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ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА 

 
 

ЗНАЧАЈ ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРА 
 
 

Рачунари у многим областима обављају одговорне послове. Порастом улоге рачунара, 
расте и потреба за обезбеђивањем сигурности њиховог рада. Сигурност рада рачунара 
представља једно од најважнијих карактеристика рачунара и одређена је следећим 
факторима : 
 

• поузданост (средње време између два узастопна квара); 
• расположивост (проценат времена у коме рачунар стоји на располагању 

кориснику); 
• поправљивост (средње време потребно да се отклони квар). 

 
Да би се обезбедила сигурност рада и што већа поузданост, поправљивост и проценат 

расположивости, потребно је обезбедити квалитетно одржавање рачунара, што подразумева 
следеће : 

 
 одговарајуће радно окружење, 
 обучено стручно особље, 
 одговарајући метод одржавања, 
 алате и инструменте, 
 резервне делове и копије за одржавање хардвера и софтвера рачунара. 

 
 

РАДНО ОКРУЖЕЊЕ РАЧУНАРА 
 
 

Под обезбеђивањем одређеног одређеног радног окружења рачунара подразумева се : 
 

 снадбевање електричном енергијом, 
 климатизација просторија, 
 заштита од вибрација и буке, 
 заштита од електромагнетног зрачења. 
 заштита од крађе и копирања. 

 
Обезбеђење квалитетног напајања представља битан предуслов за неометан рад 

рачунара. Одговарајући напон за рад рачунара обезбеђују кола за напајање. Ова кола имају 
задатак да трансформишу наизменични напон од 220 V, учестаности 50 Hz, којим се рачунар 
напаја из мреже у одговарајуће једносмерне напоне одређеног нивоа. Кола за напајање треба 
да обезбеде и одређену заштиту електронских компонената (заштита од кратког споја, 
пренапона, ...). Код рачунара од којих се захтева велика поузданост потребно је обезбедити 
систем непрекидног напајања. 
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Климатизација просторија подразумева одржавање потребне температуре (оптимално 

од 18 до 24°C), влаге (од 40 до 60%) и пречишћавање ваздуха од прашине и разних примеса. 
Поступак климатизације представља процес обраде ваздуха и то се обавља у посебним 
уређајима (клима-коморе). 

 
Стално или повремено присутне вибрације могу проузроковати кварове механичких 

делова и грешке при упису или читању података са медија. Већина уређаја и медија има 
дефинисане максималне вибрације које делови могу да поднесу. Заштита од буке и 
вибрација може се остварити : 

 
 одвајањем извора буке и вибрација у посебно изоловане просторије или кабине, 
 правилним распоредом машина, 
 постављањем баријера између извора вибрације и осетљивих уређаја. 

 
Електромагнетно зрачење представља велику опасност, како за магнетно осетљиве 

уређаје и медије тако и за оператера на рачунару. Заштита од повећаног електромагнетног 
зрачења може се остварити : 

 
 применом оптичких водова, 
 правилним распоредом радних места и машина, 
 смештањем уређаја у Фарадејев кавез. 

 
 

МММЕЕЕТТТОООДДДЕЕЕ   ОООДДДРРРЖЖЖАААВВВАААЊЊЊААА   РРРАААЧЧЧУУУНННАААРРРААА   
 

Избор метода одржавања рачунара зависи од његове цене и намене. Основне методе за 
одржавање рачунара су : 

 
o интервентно одржавање, 
o превентивно одржавање, 
o комбиновано одржавање. 

 
 
Интервентно одржавање се обавља од момента појаве квара, тј. отказивања 

неког од саставних делова рачунара. Неисправан део се замењује новим или се поправља. 
Поступак за отклањање квара подразумева : 

 
 детекцију грешке (установљење последице квара), 
 дијагнозу квара (проналажење узрока квара), 
 поправку или замену неисправног саставног дела, 
 враћање рачунара у стање пре отказивања (отлањање последица квара). 

 
Предност интервентног одржавања је потпуно искоришћење “резерве 

употребљивости” рачунара. Недостаци оваквог одржавања су бројнији : 
 

 термини отказивања се не могу унапред предвидети, 
 могућност да после отказивања дође до дужег застоја у раду, 
 немогуће је планирати периодичне активности одржавања. 
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Превентивним одржавањем саставни део рачунара се обнавља или замењује 

пре него што дође до отказивања. Постоји периодично превентивно одржавање и одржавање 
одређено нивоом величина које се у току рада мењају.  
 

Периодично одржавање представља облик превентивног одржавања где се поступци 
обављају у одређеном временском интервалу.  

 
Одржавање одређено нивоом величина које се у току рада мењају подразумева 

одржавање техничких карактеристика саставних делова рачунара у одређеним границама 
толеранције. 

 
Комбиновано одржавање подразумева интервентно и превентивно одржавање. 

Често је овакав начин одржавања најекономичнији јер за неке делове рачунарског система 
није потребно познавати законитости оштећења и они се користе до термина отказивања, а 
са друге стране, најосетљивији делови се редовно обнављају. 
 

Алати и инструменти потребни за одржавање рачунара 
 

Поступак поправке, обнављања или замене одређеног дела рачунара захтева потребне 
алате и инструменте. Од алата се најчешће користе : одвртке, пинцета, вакуумска пумпица, 
хватаљка за вађење чипова, клешта, нисконапонска или гасна лемилица и сечице. 
Инструменти који се најчешће користе су мултиметар (аналогни и дигитални), логичка 
сонда за испитивање импулсних и стабилних напонских нивоа, осцилоскоп, логички 
анализатор и извор стабилисаних напона (+5V и +12V). 
 

