
Рачунарство и информатика – Рачунарски систем 

Милорад Мурић  1 Техничка школа Ужице 

ОРГАНИЗАЦИЈА ПОДАТАКА НА ДИСКУ 
 

Оперативни систем је врло комплексан програм, тако да је тешко приказати га 
једноставно, а истовремено и прецизно. Имајући то у виду, може се рећи да се типичан 
оперативни систем састоји од следећих компонената : 

 
 

 Микрокода (microcode) 
 Језгра (kernel) 
 Љуске (омотача, шкољке, shell). 

 
Микрокод (microcode) јесте скуп програма специфичан за одређени хардвер рачунара. 

Да би исти ОС могао да функционише на различитим хардверским платформама, овај скуп 
програма је груписан у један модул, који се назива BIOS (Basic Input Output System). Скуп 
програма односно BIOS је уписан у ROM меморију, на чипу који се налази у саставу матичне 
плоче, тако да је за његово писање задужен произвођач матичне плоче. 
 

Језгро (kernel) јесте скуп програма ОС који контролише приступ рачунару, 
организацију меморије, организацију датотека, распоред рада процеса и расподелу 
системских ресурса. Ови програми раде у посебном режиму рада (kernel mode, supervisor 
mode), хардверски заштићеном од могућих утицаја корисника. 
 

Љуска (омотач, шкољка, shell) јесте командни интерфејс1 (interface) који 
интерпретира улазне команде корисника и/или њихових програма и активира одговарајуће 
системске програме који чине језгро система. Према оваквој структури, данас се под ОС у 
ужем смислу подразумева само језгро ОС, будући да је BIOS препуштен произвођачу 
матичне плоче, а да у пракси за исти ОС, поред званичне љуске, постоји често и више љуски 
које су написали различити други аутори. 
 

 

1Интерфејс је нешто што повезује, усклађује две ствари. Код хардвера се под овим појмом 
подразумева уређај који омогућава повезивање два хардверска уређаја. Код софтвера 
интерфејс је програм који повезује два програма или корисника са програмом. Овде се 
мисли на изглед екрана и начин комуникације корисника и рачунара. 

 
 
За време рада рачунара у централној меморији не мора да буде цео скуп програма ОС. 

Најчешће се у централној меморији налази само скуп програма који се састоји од 
програма потребних за извршавање најчешћих команди (интерне команде), док се 
остали програми налазе на диску и уносе се у меморију рачунара према потреби 

(екстерне команде). 
 
Једна од важних функција оперативног система је рад са периферним јединицама и 

подацима који се налазе на њима. Да би оперативни систем успешно управљао радом 
са подацима, они морају бити смештени на одређен, строго дефинисан начин. 

Најчешћи начин организације складиштења података на диску јесте концепт хијерархијског 
система каталога. 
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Рачунар може имати једну или две дискетне јединице (што је све ређи случај, јер се 

дискетне јединице и дискете све мање користе због малог капацитета и непоузданости, 
а поједини произвођачи у своје конфигурације више и не уграђују дискетне јединице) и један 
или више дискова. У наредбама оперативног система или приликом позивања на њих у 
програмима, ове јединице имају симболичка имена, која се код већине ОС састоје од једног 
великог слова латинице (A – Z) иза којег су две тачке ( : ). Уобичајено се користе следећа 
симболичка имена : 

 
 

• А: - прва дискетна 
јединица;   

• B: - друга дискетна 
јединица; 

• C: - системски диск; 
• D:, E:, F:, …,Z: - 

партиције системског 
диска, остали дискови 
и/или њихове партиције 
и оптички уређаји. 

 
 
Системски диск је диск на коме се налази оперативни систем и увек је означен са 

C:. 
 

Партиције диска су делови диска који се физички налазе на истом 
диску, али их рачунар логички посматра као различите дискове. 

  
Поред ових јединица, симболичка имена имају тастатура, екран и 

прикључци за повезивање рачунара са спољним светом (портови). Њихова 
имена су : 

 
• CON: - тастатура и  екран; 
• COM1:(AUX), COM2:, COM3:, COM4: - серијски порт; 
• LPT1:(PRN), LPT2:, LPT3: - паралелни порт. 

 
Резултат рада различитих програма су различити документи (текстови, табеле, 

цртежи, ...). За време рада ови документи се налазе у меморији рачунара. По завршетку рада 
са документом или програмом документи више нису доступни, а покретањем другог 
програма или искључивањем рачунара трајно нестају из меморије. Уколико документ 
генерисан неким програмом треба да се користи и касније или трајно сачува, мора се пре 
завршетка рада са програмом снимити односно сачувати на одговарајућем месту. Копија 
докумената или података снимљена на неки спољни носилац информација (диск, дискета, 
оптички медиј, трака, ...) назива се датотека (file). 
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Приликом снимања докумената у датотеку на диску, датотеци се мора доделити име 

под којим ће се памтити. Име датотеке се обично састоји из два дела међусобно раздвојена 
тачком : имена и наставка (ime.ext). 

 
Ime – сачињава га низ знакова формиран према правилима која су различита за 

различите ОС (број знакова, знакови који су дозвољени за име, ...); 
 

Ext – наставак који се састоји од низа знакова, најчешће до три, и требало би да 
означава тип података у датотеци, односно програм из којег је документ настао. Код неких 
ОС овај наставак је обавезан, док код неких није. 

