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I. ОСНОВИ ИНФОРМАТИКЕ 

1. ПОЈМОВИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 

На почетку пре доста векова земља и природни ресурси су представљали највеће богатство за 
човека. После Колумба то је постао новац и капитал. Данас, у пост-индустријској ери цивилизације 
информације су постале ресурс који има фундаментални значај, не само за појединце и предузећа, 
већ и за читаво човечанство. Информације су блиско повезане са информацијама. 

ПОДАТАК ЈЕ РЕГИСТРОВАНА ЧИЊЕНИЦА ИЛИ ДОГАЂАЈ. 

Податак (data) је регистрована чињеница, појам или догађај описана на унапред договорен 
формализован начин. Подаци се представљају низом знакова (симбола) и корисни су само ако могу 
да се региструју, чувају, преносе, обрађују и саопштавају ономе коме су потребни. 

ИНФОРМАЦИЈА ЈЕ ЗНАЊЕ ВЕЗАНО ЗА СТВАРИ КАО ШТО СУ ЧИЊЕНИЦЕ, ДОГАЂАЈИ, КОНЦЕПТИ, ОБЈЕКТИ, ИДЕЈЕ И ПРОЦЕСИ КОЈЕ 

УНУТАР ОДРЕЂЕНОГ КОНТЕКСТА ИМАЈУ ОДРЕЂЕНО ЗНАЧЕЊЕ. 

Информација је сазнање које добијамо из података. Реч информација (information) настала је од 
латинске речи “in formare” што значи стављање у одређену форму тј. давање облика нечему. 
Информација представља резултат обраде података на начин који повећава ниво и обим знања 
онога коме се она пласира. Обрада података представља скуп активности којима се подаци 
трансформишу у информације. Информација је само оно ново знање за примаоца које утиче на 
њега да промени понашање, став или реши проблем. Тако имамо пирамиду податак-информација-
знање: 

 
Слика 1. Однос податка, информације и знања 

Информација је мера за ред, односно организованост система. 

ЕНТРОПИЈА ЈЕ МЕРА ЗА НЕРЕД, НЕОРГАНИЗОВАНОСТ СИСТЕМА. 

Одлуке се доносе само на основу релевантних информација. 

Да би информација била релевантна мора имати следеће димензије: 
1. Комплетност, тј. да су све информације у ланцу доступне, и то тако да има довољно времена 

да одлука произведе ефекат; 
2. Тачност и прецизност, која се губи услед недостатка времена да се прикупи довољно тачна 

информација или превеликих трошкова за високу прецизност и 
3. Разумљивост, да може да се схвати и ефикасно употреби. 

Имамо научне, техничке, економске, политичке, управљачке информације и сл. 

Пример: телесна температура, параметри крвне слике су подаци, а информација после обраде и 
анализе података је да ли смо болесни или не. 

Подаци су носиоци информација, али сами по себи су пасивни. Подаци постају информације у 
тренутку њиховог коришћења. Подаци се представљају обично бројевима, низом слова, сликама, 
али и звучним записима. 

ЗНАЊЕ 

ИНФОРМАЦИЈА 

ПОДАТАК 
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2. ИНФОРМАТИКА – ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Информатика је наука која се бави свим аспектима информација - као носиоца људског знања и 
комуникација. 
ИНФОРМАТИКА ЈЕ НАУКА О СИСТЕМАТСКОЈ И РАЦИОНАЛНОЈ ОБРАДИ ИНФОРМАЦИЈА КАО НОСИОЦА ЉУДСКОГ ЗНАЊА И 

КОМУНИКАЦИЈА ПРВЕНСТВЕНО ПОМОЋУ АУТОМАТСКИХ МАШИНА.1 

Информатика је наука која се бави прикупљањем, преносом, обрадом, складиштењем и 
приказивањем података као и коришћењем информација. Реч информатика (informatics) настала 
је конструкцијом две француске речи information и automatique које је спојио француски инжењер 
Филип Драјфус 1962 године.  

