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1. Структура рачунарског система. 

2. Хардвер. Софтвер. Однос хардвера и софтвера. 
Структура хардвера. 

3. – 4. Архитектура PC рачунара. 

1. ДА БИ СМО ЛАКШЕ РАЗУМЕЛИ КАКО РАДИ РАЧУНАРСКИ СИСТЕМ, 
ОД КОЈИХ ДЕЛОВА СЕ САСТОЈИ И ЧЕМУ ОНИ СЛУЖЕ, УПОРЕДИЋЕМО 

ГА СА ЧОВЕКОМ. 
Ток решавања задатка постављеног човеку могао би се приказати на следећи начин : 

 
Пример : Наставник поставља питање ученику колико износи збир два вишецифрена броја. 

 
Ако себи поставимо задатак да конструишемо рачунарску машину која би радила на 

сличан начин, да би наш рачунар могао да ради, морао би имати четири повезана дела 
различите намене : 

• УЛАЗ • МЕМОРИЈУ • ДЕО ЗА 
ОБРАДУ • ИЗЛАЗ 

 
Поређење човека са рачунарском машином : 

Део Човек Рачунар 

Задатак 
Прихвата податке који му се дају. 
Прихвата инструкције о томе шта 

да ради са подацима. 
Задатак 

Прима улазне податке. 
Прима рачунарски програм за 

обраду података 

У
Л
А
З 

Уређај Очи и уши претварају поруке у 
нервне импулсе који иду до мозга Уређај 

Тастатура, дигитализатор, мерни 
уређај, итд. шаљу електричне 

импулсе до централног процесора 

Задатак Чува податке, памти инструкције Задатак Памти податке, чува инструкције 

М
Е
М
О
РИ

ЈА
 

Уређај Мозак Уређај Оперативна меморија централног 
процесора, спољна меморија 

Задатак 

На основу стечених знања 
обрађује податке, нпр. обавља 

рачунске операције са бројевима, 
слаже речи по азбучном реду,... 

Задатак Извршавањем задатих 
инструкција обрађује податке 

О
Б
РА

Д
А

 

Уређај Мозак Уређај Аритиметичка јединица 
централног процесора 

Задатак Саопштава резултате обраде Задатак Саопштава резултате обраде 

И
ЗЛ

А
З 

Уређај Уста, језик (говор) и рука 
(писање) Уређај Екран, штампач, плотер, ... 

 

УЛАЗ ИЗЛАЗМЕМОРИСАЊЕ ОБРАДАМЕМОРИСАЊЕ 

Пријем и 
пренос 

инструкција и 
података 

Памћење 
инструкција и 
података 

Обрада 
података 
Исход : 
резултат 

Памћење 
резултата 
обраде 

Пренос и 
саопштавање 
резултата 
обраде 
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Општи приказ рачунарских делова 

1. Монитор 
2. Матична плоча 

3. Централни процесор 
4. АТА конектори 
5. Радна меморија 
6. Додатне картице 

7. Напајање 
8. Оптички уређаји 

9. Хард диск 
10. Тастатура 

11. Миш 
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2. ДИГИТАЛНИ (ЦИФАРСКИ) РАЧУНАРИ СУ ЕЛЕКТРОНСКИ УРЕЂАЈИ 
КОЈИ СЛУЖЕ ЗА ОБРАДУ ПОДАТАКА КОЈИ СУ ПРЕДСТАВЉЕНИ 

ПОМОЋУ ЦИФАРА БИНАРНОГ БРОЈНОГ СИСТЕМА. 
 
Рачунар се састоји из хардвера и софтвера. 
 
Хардвер представљају све електричне, електронске, електромеханичке и механичке 

компоненте . Хардвер рачунарског система састоји се од : 
• Централне јединице ( централни процесор + управљачка јединица + 

оперативна меморија ) 
• Периферних јединица 

 
 

  

 
Аритиметичка 

јединица 

 
Управљачка 
јединица 

М
ем
ор
иј
ск
а 

је
ди
ни

ца
 

К
ом

ун
ик

ац
ио
на

 
је
ди
ни

ца
 

 
Улазни  
уређаји 

 

Излазни  
уређаји 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Спољна 

меморија  
 
 
 
 
 
 Централна 

јединица 
Централни процесор  

 
 
Софтвер  представља скуп свих програма који могу постојати у рачунару. 
 