Софтверски алати за одржавање рачунара 
 

Рачунар пружа могућност развоја посебног софтвера за самотестирање који данас 
представља ефикасан алат за одржавање. По начину рада, софтверски алати за одржавање 
рачунара могу бити : 

 
• софтвер за иницијално тестирање, 
• софтвер за тестирање у реалном времену, 
• софтвер за тестирање ван реалног времена. 

 
Софтвер за иницијално тестирање стартује се одмах по укључењу система и 

проверава исправност појединих јединица рачунара (меморија, дискови, итд.). У случају 
неисправности појављује се порука о мерама које треба предузети. 

 
Софтвер за тестирање у реалном времену обавља тестирање појединих саставних 

делова у току нормалног режима рада у периодима када су ови делови слободни. У овом 
случају одвија се паралелно самотестирање и извршавање неког корисничког програма. 

 
Софтвер за тестирање ван реалног времена се користи када се уочи нека 

неисправност како би се обавила прецизна локализација квара. Овим софтвером се 
углавном врши најпрецизније тестирање и могу се уочити неисправности које нису 
пронађене претходним софтверским тестирањем. 
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ИЗВОР :  www.vesic.org 

Održavanje računara 

Računar se ne razlikuje od bilo kog drugog uređaja - recimo vašeg automobila i zahteva: 

• Nulti servis 
• Generalno sređivanje s vremena na vreme (pročitajte o servisnim zakrpama u osnovama) 
• Redovno održavanje 
• Neplanirane stvari 

Idemo redom. 

Nulti servis - pregled drajvera, pregled opšteg stanja 

Za svaki uređaj u vašem računaru (a i van njega) potreban je poseban program, drajver, koji služi kao 
veza između operativnog sistema i uređaja. 

Primeri uređaja u i oko računara su: 

• video karta 
• modem 
• štampač 
• skener 

Dobar i pouzdan drajver za sve vaše uređaje je preduslov za stabilan rad računara i rad bez problema. Da 
bi proverili situaciju kod vas, startujte Device Manager ili Upravljač uređajima: 

- Desni klik na My Computer ikonicu i izaberite Manage; u listi koja se pojavi, izaberite Device Manager: 

Ako imate sreće, neće biti crvenih krstića u vašem upravljaču uređaja - to bi značilo da je sve ok. Na 
žalost, ako nemate sreće, slika će biti slična gornjoj. Još gore, ako pored crvenih krstića postoji i žuti 
uzvičnik to znači da XP nije uspeo da prepozna sve vaše uređaje - ovo već znači da treba da pozovete 
eksperta. 

Sećate se one gomile CD-ova koje vam je prodavac računara dao? Nije vam dao ili ste ih davno bacili? 
Šteta, to je vrlo često najbolji izvor za drajvere za vaše uređaje. 

Pretpostavimo da imate poneki crveni krstić; da bi popravili situaciju za taj uređaj, preporučujem sledeće: 

- ako imate disk za odgovarajući uređaj od prodavca, stavite ga u CD 
- ukonektujte se na Internet 
- desno dugme na problematični uređaj i izaberite “Update Driver“: 

http://www.vesic.org/
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Iskočiće čarobnjak koji će pokušati da nađe dobar drajver za uređaj, bilo na CD-u, bilo na Internetu; na 
prvom ekranu izaberite: 

U najvećem broju slučajeva, kombinacija CD od prodavca + pretraga na Internetu će rešiti problem, tj. 
naći odgovarajući drajver; ako to ne pomogne, zovite eksperta. 

Event viewer 

Svi važni događaji (Events) u vašem računaru se beleže na posebnom mestu koje možete pregledati 
koristeći alatku koja se zove Event viewer - (pregledač događaja); ako ste već otvorili Manage deo, Event 
viewer je prvi u spisku; ako niste, drugi način je: Start / Settings / Control Panel / Administrative Tools / 
Event Viewer: 

Event viewer ima više sekcija; svaka je zadužena za razne podsisteme računara, no najbitnija je System 
sekcija - tu su vitalne informacije. Primer sa gornje slike ne pokazuje dobru sliku; računar očigledno ima 
problema sa diskom - bilo hard diskom, CD-om ili nekim drugim (recimo USB diskom). U svakom 
slučaju, vi ne možete mnogo uraditi - samo pregledajte s vremena na vreme System sekciju i ako se 
pokažu znaci, zovite eksperta. 

Redovno održavanje ili Windows Update 

Kao što smo u osnovama rekli, vrlo je važno da imate instaliran poslednje izdat servisni paket. No, ti 
paketi se izdaju retko, jednom godišnje ili ređe. Hakerska zajednica sa druge strane ne spava i svakog 
dana iznalazi nove načine za upade u računare, bilo zbog eventualne finansijske koristi (krađa privatnih 
podataka, brojeva kreditnih kartica i slično) bilo zbog čiste zabave. Zbog toga Microsoft (i ostali 
proizvođači programa) uvode mesečno ili dvonedeljno objavljivanje zakrpa za otkrivene propuste. 

Koliko god to komplikovano zvučalo, svodi se na to da periodično otvorite Internet Explorer i odete na 
ovu adresu: 

Windows Update 

Na ovoj adresi možete da proverite da li vam neka “zakrpa” nedostaje, da je skinete i instalirate na vaš 
računar. Korišćenje lokacije je za registrovane korisnike Windows operativnih sistema besplatno. Takođe, 
ako najčešće koristite programe iz Office kolekcije programa (Word, Excel),i to iz neke od novijih 
kolekcija (Office 2000, Office XP ili Office 2003), toplo preporučujem da periodično obilazite i: 

Office Update 

jer je jedan od najčešćih puteva zaraze upravo preko Office dokumenata (Word dokumenata, Excel 
tabela), kao i kroz razne makroe (delovi koda koji su tu da vam obično pomognu) koji se nalaze u 
dokumentima; kao i kod Windows Update, i ovde morate posetiti lokaciju koristeći Internet Explorer. 