Информатика обухвата : 
1. Информациону науку; 
2. Информациону технологију (ИТ) и 
3. Информационе системе (ИС). 

ИНФОРМАЦИОНА НАУКА  ОБУХВАТА СВА НАУЧНО-ТЕОРИЈСКА САЗНАЊА И ДОСТИГНУЋА У ВЕЗИ СА ИНФОРМАЦИЈАМА И 

ЊИХОВОМ АУТОМАТСКОМ ОБРАДОМ. 

Она представља фундамент, темељ информатике, својеврсну нагомилану и систематизовану 
ризницу знања. Ризница знања се стално и убрзано повећава и развија. Зато је један од главних 
праваца развоја информатике у правцу аутоматизације обраде знања, а не података. То повлачи и 
могућност аутоматског, оптималног управљања на основу претходне обраде знања. 

Информациона технологија има следеће компоненте:  
1. Техничка опрема (Хардвер - Hardware); 
2. Програмски део (Софтвер - Software) и 
3. Организациони део (Оргвер - Orgware). 

ХАРДВЕР ПРЕДСТАВЉА МАТЕРИЈАЛНИ, ОПРЕДМЕЋЕНИ ДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ. 

То су све физички опипљиве компоненте – опрема, машине. 

КОМПЈУТЕР ЈЕ АУТОМАТСКА (ЕЛЕКТРОНСКА) МАШИНА,  СПОСОБНА ДА ВЕЛИКОМ БРЗИНОМ ИЗВОДИ ОСНОВНЕ АРИТМЕТИЧКЕ И 

ЛОГИЧКЕ ОПЕРАЦИЈЕ, ЧУВА ВЕЛИКЕ КОЛИЧИНЕ ПОДАТКЕ, АЛИ КОЈА БЕЗ ЉУДСКОГ ЗНАЊА И ПРОГРАМИРАЊА НЕ МОЖЕ НИШТА 

ВИШЕ ОД ТОГА ДА УРАДИ. 

Сам компјутер не зна ништа да ради, сем неколико основних операција, и то функција које су му 
омогућене приликом саме израде. Да би компјутер било шта више урадио, потребно је да му 
инструкције са програмског језика (језика сличног говорном језику) преведемо на машински 
(бинарни) језик. 

СОФТВЕР ПРЕДСТАВЉА ПРОГРАМСКИ ДЕО - ФОРМАЛИЗОВАН, ЗАШТИЋЕН ОБЛИК НАУЧНО-ТЕХНОЛОШКОГ ЗНАЊА. 
ПРОГРАМ ПРЕДСТАВЉА СКУП ИНСТРУКЦИЈА КОЈИМА ГОВОРИМО КОМПЈУТЕРУ ШТА ТАЧНО ДА РАДИ. 

Програмирање представља процес дизајна, израде и развоја програма (софтвера). Обавља се уз 
помоћ програмских језика, и то је један од најважнијих, најзанимљивијих али и најтежих задатака 
информатике као науке. 

ОРГАНИЗАЦИОНИ ДЕО САДРЖИ ЉУДЕ, ОРГАНИЗАЦИОНУ СТРУКТУРУ, НЕФОРМАЛИЗОВАНЕ ОБЛИКЕ ЗНАЊА КАО И СВЕ МЕТОДЕ И 

ТЕХНИКЕ ФУНКЦИОНИСАЊА И УПОТРЕБЕ. 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ (ИС) ПРЕДСТАВЉА ОРГАНИЗОВАНИ СИСТЕМ ЗА ПРИКУПЉАЊЕ, ОБРАДУ ЧУВАЊЕ, ПРЕНОС И 

КОМУНИКАЦИЈУ ИНФОРМАЦИЈА УЗ ИМПЛЕМЕНТАЦИЈУ ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ. 