Рад рачунара  се одвија у следећим етапама : унос података, обрада, издавање 

резултата. 
У најопштијем функционалном погледу рачунар се састоји из следећих модула : 

процесора, оперативне меморије, улазно – излазних уређаја. 
Процесор се састоји из : операционе јединице, управљачке јединице, регистара. 
Основне компоненте рачунара су :Монитор, тастатура, миш, кућиште. 

 

   

http://www.dl.co.yu/prod.php?&IDPRO=499&IDB=11&IDG=13&IDPG=39&p=g�
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Монитор је најважнији уређај за непосредну комуникацију човека са 

рачунаром. Монитори треба да испуњавају следеће услове : величина 
дијагонале екрана барем 15 (17)“, да екран буде што мање заобљен, да 
подржава резолуцију од 1024x768 тачака, при чему се слика без преплитања 
освежава (понавља) бар 70 пута у секунди, да задовољава најстрожије норме 
зрачења, естетски изглед, ... 
 

Тастатура и миш представљају основне уређаје за интерактивну комуникацију са 
рачунаром . Тастатура представља примарни уређај за ручно 
уношење података и програма.  

 
Неопходне компоненте у кућишту су :  

• Напајање 
• Матична плоча 
• Процесор 
• Меморија 
• Хард диск 
• Графичка карта 

 
 
Напајање има улогу да обезбеди довољно електричне енергије за несметан рад свих 

компоненти које могу бити у рачунарском систему.  
 

 
 
Кућиште има улогу да обезбеди смештај за највећи број компоненти рачунара, као и да 

обезбеди механичку заштиту од спољних утицаја. 
 

Матична плоча има улогу да обезбеди прикључак за све остале компоненте рачунара и на 
њој се налази највећи део електронских компоненти које одређују карактеристике рачунара. 
 

Процесор извршава све 
задатке у рачунару, 
управљајући директно или уз 
помоћ помоћних кола осталим 
компонентама рачунара. 

 
 

Помоћна кола преузимају од процесора неке једноставније послове остављајући му 
времена за извршавање програмских инструкција и обраду података. 
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Конектори за проширење (слотови) обезбеђују потпуно отворену архитектуру рачунара и 

преко њих се разни спољашњи уређаји (преко одговарајућих картица) повезују са матичном 
плочом. 

 
 

Картице за проширења омогућују везу 
рачунара са спољашњим уређајима.  

 
Хард диск служи за чување великих 

количина података и програма. 
 

 
Софтвер се дели на системски и апликативни. 
 
Системски софтвер представља скуп програма који обезбеђују везу између корисника и 

хардвера. Системски софтвер представља скуп програма који су окренути ка раду самог 
рачунара. 

 
Системски софтвер се дели на услужни и управљачки . 
 
У управљачки системски софтвер спадају оперативни систем и драјвери. 
 
Оперативни систем представља : скуп мањих програма који непрекидно контролишу рад 

рачунара старајући се да свака компонента ради на тачно одређен и правилан начин 
(представља везу између корисника рачунара и хардвера). 

 
Драјвери су : мали управљачки програми који обезбеђују исправан рад сваке компоненте 

рачунара (веза између оперативног система и хардвера). 
 
Програм представља скуп наредби које рачунар извршава да би решио одређени, 

конкретан проблем корисника. 
 
У услужни системски софтвер спадају : језички процесори, сервисни програми, помоћни 

програми и потпрограми. 
 
Апликативни или кориснички софтвер представљају програми који су намењени за 

решавање конкретних проблема корисника. 
 