Automatski Update 

Kada ste računar doveli u tip-top stanje, najbolje je da se pobrinete da tako i ostane; aktivirajte opciju za 
Automatsko osvežavanje zakrpa. To je postupak u kome će Windows, kada ste na vezi, proveravati da 
li postoje nove kritične zakrpe i ako postoje, skidati ih u pozadini, nikada ne zauzimajući više od 30% 
vaše veze. 

 

http://windowsupdate.microsoft.com/
http://office.microsoft.com/officeupdate/
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Izaberite Start / Settings / Control Panel / Automatic Updates i podesite ga recimo ovako: 

 

Ok, sve je čisto, sve je podešeno, kompjuter se osvežava sam svako malo … sada je vreme da se 
pobrinete o zaštiti. 

U današnjem elektronskom svetu, postoje dve napasti koje svakog korisnika računara pre ili kasnije 
“stignu” - SPAM poruke (za odbranu pogledajte tekst o Magic Mail Monitor programu), i virusi - 
programi napisani samo sa jednim ciljem - da vam na posredan ili neposredan način nanesu štetu. Razlozi 
za pisanje ovakvih virusa mogu da budu čudni ili nerazumljivi, ali to nije predmet našeg interesovanja; 
ono što nas zanima je KAKO se zaštiti od virusa i sličnih napasti. 

Kao i u “pravom” životu, odbrana od virusa se sastoji od: 

• Preventive 
• Aktivne zaštite 
• Lečenje u slučaju zaraze 
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Preventiva 

Razvoj svakog korisnika računara prolazi kroz nekoliko jasno odvojenih faza: nabavka računara, 
instalacija svakog mogućeg programa ili igre, upoznavanje mogućnosti same sprave i pronalaženje 
pravog mesta za novu igračku ili alat, u zavisnosti za šta će se računar primarno koristiti. Posle toga 
dolazi faza razumnog korišćenja, kada se pravi selekcija i kada se pravi željeno radno okruženje. U ovoj 
fazi dolazi do stvaranja dokumenata ili drugih objekata (pošta, slike, crteži) koji nose i određenu vrednost 
za korisnika, bilo materijalnu, bilo neku drugu. U ovoj fazi treba poraditi na promenama navika kada je 
korišćenje računara u pitanju. 

Backup 

Da li ste skoro napravili kopije vaših važnih podataka? Vaš adresar, vaša pošta, dokumenta, crteži, stvari 
koje su nastale kao rezultat vašeg rada? Najjednostavniji način, najjevtiniji način za zaštitu vaših podataka 
je upravo redovno kopiranje na neki medijum. Iako je to akcija čiji rezultati vam možda nikada neće 

trebati, ako se ikada ipak desi suprotno, bićete jako srećni što ste radili backup  

Standardni deo današnjih PC konfiguracija je CD pisač; uz cenu od 35 dinara po praznom disku i 
kapacitet od 700 Mb, to je odličan izbor za backup. Moderniji operativni sistemi (Windows XP) imaju 
ugrađenu podršku za rezanje na CD a za sve ostale (pa i za XP), preporučujem odličan program, Nero - u 
Express načinu će svako vrlo jednostavno narezati podatke na CD. 

Diskete - mada će vam se učiniti da su one najbolji izbor za brzi backup, to nikako nije tako; izuzetno su 
nepouzdane i nekvalitetne (bilo da kupujete diskete sa “markom” ili bez) i ne možete biti sigurni ni da li 
ćete ih pročitati na računaru na kome su snimljene, a kamoli na nekom drugom. 

Koliko često raditi backup? Jako individualno, zavisi od toga za šta (posao, hobi) i koliko (nekoliko sati 
nedeljno ili svakodnevno) koristite računar, ali je sigurna preporuka barem dva puta nedeljno. 

 

“Održavanje” programa na računaru 

Kao što vaša kola i bicikl zahtevaju redovno održavanje, tako i računar zahteva dužnu pažnju. Ovde je 
menjanje ulja i podmazivanje zamenjeno redovnom kontrolom programa i operativnog sistema (koji je u 
stvari skup specijalizovanih programa koji omogućavaju rad računara). Šta se tu kontroliše? Programe 
pišu programeri, ljudi, a ljudski je grešiti  Kada se otkriju greške, ispravljaju se i izdaje se nova verzija 
programa. Greške su opasne, jer je nekada moguće preko njih preuzeti kontrolu računara - zato je dobro s 
vremena na vreme proveravati da li ima novih verzija programa. Greške kod operativnog sistema su još 
opasnije, jer je operativni sistem osnova svega na računaru. Zato kod operativnog sistema treba vrlo često 
proveravati da li ima nekih izmena na bolje.  