                                                 
1 Француска академија наука 
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Унутар информационог система се одвија процес који се састоји се од пет основних операција: 
1. Прикупљање 
2. Обрада 
3. Пренос (дистрибуција) 
4. Чување и 
5. Коришћење података 

Слика 2. Основне операције информационих система 

Прва и последња операција се одвијају у интеракцији (међусобном деловању) са окружењем, а 
остале се одвијају унутар самог информационог система. 

ИС 
 ОБРАДА 
 ЧУВАЊЕ 
 ПРЕНОС 
  

ПРИКУПЉАЊЕ КОРИШЋЕЊЕ 

ОКРУЖЕЊЕ 
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3. ИСТОРИЈАТ РАЗВОЈА КОМПЈУТЕРА 

Рачунар је настао из потребе да се човек ослободи  многих проблема и ограничења (спорост, 

заборавност, склоност грешкама итд.). Историја информационих технологија и система се дели у  

четири основна периода, од којих се сваки карактерише основном технологијом која се користи у 

решавању проблема улаза, обраде, излаза и комуникације. Ти периоди су: премеханички, 

механички, електро-механички и електронски. 

Неке од првих помагала која су људима служила за памћење резултата рачунања су: 

Абакус (мин 1100 г.пне.) - правоугли оквир са неколико паралелних жица, а свака има седам 

куглица. Могуће је радити четири основне математичке операције. 

 

Слика 4 - Абакус 

Паскалина (1642 год.) – Блез Паскалова аритметичка машина  - слична данашњим калкулаторима 

са механичким компонентама. Могла је само сабирати и одузимати. 

 

Слика 5 - Паскалина и Блез Паскал 

Лајбницова машина (1694 год.) – Рачунска машина која је могла да сабира и да множи 

узастопним сабирањем. 

 

Слика 6 - Лајбницова машина и Gotfrid Vilhem fon Lajbnic 
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Бебиџова аналитичка машина (1834 год.) – почео је да развија аутоматску механичку рачунску 

машину, претходницу савремених електронских рачунара, имала је и меморију. Технологија за 

производњу није била развијена, и пројекат пропада. 

 

Слика 7 - Аналитичка машина и Чарлс Бебиџ 

Холеритова машина са бушеним картицама (1890 год.) – преко читача картица подаци се лако и 

брзо сортирају. Кориштена је при попису становништва САД-а, а прерасла је у IBM (International 

Business Machines). 

 

Слика 8 - Холеритова машина и Herman Holerit 

Веневер Буш (1942 год.) – аналогни рачунар, који и ако је имао 

електрични мотор био је механичка машина. Коришћен је у војне 

сврхе. 

Слика 9 - Ваневер Буш са аналогним рачунаром 

Konrad Zuse (1941 год.) – електро-механичка програмабилна 

машина Z4. Коришћена у развоју немачких летећих бомби. 

 

Слика 10 - Konrad Zuse и Z4; Colossus 
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Ален Тјуринг (1941 год.) - пројектовао Colossus рачунар, који је направио Нојман. Године 1944. 

изграђен је Colossus Mark II. 

Хауард Ајкен (1944 год.) – конструисао је Harvard Mark I. Заснована је 

на електромагнетним релејима, имала је улазни и излазни уређај, 

меморију, аритметички и управљачки орган. Била је гломазна. Мало 

касније је направљена побољшана верзија Harvard Mark II. 

Слика 11 – Harvard Mark I 

Екерт и Мохлијев рачунар (1946 год.) – то је први електронски 
рачунар опште намене ENIAC (Electronic Numerical Integrator And 
Computer). Конструисан је 1946. године на универзитету Пенсилванија. 
Он је заузимао површину 15 х 25 м, био је тежак око 30 тона, имао је око 18000 цеви, 70000 
отпорника, 10000 кондензатора, и трошио је око 150 KWh електричне енергије. Био је у стању да 
сабере два броја за 0,0001 секунду. Користио се за пројектовање атомског и балистичког оружја, а 
имао је и многе друге примене, укључујући и прву рачунску прогнозу времена. 
Џон фон Нојманов рачунар (1949 год.) – EDVAC - први рачунар са меморисаним програмом. Сто 
пута већа меморија од ENIAC-а, веће брзине и мање компонената. 