 
 
Софтвер оживљава хардвер, управља његовим радом и оспособљава 

га за извршавање одређених задатака. 
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Основне функције рачунара су : обрада података, управљање процесом обраде, 

памћење података и размена података. 
Рачунар треба да обезбеди ефикасно функционисање свих компонената и дијалог са 

корисником. Рачунар се састоји из хардвера и софтвера. 
Сваки рачунар се састоји из 5 основних функционалних целина које се називају 

јединице рачунара. 
То су : улазна јединица, излазна јединица, меморија ( основна и спољна ), управљачка 

и аритиметичко - логичка јединица. 
Управљачка и аритиметичко - логичка јединица разматрају се као целина која се 

назива централни процесор. 
Периферним или улазно - излазним уређајима називају се сви уређаји који се могу 

прикључити на рачунарски систем ради улаза или излаза података. Ови уређаји се могу 
класификовати на следећи начин : 

1) Периферни уређаји намењени за везу ( комуникацију ) са корисником 
- улазни уређаји : тастатура, скенер, графичка табла, ... 
- излазни уређаји : екран, штампач. плотер, ... 
- интерактивни уређаји : миш, светлосна оловка, екран са додиром, командна 
палица, ... 

2) Спољне меморије : јединице дискета, јединице тврдих дискова, јединице магнетних  
трака, јединице оптичких дискова ; 

3) Уређаји за даљински пренос података ( телекомуникациони уређаји ) : модеми и 
други уређаји за даљински пренос ; 
4) Уређаји за везу са управљаним објектом : аналогно - дигитални конвертори, 
претварачи ( давачи ), извршни уређаји ( актуатори ), ... 
 
Преко улазне јединице уносе се у меморију две врсте података : 

- полазни подаци за обраду 
- програми - инструкције које управљају обрадом. 

 
Излазна јединица служи да се преко излазних уређаја издају из рачунара резултати 

обраде и прикажу у погодном облику одређеном кориснику, као и да се запамте ради 
каснијег коришћења. 

Излаз резултата обраде може имати следеће сврхе : 
- привремено памћење на машински читљивим носиоцима ; 
- саопштавање кориснику у облику извештаја или приказа на екрану ; 
- непосредно коришћење, када се излазни резултати без посредовања човека користе за 
даљински пренос или аутоматско предузимање акција ( укључивање или искључивање 
одређених извршних уређаја, ... ). 
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АРХИТЕКТУРА PC РАЧУНАРА 
 

Ако желимо да добијемо више информација о неком рачунару, један од најлакших 
начина је да урадимо следеће : 

 
• Десни клик мишем на икону My Computer на desktop-у 
• Из падајуће листе одаберемо Properties 
• Активан је језичак General 
• Сада имамо информације о томе који је оперативни систем инсталиран на рачунару, 

на чије име је регистрован оперативни систем, који тип процесора постоји и на ком 
радном такту ради, као и колико имамо RAM меморије на располагању. 
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Након инсталације оперативног система рачунар ће радити, али још увек није сав 

посао завршен до краја. Потребно је да сазнамо које све компоненте постоје у рачунарском 
систему, као и да ли су све инсталиране правилно. 

  
Оперативни систем представља скуп мањих програма који непрестано контролишу 

рад рачунара, водећи рачуна да свака компонента ради на одређени начин. Оперативни 
систем представља скуп програма без којих рачунар не би могао да ради.  

 
Оперативни систем је у стању да приликом подизања система препозна хардверске 

компоненете и да их сам конфигурише, захваљујући систему Plug ‘n play који је његов 
саставни део, али врло често је потребно да ми сами инсталирамо драјвере за одговарајуће 
компоненте рачунара.  

 
Драјвери су мали управљачки програми који омогућавају да свака компонента ради 

на правилан, тачно одређен начин. Драјвери представљају везу између оперативног система 
и хардвера рачунара. 

 
Када као у претходном примеру отворимо Properties, кликнемо на језичак Hardware, а 

затим на тастер Device manager.  
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Сада ћемо добити прозор као на следећој слици, где видимо све компоненте које 

постоје у рачунару. У колико нека компонента није инсталирана правилно поред њене 
ознаке ће стајати жути знак упозорења или жути знак питања. 