U oba slučaja, najčešći i najjednostavniji način za nabavku novih verzija je sam Internet. Za odgovarajući 
program ćete adresu saznati najčešće ako izaberete Help/About (ili Pomoć/O programu, ako je program 
prilagođen našem jeziku) - to je uobičajeno mesto za ovakvu informaciju. Kod Windows operativnih 
sistema (Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows XP) postoji posebna adresa na Internetu: 

 

 

http://www.nero.com/
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Windows Update 

Na ovoj adresi možete da proverite da li vam neka “zakrpa” nedostaje, da je skinete i instalirate na vaš 
računar. Korišćenje lokacije je za registrovane korisnike Windows operativnih sistema besplatno. Takođe, 
ako najčešće koristite programe iz Office kolekcije programa (Word, Excel), 
i to iz neke od novijih kolekcija (Office 2000, Office XP ili Office 2003), toplo preporučujem da 
periodično obilazite i: Office Update jer je jedan od najčešćih puteva zaraze upravo preko Office 
dokumenata (Word dokumenata, Excel tabela), kao i kroz razne makroe (delovi koda koji su 
tu da vam obično pomognu) koji se nalaze u dokumentima. 

Korišćenje alternativnih programa 

Za svaki zadatak koji bi postavili pred vaš računar postoji više programa koji mogu, manje ili više, da 
odgovore tom zadatku. Računar prilikom kupovine dolazi sa operativnim sistemom (najčešće Windows), 
kao i sa osnovnim programima: za pisanje teksta (Notepad), za pisanje dokumenata (WordPad), za 
pregled Interneta (Internet Explorer), za čitanje / slanje pošte (Outlook Express) . Zbog toga su ovi 
programi upravo i najzastupljeniji, a time i najčešća meta za napade pisaca virusa. 

Znam da je inercija jaka sila, i da većina ljudi neće uložiti trud potreban za probu drugi programa (”pa već 
imam IE / OE na računaru”), ali za one koji se na to odluče, evo predloga: 

Dva programa koja se najčešće napadaju su upravo Internet Explorer i Outlook Express. Ono što 
možete da uradite, sem redovnog “održavanja” računara je da ih zamenite, odnosno da probate alternative 
za obavljanje istog posla. 

FireFox - bolji od Internet Explorera 

Odličan mali pregledač Interneta, definitivno dostojna zamena Internet Exploreru. Besplatan je, 
konstantno se razvija i ima mnogo više mogućnosti od IE-ta (čiji je razvoj praktično prestao pre nekoliko 
godina). Za više detalja šta dobijate zamenom, i kako preći sa IE na FireFox, ovo je odlična adresa: 
http://www.switch2firefox.com (na engleskom). 

Thunderbird - Vaša pošta u vašim rukama 

Otvaranje pošte sa malicioznim sadržajem je daleko najčešći način da zaradite virus. Outlook Express je 
zbog svoje integracije sa Windows operativnim sistemom jako ranjiv na ovakve stvari. Zato, probajte 
Pticu Groma ili Thunderbird, odličan program za upravljanje poštom. Ono što dobijate je lakše 
kontrolisanje Spam poruka (dosadnih reklamnih poruka koje guše Internet), bolja organizacija vaše pošte, 
otpornije okruženje na viruse (nema automatskog izvršenja bilo kakve datoteke priključene uz poruku) i 
sve je to besplatno. 

Znanje o… neznanju 

Pored sve priče o nesavršenim programima i operativnim sistemima, da li znate koji “program” uzrokuje 
najviše problema? Vi, tj. korisnik računara. Većina programa ima neke mehanizme za sprečavanje 
problema, ali korisnika niko ne može sprečiti da klikne (otvori) neki program, ako to on želi. Pisci virusa 
upravo na to računaju: šalju vam poruke sa virusom, sa takvim tekstom poruke da vas navedu da otvorite 
datoteku koja je priložena, i koja je pravi virus. 

Zato, samo mudro - ako vidite poruku od nepoznatog pošiljaoca, sa čudnim sadržajem i sa priloženom 
datotekom uz poruku, to je skoro sigurno virus. 

http://windowsupdate.microsoft.com/
http://office.microsoft.com/officeupdate/
http://getfirefox.com/
http://www.switch2firefox.com/
http://www.mozilla.org/products/thunderbird/
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Iako ta pisma vrlo često liče na pisma tehničke podrške, bilo od Internet provajdera, bilo od autora 
programa koje koristite, ne nasedajte - pravilo je da se ništa ne šalje kao dodatak poruci, već da se ostavi 
link ka potrebnoj datoteci, tako da vi zaista možete da proverite da li je datoteka verodostojna; u stvari 
vrlo retko se dešava da autori programa primenjuju ovakav aktivan način obaveštavanja korisnika svojih 
programa; to se radi samo ako ste se uredno registrovali i prijavili na sajtu autora kao korisnik programa. 

Još jednom - budite vrlo sumnjičavi prema porukama od nepoznatog (ili čak poznatog) pošiljaoca, ako 
sam tekst poruke nema preterano smisla. 

 

Aktivne zaštite 

Ako se budete pridržavali gore datih saveta, otklonićete najveći broj mogućnosti da zarazite računar; ipak, 
ne treba se oslanjati samo na sebe - nešto treba prepustiti i mašini. Postoji čitav niz programa koji se 
upravo bave tim zadatkom - zaštitom vašeg računara od virusa. Neki od najpoznatijih predstavnika su 
Kaspersky antivirus, AVP/KAV, kojeg na našim prostorima zastupa Singi inžinjering, zatim Symantec-ov 
Norton 2004 Antivirus ili F-Prot. No, svi navedeni programi imaju jednu “manu” - nisu besplatni, što je 
na našim prostorima, što zbog problema sa plaćanjem, što zbog opšte materijalne situacije, zna da bude 
problem. Neki ga “rešavaju” tako što po raznim hakerskim sajtovima nalaze serijske brojeve ili načine za 
zaobilaženje plaćanja, ali to nekako nije u duhu cele priče (razbiti anti-virus program da bi mogao da vas 
štiti od virusa?). Na svu sreću, postoji udobno, fino i besplatno rešenje (ili dva) - neke kompanije, za 
kućne korisnike (ili tačnije, za korisnike koji ne koriste kućni računar u svrhu sticanja novca), daju 
potpuno funkcionalne i potpuno besplatne antivirusne programe. Predstaviću tri takva programa: 