 

Слика 12 – ENIAC и EDVAC 

Побољшања у рачунарској технологији су настављена и почетком педесетих година. Рачунари 

произведени после овог периода класификовани су у генерације. Свака генерација укључивала је 

нека већа побољшања која су рачунаре бржим, ефикаснијим и моћнијим. 

1. Генерација [1946-1956] – вакумске цеви: обухвата машине Фон Нојмановог типа-базиране 

катодним, односно вакумским цевима или лампама. Били су огромних димензија, са металним 

полицама на којима је било фиксирано хиљаде цеви-лампи, и панелима са светлећим лампицама, 

као и многобројним жицама. Имали су свега стотинак бајта радне меморије и могли су да 

извршавају један прост прорачун. Такође нису имали ни мишеве ни тастатуре. Исијавали су огромну 

температуру, и били су јако непоуздани у свом раду. Прва таква направљена 1953 год. Програмира 

се на бинарном језику, а познати модели су: IBM700 и UNIVAC 1 

2. Генерација [1956-1963] – транзистори: 1947 год. долази до револуционарног открића 

електронике - открића транзистора. То откриће је ушло у ширу примену крајем 1960-тих година. 

Величина компјутера се услед нове технологије израде знатно смањила, а моћ, брзина и капацитет 

меморије знатно повећавали. Цена производње је била смањена, а поузданост у раду повећана. Са 

компјутерима су се испоручивали и системски програми који су контролисали рад самих 

компјутера. Људи не воле машински језик зато што је исувише тежак за коришћење. Компјутери не 

воле ништа друго. Задатак програмских језика је да изворни код рађен у језику преведу на 

машински језик, како би компјутер могао да изврши ове инструкције. Први програмски језик више 

генерације је FORTRAN (FORmula TRANslator) који је био намењен првенствено за научна и 
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математичка прорачунавања. Он се појавио 1954 г. Појавили су се и програмски језик Cobol (1960) 

и Basic (1965) – Beginner’s All-purpose Symbolic Instruction Code. Први је имао изразито пословну 

намену, док је други имао образовни карактер и највише се користио у универзитетима. 

Једноставност је омогућила широку распрострањеност Basic-а. Услед веће моћи компјутера и јачег 

алата за програмирање, појавили су се све комплекснији програми, намењени разним човековим 

делатностима. Многе веће фирме су почеле да купују компјутере и програме ради аутоматизације 

својих пословних активности. Ове машине су нешто мање величине, бржи, трошили су мање 

енергије и били јефтинији. Прва таква је направљена 1957 год. Овај период траје од 1954 до 1963 

год. А код ње се јављају први оперативни системи и магнетне траке (као на касетофону). Тадашњи 

модел: DEC PDP. 

.  

Слика 13 - Пример рачунара прве и друге генерације 

3. Генерација [1964–1971] – интегрисана кола: Овде се јављају прва интегрисана кола. Стављањем 

транзистора и осталих радних електронских радних елемената на плочу која је обично била од 

силицијума добијена су интегрисана кола. Интегрисана кола су омогућила паралелно извршавање 

процеса, као и паралелну обраду више група података. Моћ је додатно повећана. То су биле 

поуздане машине, које су имале малу запремину, трошиле мало енергије. Јавила се независност 

софтвера у односу на улазне - излазне јединице, прве виртуелне меморије, прве мреже, али и 

проблем сагласности, тј. различити произвођачи су независно правили своје машине, а било је 

потребно да оне међусобно комуницирају. Тип модела: IBM 360 (64КБ и  дискови од 1.1МБ). 