 

 
 

Ако кликнемо на знак плус испред ознаке уређаја, добићемо тачну ознаку компоненте 
што нам може требати уколико желимо да одговарајући драјвер пронађемо на Интернету. 

 

 



Рачунарство и информатика – Рачунарски систем 

Милорад Мурић  10 Техничка школа Ужице 

 
Ако сада кликнемо два пута левим тастером миша на ознаку потребне компоненте 

или кликнемо десним тастером миша на ознаку компоненте, па из падајућег менија 
одаберемо или Update driver или Properties, моћи ћемо да одаберемо начин инсталације 
драјвера за ту компоненту. 
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Ако желимо да препустимо оперативном систему да сам покуша да пронађе 
одговарајући драјвер одабраћемо следећу опцију : 
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Ако смо искуснији корисници или смо сигурни на којој локацији се налази потребан 
драјвер одабраћемо следећу опцију : 

 
 
 

 
 
 
 

Ако смо одредили тачну локацију потребног драјвера , преостаје нам само да 
кликнемо на тастер Next и ако је све у реду добићемо поруку да је инсталација прошла 
успешно и да смо инсталирали драјвер за нову компоненту. 

 
Осим овог постоји још један, бржи начин како можемо доћи до Device manager – а. 
 

• Кликнемо десним тастером миша на desktop 
• Из падајућег менија одаберемо New – Shortcut 
• У прозору Create Shortcut , у пољу Type the location of the item откуцамо следеће 

(водити рачуна о правилном куцању) -  devmgmt.msc и кликнемо на Next 
• У прозору Select a Title for the Program одаберемо име за нову пречицу и 

кликнемо на Finish 
• Добићемо нову иконицу која представља пречицу до Device manager – а. 
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Још један начин за додавање односно инсталацију нове компоненте је да 
кликнемо на Start menu, затим на Control panel, након чега бирамо опцију Add 
Hardware. Чаробњак ће нам помоћи да прођемо кроз процес инсталације нове 
компоненте. 
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Ако желимо да додамо на taskbar опцију која омогућава промену језика на тастатури, 

потребно је да урадимо следеће : 
• Кликнемо на Start menu – Control Panel – Regional and Language options 
• Врло често је потребно да пре почетка подешавања убацимо инсталациони диск 

у оптички уређај 
• Сада можемо даље кренути у процес подешавања језика тастатуре 

 
 

 
 

У овом прозору можемо подесити формате за бројеве, валуте, датум и време. 
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На језичку Languages вршимо главна подешавања за језик тастатуре тако што 

кликнемо на тастер Details. 
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На језичку Settings видимо који су активни језици на тастатури и ако желимо да 

додамо нови кликнемо на тастер Add. 
 

 
 

У пољу Input Language кликнемо на стрелицу и из падајуће листе одаберемо жељени 
језик. 
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Када кликнемо, након избора језика, на тастер Ок добићемо нови прозор у коме 

видимо који су језици тастатуре активни. 
 
Такође, када кликнемо на Key Settings – Change Key Sequence, можемо подесити начин 

односно комбинацију тастера која нам омогућава промену језика тастатуре. 
 
 

 
 

Језичак Advanced нам омогућава додатна подешавања за језике тастатуре. 
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Оно што би такође требали да знамо јесте шта можемо да урадимо са нашим Desktop-

ом. Ако кликнемо десним тастером миша на desktop, а затим одаберемо  Properties, отвориће 
нам се низ опција. 
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На језичку Desktop можемо изабрати коју слику желимо да поставимо као позадину, 
као и то да ли ће слика бити на центру екрана, развучена да попуни цео екран или ће екран 
бити попуњен са више истих слика. 

 
Ако кликнемо на тастер Customize Desktop можемо одабрати које иконе ће бити 

приказане као и њихов изглед. 
 