Avast 

ALWIL Software, kuća koja pravi AVAST program, je odlučila da od 1. juna 2001. proglasi AVAST 
besplatnim za sve kućne korisnike koji ne koriste svoj kućni računar u poslovne svrhe. Procedura da 
dođete do ovog odličnog antivirus programa je: 

• Skinite najnoviju verziju programa sa ove adrese - možete izabrati 
jezik koji vam najviše odgovara; od verzije 4.5, postoji čak i srpska varijanta. 
Veličina datoteke u trenutku pisanja ovog teksta (Mart 2004) koju je potrebno skinuti je oko 8 Mb 
ili oko 35 minuta na uobičajenoj 
modemskoj vezi. 

• Instalirajte ga na vašem računaru, prostim startovanjem datoteke koju ste upravo skinuli. 
• Zatim je potrebno da ga registrujete na Avast sajtu - registracija 

je potpuno besplatna, i traje godinu dana - u tom periodu možete koristiti Avast, kao i obnavljati 
definicije virusa. 

• Kada istekne licenca, možete primeniti postupak iz prethodne tačke, i ponovo besplatno dobiti 
licencu. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.kaspersky.com/
http://www.singi.co.yu/
http://www.symantec.com/nav/nav_9xnt/
http://www.symantec.com/nav/nav_9xnt/
http://www.f-prot.com/products/home_use/win/
http://www.avast.com/i_idt_226.html
http://www.avast.com/i_idt_1016.html
http://files.avast.com/iavs4pro/setupsrb.exe
http://www.avast.com/i_kat_207.php?lang=ENG
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AVG 7.1 

AVG je vrlo dobar antivirus program kompanije Grisoft. Kao i kod Avasta, i ovde postoje ograničenja: 
besplatna verzija ima samo jednostavne menije za rad, nema mogućnosti zadavanja komplikovanih 
termina za skeniranje računara, a nema ni tehničke podrške u slučaju problema sa programom. Za većinu 
naših korisnika, ni jedno od ovih ograničenja nije strašno; koristim AVG već godinu dana i nisam imao 
nekih problema (a ni zaraza). Ono što može da zasmeta je da AVG od programa za e-poštu podržava 
samo “veliki” Microsoft Outlook; ako koristite Outlook Express, za vas je AVAST. 

Do AVG-a možete doći ovako: 

• Datoteka se nalazi na ovde: http://free.grisoft.com/doc/Get+AVG+FREE/lng/us/tpl/v5. Veličina 
datoteke u trenutku pisanja ovog teksta (novembar 2005) koju je potrebno skinuti je oko 15 Mb ili 
oko 1h na uobičajenoj modemskoj vezi. 

• Instalirajte ga na vašem računaru, prostim startovanjem datoteke koju ste upravo skinuli. 

AntiVir® Personal Edition 

Ovo je jedini od navedenih antivirus programa koje nisam probao, ali koji se dosta često pominje u 
evropskim kompjuterskim časopisima. To je nešto skraćena verzija profesionalne verzije, koja se nalazi 
na sajtu nemačke kuće H+BEDV Datentechnik. Za razliku od prethodno prikazanih antivirus programa, 
za AntiVir postoji i ograničena podrška, kroz forume, i to na engleskom i nemačkom. Veličina datoteke u 
trenutku pisanja ovog teksta (Mart 2004) koju je potrebno skinuti je oko 3.8 Mb ili oko 18 minuta na 
uobičajenoj modemskoj vezi. 

Primetili ste da pominjem “obnavljanje definicija virusa” - o čemu se tu zapravo radi? Pa, instalacijom 
antivirusnih programa ste odradili pola posla - zaštićeni ste od virusa koje ti programi prepoznaju u tom 
trenutku. No, novi virusi se prave i šire svakoga dana i sve su opasniji. Da bi vaši antivirusni programi 
radili svoj posao, neophodno je da nove “otiske” virusa dobijaju što češće, barem jednom dnevno. Sam 
postupak se razlikuje od programa do programa, ali se svodi obično na: 

• Ukonektujte se na Internet 
• Pokrenite Antivirus program, deo za update (Kod AVG-a: dupli klik na ikonicu AVG-a dole 

desno, a zatim dugme desno, “Update”) ili podesite program da sam radi update prilikom 
konektovanja na Internet 

Lečenje u slučaju zaraze 

Može se desiti, ako niste redovno obnavljali definicije virusa, da ipak dođe do zaraze računara; možete je 
primetiti kao naglo usporenje rada, neočekivano ponašanje programa koji su do tada radili normalno, 
resetovanje računara, pogotovo kada se ukonektujete na Internet. Tada treba pristupiti čišćenju računara 
od virusa; to nije trivijalan postupak i ne može se garantovati potpuni uspeh - u zavisnosti da li ste se 
zarazili sa jednim ili više virusa, koliko je proteklo od zaraze i koliko ste dugo radili na zaraženom 
računaru, lako se može desiti da je jedini pravi lek kompletno brisanje svega sa računara i ponovna 
instalacija operativnog sistema i svih pratećih programa. 