Појављују се и први прави оперативни системи.  

4. Генерација [1972-2010] - микропроцесори: Спајањем више транзистора добија се “чип”. 

Микропроцесор представља један чип на коме су интегрисане све функције компјутера. Додатном 

минијатуризацијом чипа добија се микрочип, што је већ створило предуслов за појаву данашњих 

мини, кућних компјутера или PC-ија. Први процесор је представљен 1971. године од стране Intel-a 

и носио је ознаку 4004, а имао је 2300 транзистора. Усавршавањем процеса производње долази се 

до конструкције микропроцесора са великим густинама паковања транзистора по јединици 

површине. Тако 2017. године, најјачи процесори су достигли већ број од 20 милијарди транзистора.  

Први микрорачунар направљен је 1975. год. 12. Авг, 1981. године представљен је први персонални 

компјутер фирме IBM са ознаком IBM 5150. Овај PC је био базиран на првом 16-битном процесору 

8088 фирме Intel са 29000 транзистора који је радио на такту од 4.77 MHz, имао је 16 KB меморије 

(прошириве до 64 КB), 11” монохроматски монитор, флопи диск капацитета 160 KB. Коштао је 1565 

долара (данашњих 3000). 

Оперативни систем је купљен од фирме Microsoft, био је базиран на Basic-у и назван је DOS (Disk 

Operating System). И мада је IBM планирао продају од 240000 комада у наредних 5 година, први PC 

је продат у чак 3 милиона примерака. Од тада разликујемо следеће подкласе или фамилије х86 
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процесора: 086, 286, 386, 486, 586 (P5 или Pentium), 686 (Pentium II, III, IV). 1972-ге године су 

представљена и два нова моћна програмска језика Pascal и C (чита се ЦЕ). C као први прави језик за 

системско програмирање. Pascal – добро структуиран, слично Basic-у првенствено за учење, али и 

са доста сличности са својим генерацијским другом. Индустрија софтвера и хардвера у сталном 

процвату, са применом у свим озбиљнијим људским делатностима. Графички оперативни систем 

постаје стандард рада. Програмски језици новог графичког радног окружења имају у свом имену 

визуелно: Visual C++, Visual Basic, Delphi (Visual Pascal), Visual Ј++ као неки од изразитих представника 

језика четврте  и наредних генерација. 

 

Слика 14 - Пример рачунара треће и четврте генерације 

5. Генерација: (2010-?) – вештачка интелигенција 

Ова генерација компјутера са вештачком интелигенцијом је још увек у развоју, али се неке од 
технологија појављују и већ користе као што је препознавање гласа. 
AI или вештачка интелигенција је сада реалност могућа захваљујући паралелном процесуирању и 
супер проводницима. У будућности, компјутери ће бити радикално трансформисани новим 
технологијама као што су квантни компјутери, молекуларна и нано технологија. 
У суштини ове генерације биће способност процесуирања и одговора на природне језике, као и 
способност учења и само организовања. 
Компјутери ове генерације би требало да буду способни захваљујући таквим високо интегрисаним 
колима да уместо досадашње обраде података, врше обраду знања. У складу са тим би требали да 
преузму две најважније функције човека и то: планирање и управљање. 
Имаћемо померање са апликативних на интерактивне, интелигентне програме и компјутере који 

ће моћи да размишљају и извлаче закључке. То ће бити компјутери налик на HAL–9000 из 

популарног филма Стенлиja Кјубрика – ''Одисеја 2001''. 
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4. ЗНАЧАЈ ИНФОРМАТИКЕ У САВРЕМЕНОМ ДРУШТВУ 

Подручја примене рачунара данас су врло велика. Подела према подручјима примене се могу 
видети на слици 15. 

 
Слика 15 - Подручја примене рачунара 

Најчешће је једно подручје примене повезано са неким другим. Тако је, на пример, обично обрада 
текста повезана са цртежима и сликама, научно-техничке примене повезане са графичком 
интерпретацијом резултата, анимација и видео повезани са звуком итд. 