 
Код неких ОС поред имена и наставка постоји и трећи део, који се састоји од 

генерацијског броја који је од наставка одвојен тачком. Овај број се повећава за један 
приликом сваког поновног снимања датотеке после рада са њом. 

 
Имена датотека који имају исти први део – ime, а различите наставке сматрају се 

различитим именима. На пример, имена датотека proba.pas и proba.txt су различита. 
 
Датотеци се приликом формирања додељују одређени атрибути којима се дефинишу 

права приступа. На тај начин се могу дозволити измене у датотеци, брисање, ограничити 
приступ само на читање, ... Атрибути додељени датотеци приликом њеног формирања могу 
се касније мењати. 

 
Документима снимљеним у датотеке на диску корисник може поново приступати тако 

што ће их, када су му поново потребни, поново учитати у меморију рачунара. Да би 
приступао датотеци корисник мора да зна њено име. Према потреби, може да тражи и списак 
са именима снимљених датотека. Овакав списак се назива каталог (directory). Рачунар 
чува овај списак и због сопствених као и због потреба корисника. Каталог мора бити 
креиран пре него што се у њему могу водити подаци о датотекама. 

 
За потребе корисника рачунар води податке о : имену датотеке, њеним атрибутима, 

времену креирања, кориснику који је креирао, времену последње измене, кориснику који је 
изменио и евентуално неке друге податке. Поред ових података који су значајни за 
корисника, рачунар води податке и о месту на диску где је снимљена датотека. Ови подаци 
нису важни за корисника и не приказују се у списку датотека, али су важни за ОС како би 
могао да приступи датотеци. Када се нека датотека преноси из једног каталога у други на 
истој јединици, она се не пресељава физички са једног места на друго, већ се подаци о њој 
само преносе из једног списка у други. 

 

 
Ако број датотека постане велики отежано је сналажење у каталогу. Како се датотеке 

односе на различите потребе корисника, може се уместо једног дугачког списка направити 
више краћих спискова у којима се налазе датотеке које су на неки начин логички повезане.  
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Пожељно је да се свака датотека налази само у једном краћем списку. Овакав краћи 

списак се назива поткаталог (subdirectory). На тај начин се добија један списак (каталог) 
у коме се налазе имена краћих спискова (поткаталога) и више краћих спискова у којима се 
налазе имена датотека. Све датотеке у каталогу не морају да буду пребачене у поткаталоге. 
У каталогу могу да се налазе, поред имена поткаталога, и имена датотека, односно неке 
датотеке могу да остану у каталогу. На исти начин, када неки поткаталог постане сувише 
дугачак, он може да се даље дели у своје поткаталоге (потпоткаталоге). 

 
 
Имена датотека снимљених на диск (оптички медиј,...) организационо су груписана у 

каталоге и поткаталоге. На потпуно празном диску налази се само основни каталог – корен 
(root), који се састоји само од имена јединице, на пример C:. У основном каталогу се 
креирају његови поткаталози (каталози првог нивоа). Поделом каталога првог нивоа на 
његове поткаталоге добија се скуп каталога другог нивоа, итд. На тај начин добија се 
хијерархијска структура организације података на диску. 
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Да би се код одласка у дубину избегло сваки пут додавање префикса пот у пракси се 
назив каталог користи за поткаталоге. Назив поткаталог се користи само када се жели 
нагласити да неки поткаталог припада одређеном каталогу. 

 
На који ће начин корисник логички организовати своје податке, зависи искључиво од 

њега и његовог начина размишљања. Исти подаци се могу подједнако добро организовати на 
различите начине. 

 
У једном каталогу не могу и не смеју да се налазе поткаталози и датотеке са истим 

именом, већ само у различитим каталозима. 
 
Пут – стаза (path) до датотеке одређен је називима чворова (каталога и 

поткаталога) преко којих се долази до датотеке. Код командних ОС овај пут се задаје у 
саставу команде, навођењем имена каталога преко којих се прелази међусобно раздвојених 
бекслешом (backslash – коса црта уназад \). Код задавања команди графички пут се 
дефинише отварањем и сваког каталога преко којег се долази до датотеке. 
 

Пуно име датотеке се састоји од имена јединице на којој се датотека налази, пута 
до ње и њеног имена. Датотека је једнозначно дефинисана својим пуним именом. 

 
Радни каталог (активни каталог) јесте каталог или поткаталог на који је 

корисник тренутно повезан. Корисник у једном тренутку може бити повезан само са једним 
каталогом. Приликом задавања команди, ако није задато пуно име датотеке, ОС сматра да се 
она налази у радном каталогу. 

 
За хијерархијску структуру података каже се да има облик дрвета (tree) са кореном 

нагоре. Комплетан део структуре испод једног чвора (поткаталога) назива се поддрво 
(subtree). 

 
За организацију података на диску ОС имају одговарајуће команде и то : 
 

• команде за рад са каталозима 
• команде за рад са датотекама. 

 
Команде за рад са каталозима обухватају : 
 

• креирање и брисање каталога 
• промену каталога 
• приказивање садржаја каталога 
• приказивање и брисање дрвета. 

 
Команде за рад са датотекама обухватају : 
 

• промену имена или атрибута датотеке 
• копирање или премештање датотеке из једног у други каталог 
• брисање и обнову избрисане датотеке 
• листање датотеке на екрану и њено штампање. 
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