Preporučujem vam da čišćenje računara prepustite nekom od vaših prijatelja koji zaista imaju 
profesionalnog iskustva u ovoj oblasti. Ono što vi treba da uradite je da napravite backup svega važnog na 
posebnom CD-u, pre same operacije; ako se i desi da tim postupkom snimite zaražene datoteke na CD, 
njih je daleko lakše očistiti kasnije, kada vaš računar bude podignut sa propisnim anti-virusnim 
programima. 

http://free.grisoft.com/
http://free.grisoft.com/doc/Get+AVG+FREE/lng/us/tpl/v5
http://www.free-av.com/
http://www.free-av.com/
http://www.hbedv.com/
http://www.free-av.de/cgi-bin/ubb/ultimatebb.cgi
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Vaš računar i operativni sistem - osnove 

Dobrodošli na strane namenjene početnicima u računarskim vodama i onima koji bi da nauče više. 
Pokušaću da na jednom mestu skupim dosta korisnih informacija i da odgovorim na pitanja koja se 
najčešće postavljaju kada nova igračka dođe u dom. 

Prvo, računar je gomila gvožđa koji bez programa koji ga pogone ne znači ama baš ništa više od ukrasne 
police Da bi se uopšte iskazao, potrebni su mu programi raznih vrsta, od kojih je osnovni operativni 
sistem ili OS - program koji vam pomaže da uopšte radite sa računarom. 

Na istom računaru se mogu instalirati razni operativni sistemi, čak i više njih odjednom. No, uobičajeno 
je da postoji samo jedan i to najčešće iz Windows porodice operativnih sistema. 

Za početak, odredite koji operativni sistem vi imate; najjednostavniji način je: kliknite na Start dugme i 
izaberite opciju Run; u polje koje se otvori, unesite WinVer i pritisnite Enter taster. 

 

Polja su sledeća: 

1. Vrsta operativnog sistema 
2. Podvrsta operativnog sistema 
3. Redni broj zakrpe 

Operativnih sistema se kroz istoriju pojavljivalo mnogo. Trenutni najnoviji Windows operativni sistem je 
Windows XP ali ima dosta i Windows 2000 i Windows 98 operativnih sistema (pogledajte spisak svih 
Windows OS-ova). 

 

 

 

http://www.microsoft.com/scg/windows/
http://www.microsoft.com/scg/windowsxp/default.mspx
http://www.microsoft.com/windows/WinHistoryDesktop.mspx
http://www.microsoft.com/windows/WinHistoryDesktop.mspx
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1. Vrsta operativnog sistema 

Ako imate bilo šta sem Windows XP ili Windows 2000, razmislite o zameni; čak i na Windows 2000 neki 
programi, igre ili uređaji neće raditi dobro. Preporučujem vam Windows XP. 

2. Podvrsta operativnog sistema 

Počev od Widows XP, Microsoft je uveo više podvrsta jednog istog operativnog sistema; tako za XP 
postoje Windows XP Home i Windows XP Professional. I po samom imenu, namena je očigledna: Home 
za kućne korisnike, Professional za poslovne korisnike. Iako ćete od napaljenih klinaca iz kraja čuti da je 
Home slabiji, nestabilniji, lošiji od Professional - ne verujte im; oba OS-a su izgrađena na istoj osnovi i 
jednako su stabilna i pouzdana - to su automobili istog motora i šasije, sa različitom opremom :-). Razlike 
su upravo u područjima koja kućnog korisnika ne zanimaju previše: umrežavanje većeg broja računara, 
deljenje datoteka, upravljanje grupnim pravima korišćenja. Zato, ako imate Home, ne brinite. 

3. Redni broj zakrpe 

Kako su operativni sistemi programi koje pišu ljudi, a ljudi su (čak i programeri ;)) podložni greškama, 
normalno je da proizvođač (Microsoft) s vremena na vreme objavljuje popravke (zakrpe ili Service 
Packs) kojima ispravlja uočene greške.  

Zakrpe su kumulativne; ako primenite onu sa najvećim brojem nema potrebe primenjivati zakrpe pre te. 

Tekuća zakrpa za Windows XP je Service Pack 2, a za Windows 2000 Service Pack 4 - ako su brojevi 
kod vas manji, imate razloga za brigu - to samo znači da vaš sistem ima više “rupa” i da je podložniji 
eventualnim napadima spolja ili preko pošte. 

Postoji više načina kako da dođete do poslednje zakrpe za vaš računar - preko Interneta (ali samo ako 
imate _zaista_ dobru vezu, jer su ovo ogromni paketi) ili preko prijatelja/poznanika koji to već imaju kod 
sebe na CD-u. 

Windows na srpskom 

Dobra strana legalizacije programa (plaćanja programa, pogledajte sledeći pasus) je da proizvođač, 
Microsoft, kreće da se “brine” o nama i našim potrebama - proširuje operativni sistem na način koji 
odgovara ljudima ovog podneblja. 

Ako ste u ratu sa engleskim, i ako više volite latinicu/ćirilicu, za vas je upravo ovaj dodatak: 

Windows XP na srpskom (latinica ili ćirilica) 

Ovo NEĆE prevesti sve programe, datoteke za pomoć ali će prevesti osnovnu školjku (interfejs) sa kojim 
radite i umnogome olakšati osnovne operacije. 

 

 

 

 

http://www.microsoft.com/scg/
http://www.microsoft.com/scg/windowsxp/home/default.mspx
http://www.microsoft.com/scg/windowsxp/pro/default.mspx
http://www.microsoft.com/scg/windowsxp/winxpnasrpskom.mspx
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Operativni sistem - cena 

Da ne zaboravim - Windows operativni sistem je program u koji je uloženo _mnogo_ godina rada i kao 
takav košta - to nije besplatan deo vašeg računara ma šta vam prodavac računara tvrdio. Tačno je da 
postoje načini da do OS-a dođete bez plaćanja, ali vam to ne bih preporučio - proizvođač se itekako trudi 
da zaštiti svoju investiciju i pre ili kasnije ćete zažaliti zbog takve odluke. 