На почетку двадесет и првог века, захваљујући развоју информационих и телекомуникационих 

технологија, и њиховој интеграцији, свет постаје глобално информационо друштво. Прелазак у 

информационо друштво омогућиће бољи живот свим грађанима, ефикаснији и ефективнији рад 

предузећа, државних органа и друштвених институција а и самог друштва у целини. 

Информационо друштво подразумева примену информационих технологија у свим областима 

живота. Електронско пословање не обухвата само, као до сада, примену разних апликационих 

програма у предузећима него и електронско издаваштво, електронске комуникације, електронску 

трговину, електронско банкарство итд. 

Поред тога, примена информационих технологија побољшаће живот и у другим областима, на 

пример: здравство, транспорт, туризам, образовање итд. 

Будући да је наша земља данас у свету препознатљива по свом стваралаштву и да је њена културна 

баштина веома богата и разноврсна, неопходно је да и у информационом друштву очува своју 

културу и национални идентитет. Због тога ће се нове технологије користити за дистрибуцију ових 

садржаја, нарочито из културе и уметности. 

Класичне библиотеке и архиве претвориће се у електронске библиотеке и архиве. Тако ће ова 

културна добра бити доступна свима у целом свету. 

Историјски гледано, информационо друштво захтева доживотно учење, где ће се учење и рад 

смењивати у току целог живота. 
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5. БРОЈЕВНИ СИСТЕМИ И КОДИРАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА 

Бројевни (бројчани или нумерички) систем је систем симбола и правила њиховог комбиновања за 
симболичко представљање бројева. 
Бројевни системи могу бити позициони и непозициони. Код непозиционих бројевних 
система вредност цифре не зависи од њене позиције у запису броја већ само од њене сопствене 
вредности. Пример непозиционог система је нама најпознатији римски систем бројева и унарни 
бројевни систем, чија је једина цифра 1. Код позиционих бројевних система вредност цифре броја 
једнака је производу сопствене вредности цифре и вредности позиције у броју на којој се цифра 
налази. Када је вредност сваке позиције једнака константном умношку вредности позиције са њене 
десне стране, ради се о систему са фиксном основом. Примери позиционих система са фиксном 
основом су: 

 декадни бројевни систем (са основом 10), 

 бинарни систем (са основом 2), 

 октални систем (са основом 8), 

 хексадекадни (са основом 16). 

ДЕКАДНИ ОКТАЛНИ ХЕКСАДЕКАДНИ БИНАРНИ 

0 0 0 0000 

1 1 1 0001 

2 2 2 0010 

3 3 3 0011 

4 4 4 0100 

5 5 5 0101 

6 6 6 0110 

7 7 7 0111 

8 10 8 1000 

9 11 9 1001 

10 12 A 1010 

11 13 B 1011 

12 14 C 1100 

13 15 D 1101 

14 16 E 1110 

15 17 F 1111 

Табела 1 - Бројевни системи 

Када количник вредности суседних позиција није константан, ради се о систему са променљивом 
основом. Пример система са променљивом основом је систем за представљање времена. 
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Проблем који се јавља јесте тај што ми рачунару не дајемо податке који су у облику нула и јединица. 
Човеку је лакше да комуницира са рачунаром преко стандардних знакова које користи у 
свакодневном животу (цифре, слова, специјални знаци...). Да би рачунар могао да прихвати овакве 
знакове потребно их је кодирати (слика 16). 