 
 
 

 
 



Рачунарство и информатика – Рачунарски систем 

Милорад Мурић  21 Техничка школа Ужице 

 
На језичку Screen Saver подешавамо опције за чувар екрана. Ова опција је била јако 

битна код првих монитора који су имали лош квалитет слике и код којих је постојала 
опасност да уколико дуже време слика мирује смањује се радни век монитора, али данас ова 
опција је остала само као занимљивост и нема неког практичног значаја. Можемо подесити 
после ког времена ће се чувар екрана активирати, било да је у питању слика или текст (ова 
опција је доступна ако кликнемо на тастер Settings), као и да чувар екрана заштитимо 
лозинком. На тај начин, ако неко време нећемо бити за рачунаром, а желимо да се 
заштитимо од неовлашћеног приступа, подесимо кратко време после ког се активира Screen 
Saver и одабермо лозинку.  

 

 
 

На језичку Appearance подешавамо изглед графичког корисничког интерфејса. 
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На језичку Settingsможемо подесити резолуцију, квалитет боје, а ако кликнемо на 
Advanced можемо подесити и фреквенцију освежавања слике. 
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Питања за проверу знања  

 
 

       Дигитални рачунари су : 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 

 
Рачунар се састоји из : 

□ Ко зна чега 

□ Хардвера и софтвера 

□ Не зна се 

□ Оперативног система и хардвера 
 
 

Хардвер представљају ______________________________________________________________     
______________________________________________________________ компоненте . 

 
 

         Софтвер  представља :  
          _____________________________________________________________________________________ 

 
 
Рад рачунара  се одвија у следећим етапама : 

□ Уђеш, изађеш и готово 

□ Унос података, обрада, издавање резултата 

□ Унос бројева, процесор рачуна, приказ резултата 
 

 
У најопштијем функционалном погледу рачунар се састоји из следећих модула : 

□ Процесора, оперативне меморије, улазно – излазних уређаја 

□ Монитор, процесор, тастатура 

□ Кућиште, монитор, хард диск 
 

 
Процесор се састоји из : 

□ Малих вредних Јапанаца који брзо рачунају 

□ Операционе јединице, управљачке јединице, регистара 

□ Свачега 
 

 
Основне компоненте рачунара су : 

□ Монитор, тастатура, миш, кућиште 

□ Монитор, кућиште, миш, штампач 

□ Монитор, кућиште, тастатура, скенер 

□ Монитор, тастатура, миш, кућиште, звучници 
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Које услове треба да испуњавају монитори ? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 

 
 Каква је улога тастатуре и миша у рачунарском систему ? 

______________________________________________________________________________________________
 

 
 Каква је улога кућишта у рачунарском систему ? 

______________________________________________________________________________________________
 

 
 Каква је улога матичне плоче у рачунарском систему ? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 
 
 Каква је улога процесора у рачунарском систему ? 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 
        
        Каква је улога помоћних кола у рачунарском систему ? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 

 
Које врсте меморије постоје у рачунарском систему ? 

______________________________________________________________________________________________
 

        
       Каква је улога конектора за проширења у рачунарском систему ? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
 

        Каква је улога картица за проширења у рачунарском систему? 
______________________________________________________________________________________________

 
Каква је улога хард диска у рачунарском систему ? 

______________________________________________________________________________________________
 

       Софтвер се дели на : 

□ Оперативни и системски 

□ Системски и услужни 

□ Апликативни и системски 

□ Управљачки и услужни 
       
      Шта је системски софтвер ? 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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  Системски софтвер се дели на услужни и 
______________________________________________________________________________________________

 
 

      Шта спада у управљачки системски софтвер ? 
 

______________________________________________________________________________________________
 

Који ОС постоје ? 
______________________________________________________________________________________________

 
 

Оперативни систем представља : 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 
 
 

Драјвери су : 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 
 

Програм представља : 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 
 

У услужни системски софтвер спадају : 
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

 
        

Шта је апликативни софтвер ? 
 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
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