Za Vašu orijentaciju, cena Windows XP Home operativnog sistema je, kada se kupuje uz nov računar, 
oko 85€. 

Zaštita računara i zaštita podataka (backup) 

U današnjem elektronskom svetu, postoje dve napasti koje svakog korisnika računara pre ili kasnije 
“stignu” - SPAM poruke (za odbranu pogledajte tekst o Magic Mail Monitor programu), i virusi - 
programi napisani samo sa jednim ciljem - da vam na posredan ili neposredan način nanesu štetu. Pri tom 
ću termin “virusi” koristiti široko: to su svi programi koji vam na neki način smetaju - ili šalju poštu u 
vaše ime sa ciljem da zaraze i vaše sagovornike, ili izbacuju dosadne reklame dok surfujete Mrežom (tzv. 
Adware programi) ili javljaju svojim tvorcima vaše poverljive podatke i/ili navike (tzv. Spyware 
programi). 

 

Razlozi za pisanje ovakvih virusa mogu da budu čudni ili nerazumljivi, ali to nije predmet našeg 
interesovanja; ono što nas zanima je KAKO se zaštiti od virusa i sličnih napasti.  

Kao i u pravom životu, odbrana od virusa se sastoji od: 

• Preventive 
• Aktivne zaštite 
• Lečenje u slučaju zaraze 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/AdWare
http://en.wikipedia.org/wiki/Spyware
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Preventiva 

Razvoj svakog korisnika računara prolazi kroz nekoliko jasno odvojenih faza: nabavka računara, 
instalacija svakog mogućeg programa ili igre, upoznavanje mogućnosti same sprave i pronalaženje 
pravog mesta za novu igračku ili alat, u zavisnosti za šta će se računar primarno koristiti. Posle toga 
dolazi faza razumnog korišćenja, kada se pravi selekcija i kada se pravi željeno radno okruženje. U ovoj 
fazi dolazi do stvaranja dokumenata ili drugih objekata (pošta, slike, crteži) koji nose i određenu vrednost 
za korisnika, bilo materijalnu, bilo neku drugu. U ovoj fazi treba poraditi na promenama navika kada je 
korišćenje računara u pitanju. Najvažnija navika, najvažnija rutina koju treba da steknete pre nego li vaš 
računar postane ozbiljan alat za vas je: 

Backup 

Da li ste skoro napravili kopije vaših važnih podataka? Vaš adresar, vaša pošta, dokumenta, crteži, stvari 
koje su nastale kao rezultat vašeg rada? Najjednostavniji način, najjevtiniji način za zaštitu vaših podataka 
je upravo redovno kopiranje na neki drugi medijum. Iako je to akcija čiji rezultati vam možda nikada neće 

trebati, ako se ikada ipak desi suprotno, bićete jako srećni što ste radili backup  

Čime? (CD + program za rezanje) 

Standardni deo današnjih PC konfiguracija je CD pisač; uz cenu od 13 dinara po praznom disku i 
kapacitet od 700 Mb, to je odličan izbor za backup. Moderniji operativni sistemi (Windows XP) imaju 
ugrađenu podršku za rezanje na CD a za sve ostale (pa i za XP), preporučujem odličan komercijalni 
program, Nero - u Express načinu će svako vrlo jednostavno narezati podatke na CD. Za one sa plićim 
džepom naravno postoji i besplatna alternativa: CDBurnerXP Pro. 

Čime ne? (diskete) 

Diskete - mada će vam se učiniti da su one najbolji izbor za brzi backup, to nikako nije tako; izuzetno su 
nepouzdane i nekvalitetne (bilo da kupujete diskete sa “markom” ili bez) i ne možete biti sigurni ni da li 
ćete ih pročitati na računaru na kome su snimljene, a kamoli na nekom drugom. Zaboravite - kupite jedan 
ili više USB Flash diskova (već sada vrlo prihvatljive cene) i njih koristite za prenos podataka i 
privremeni backup, ako vas već mrzi da narežete CD. 

Koliko često? (nedeljno) 

Koliko često raditi backup? Jako individualno, zavisi od toga za šta (posao, hobi) i koliko (nekoliko sati 
nedeljno ili svakodnevno) koristite računar, ali je sigurna preporuka barem jednom nedeljno; tako ćete u 
slučaju problema, izgubiti datoteke najviše nedelju dana stare. 

Kako? (postupak) 

Samo rezanje CD diska nije nikakva nauka; kratko uputstvo imate ovde: Rezanje CD-a. 

Pravo pitanje nije “Kako” nego “Šta” odnosno koje datoteke treba narezati. Stvari snimljene u My 
Documents su očigledne, tu ne treba neko posebno objašnjavanje; pohvatate ih i “bacite” na CD; no, kako 
sačuvati kopiju vaše pošte (i to u zavisnosti koji program za poštu koristite).  

 

http://www.nero.com/
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Znanje o… neznanju 

Pored sve priče o nesavršenim programima i operativnim sistemima, da li znate koji “program” uzrokuje 
najviše problema? Vi :-), tj. korisnik računara. Većina programa ima neke mehanizme za sprečavanje 
problema, ali korisnika niko ne može sprečiti da klikne (otvori) neki program, ako to on želi. Pisci virusa 
upravo na to računaju: šalju vam poruke sa virusom, sa takvim tekstom poruke da vas navedu da otvorite 
datoteku koja je priložena, i koja je pravi virus. 