 

Слика 16 - Кодирање информација 

Код представља низ правила за претварање једног облика информације у други. 
Кодирање представља поступак превођења информације у симболе који се затим преносе до 
примаоца. У овом случају податке које ми саопштавамо рачунару у нашем стандардном облику 
потребно је превести на језик разумљив рачунару (језик састављен од нула и јединица). 
Декодирање је обрнут поступак и представља претварање информације у облик разумљив 
примаоцу. Дакле, када рачунар обави одређен процес као резултат тог рада добија податак у 
облику нула и јединица који је затим потребно превести како би нама био разумљив. 
Дакле, улазни скуп симбола преводи се у низ "0" и "1" тако да их рачунар може прихватити. При 
томе се кодирање обавља тако да се за сваки улазни симбол одреди тачан низ "0" и "1" који се зове 
код датог симбола и који се разликује од свих других симбола. 

Декадни бројевни систем 

Бројевни систем којим се свакодневно служимо је декадни. Основа система је број десет и цифре 
које се користе су: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пореклом је из Индије, а у Европи се почиње користити 
тек од 10-ог века, тада још без нуле. Главни разлог зашто су се наши преци определили да основа 
бројног система буде број десет јесте из чисто анатомских разлога. Човек на рукама има десет 
прстију и то му је помагало да лакше рачуна. 
Свака цифра декадног система бројева има своју тежину која је представљена степеном броја 10 и 
то се приказује као 10к, где је експонент к цео број и његова вредност је одређена положајем цифре 
у самом броју. 

ПРИМЕР. Следећи бројеви могу да се прикажу као: 
42 = 4 · 101 + 2 · 100, 
792 = 7 · 102 + 9 · 101 + 2 · 100, 
1346 = 1 · 103 + 3 · 102 + 4 · 101 + 6 · 100, 
79.2 = 7 · 101 + 9 · 100 + 2 · 10−1. 



 13 

Бинарни бројевни систем 

Компјутер је електронски уређај и као такав разуме само промену стања у електричном колу. У 
некој жици или радном елементу струја тече или не тече. Стање у којој струја тече означавамо са 1, 
а оно у коме нема струје са 0. Тако се компјутерски језик састоји од бинарне азбуке са само два 
симбола или броја: 0 и 1 (On и Off, ИмаСтрује и НемаСтрује, Да и Не). 
Једна жица у којој струја тече или не тече представља основну информациону јединицу – бит (bit – 
binary digit). Бит је најмања количина информација. То није довољно ни за најскромније потребе. 
Зато групишемо бите у веће јединице: бајт (byte), који се састоји од 8 (осам) бита. 
Са 1 битом имамо дакле два различита стања или 21= 2. 
Са 2 бита имамо 22= 4 тј. 00, 01, 10 и 11. 
Са 8 бита или 1 бајтом тако имамо 28= 256 различитих стања, што значи да са једним бајтом можемо 
да прикажемо бројеве рецимо у распону од 0 до 255 или од -128 до 127 и сл. Пример: 00000000= 0; 
00000001= 1; 00000010= 2; 11111111= 255. 

Конверзија из бинарног у декадни бројевни систем 

Сваки број се може равноправно представити било у декадном било у бинарном систему. За 
декадни систем кажемо да је систем са основом десет, док је бинарни систем са основом два. 
У декадном систему десна цифра вреди онолико колико и јесте, до ње вреди 10 пута више од 
сопствене вредности, следећа 100 пута више итд. 

Тако почевши од десног краја имамо фактор мултипликовања: 
х 1 (=100) 
х 10 (=101) 
х 100 (=102) 
х 1000 (=103), итд. 

У бинарном систему је слично само што је фактор мултипликовања степен са основом 2 а не 10, тј.: 
х 1 (=20) 
х 2 (=21) 
х 4 (=22) 
х 8 (=23), итд. 