Zato, samo mudro - ako vidite poruku od nepoznatog pošiljaoca, sa čudnim sadržajem i sa priloženom 
datotekom uz poruku, to je skoro sigurno virus. Iako ta pisma vrlo često liče na pisma tehničke podrške, 
bilo od Internet provajdera, bilo od autora programa koje koristite, ne nasedajte - pravilo je da se ništa ne 
šalje kao dodatak poruci, već da se ostavi link ka potrebnoj datoteci, tako da vi zaista možete da proverite 
da li je datoteka verodostojna; u stvari vrlo retko se dešava da autori programa primenjuju ovakav aktivan 
način obaveštavanja korisnika svojih programa; to se radi samo ako ste se uredno registrovali i prijavili na 
sajtu autora kao korisnik programa. 

Još jednom - budite vrlo sumnjičavi prema porukama od nepoznatog (ili čak poznatog) pošiljaoca, ako 
sam tekst poruke nema preterano smisla. 

 

Aktivne zaštite 

Ako se budete pridržavali gore datih saveta, otklonićete najveći broj mogućnosti da zarazite računar; ipak, 
ne treba se oslanjati samo na sebe - nešto treba prepustiti i mašini Postoji čitav niz programa koji se 
upravo bave tim zadatkom - zaštitom vašeg računara od virusa.  

Neki od najpoznatijih predstavnika su Kaspersky antivirus, AVP/KAV, kojeg na našim prostorima 
zastupa Singi inžinjering, zatim Symantec-ov Norton Antivirus ili F-Prot.  

No, svi navedeni programi imaju jednu “manu” - nisu besplatni, što je na našim prostorima, što zbog 
problema sa plaćanjem, što zbog opšte materijalne situacije, zna da bude problem. Neki ga “rešavaju” 
tako što po raznim hakerskim sajtovima nalaze serijske brojeve ili načine za zaobilaženje plaćanja, ali to 
nekako nije u duhu cele priče (razbiti anti-virus program da bi mogao da vas štiti od virusa?). Na svu 
sreću, postoji udobno, fino i besplatno rešenje (ili dva) - neke kompanije, za kućne korisnike (ili tačnije, 
za korisnike koji ne koriste kućni računar u svrhu sticanja novca), daju potpuno funkcionalne i potpuno 
besplatne antivirusne programe. Predstaviću dva takva programa: 

AVG Free  

Moj izbor kada se radi o besplatnom antivirus rešenju (što se komercijalnih rešenja tiče, toplo 
preporučujem NOD32, zastupnik kod nas je Extreme) 

Avast  

Ovaj ne koristim aktivno, ali iskustva mojih kolega i prijatelja takođe su vrlo pozitivna. 

Odaberite jedan od gornja dva, instalirajte i obavezno obnovite definicije virusa!.  

 

http://www.kaspersky.com/
http://www.singi.co.yu/
http://www.symantec.com/nav/nav_9xnt/
http://www.f-prot.com/products/home_use/win/
http://www.nod32.com/
http://www.extreme.co.yu/default.asp?L=SR&ID=20
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Šta je u stvari “obnavljanje definicija virusa” - o čemu se tu zapravo radi? Pa, instalacijom antivirusnih 
programa ste odradili pola posla - zaštićeni ste od virusa koje ti programi prepoznaju u tom trenutku. No, 
novi virusi se prave i šire svakoga dana i sve su opasniji. Da bi vaši antivirusni programi radili svoj posao, 
neophodno je da nove “otiske” virusa dobijaju što češće, barem jednom dnevno. Sam postupak se 
razlikuje od programa do programa, ali se svodi obično na: 

• Ukonektujte se na Mrežu 
• Pokrenite Antivirus program, deo za update (Kod AVG-a: dupli klik na ikonicu AVG-a dole 

desno, a zatim dugme desno, “Update”) ili podesite program da sam radi update prilikom 
konektovanja na Internet 

Pored zaštite od virusa (iliti nevaljalih programa koji najčešće stižu kroz poštu i/ili preko zaraženog 
programa na CD-u ili disketi), postoji još jedna druga grupa dosada, takozvani spyware (špijuni) i adware 
(reklamne dosade) koje se vrlo lako ugnjezde (pogotovo ako koristite Internet Explorer za surfovanje po 
Mreži a Outlook Express za poštu). 

Za odbranu protiv ovih dosada instalirajte: 

Windows Defender 

Ovo je dobar program i besplatan je … ako imate zaista legalnu kopiju Windowsa. 

 
 

Lečenje u slučaju zaraze 

Može se desiti, ako niste redovno obnavljali definicije virusa, da ipak dođe do zaraze računara; možete je 
primetiti kao naglo usporenje rada, neočekivano ponašanje programa koji su do tada radili normalno, 
resetovanje računara, pogotovo kada se ukonektujete na Internet. Tada treba pristupiti čišćenju računara 
od virusa; to nije trivijalan postupak i ne može se garantovati potpuni uspeh - u zavisnosti da li ste se 
zarazili sa jednim ili više virusa, koliko je proteklo od zaraze i koliko ste dugo radili na zaraženom 
računaru, lako se može desiti da je jedini pravi lek kompletno brisanje svega sa računara i ponovna 
instalacija operativnog sistema i svih pratećih programa. 

Preporučujem vam da čišćenje računara prepustite nekom od vaših prijatelja koji zaista imaju 
profesionalnog iskustva u ovoj oblasti. Ono što vi treba da uradite je da napravite backup svega važnog na 
posebnom CD-u, pre same operacije; ako se i desi da tim postupkom snimite zaražene datoteke na CD, 
njih je daleko lakše očistiti kasnije, kada vaš računar bude podignut sa propisnim anti-virusnim 
programima. 

 

. 
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