Тако бинарни број 01001010 има следећу декадну вредност: 
01001010 =  (0 x 20) + (1 x 21) + (0 x 22) + (1 x 23) + (0 x 24) + (0 x 25) + (1 x 26) + (0 x 27) = 
 (0 x 1) + (1 x 2) + (0 x 4) + (1 x 8) + (0 x 16) + (0 x 32) + (1 x 64) + (0 x 128) = 
 0 + 2 + 0 + 8 + 0 + 0 + 64 + 0 = 74 

Конверзија из декадног у бинарни бројевни систем 
Претварање природног декадног броја у бинарни може да се опише следећим поступком: 

 Поделити декадни број бројем 2. 
 Записати остатак дељења (0 или 1). 
 Добијени количник (целобројни део) поделити бројем 2. 
 Записати остатак дељења (0 или 1). 

Остаци дељења који су записани представљају тражени бинарни број који треба читати обрнуто. 

ПРИМЕР. Претворити декадни број 8710 у бинарни. Поступак је следећи: 

87 : 2 = 43  остатак 1 
43 : 2 = 21   остатак 1 
21 : 2 = 10  остатак 1 
10 : 2 = 5  остатак 0 
5 : 2 = 2  остатак 1 
2 : 2 = 1  остатак 0 
1 : 2 = 0  остатак 1 
8710 = 10101112 

ч
и

т
а

њ
е
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Декадни бројеви који су мањи од 1 претварају се у бинарне бројеве применом следећег поступка: 
 Помножити декадни број бројем 2. 
 Ако је добијени производ већи од 1, у бинарном броју се пише 1. 
 Ако је добијени производ мањи од 1, у бинарном броју се пише 0. 
 Само ако је добијени производ већи од 1, од њега се одузима 1. 

Поступак се понавља док се не добије нула. Добијене бинарне цифре треба читати нормално, са 
нулом и зарезом испред. 

ПРИМЕР. Претворити декадни број 0.312510 у бинарни: 
0.3125 · 2 = 0.625 → пише се 0 
0.625 · 2 = 1.25 → пише се 1 
0.25 · 2 = 0.5 → пише се 0 
0.5 · 2 = 1.0 → пише се 1 
0.312510 = 0.01012 

Ако је реални декадни број већи од 1, онда он може да се претвори у бинарни број тако што се 
претварају посебно целобројни део (лево од децималне тачке) и део иза децималне тачке и 
добијени бинарни бројеви се припајају један другом. На пример, треба претворити реални декадни 
број 43.62510 у бинарни. Пошто су појединачни делови већ одрађени у претходним примерима, 
следи да: 
4310 = 1010112 и 0.62510 = 0.1012, 
онда је тражени реални декадни број једнак бинарном броју 
43.62510 = 101011.1012. 

Бинарно сабирање 

Погледајмо следећу табелу сабирања бинарних бројева: 

Видимо да сабирањем две јединице добијамо 0 са преношењем јединице у 

лево. Тако можемо да имамо и случај две јединице плус трећа пренесена, што 

онда даје 11, или пишемо 1 а додатно преносимо јединицу у лево. 

ПРИМЕР Сабирање: 111000012 и 1010112 (издигнуте јединице представљају пренесене вредности). 

  11 01 11 01 1 0 1 
+   1 1 1 1 1 0 

 1 0 0 1 0 0 1 1 

Провера: 10101012 = 8510, а 1111102 је 62, или у збиру 147. 
100100112 = 128 + 16 + 2 + 1 = 147.                                

Октални бројевни систем 

Октални бројевни систем је систем записа бројева са основом осам. Користи цифре у опсегу од 0 до 
7. Приликом претварања декадног броја у октални примењује се исти алгоритам као у случају 
претварања декадног броја у бинарни, са том разликом што се у овом случају дели бројем 8. Остаци 
дељења који су записани представљају тражени бинарни број који треба читати обрнуто. 

ПРИМЕР. Претворити декадни број 12710 у октални. Поступак је следећи: 
127 : 8 = 15 → остатак 7 
15 : 8 = 1 → остатак 7 
1 : 8 = 0 → остатак 1 
12710 = 1778 

Декадни бројеви мањи од 1 претварају се у окталне бројеве применом следећег поступка: 
 Помножити декадни број бројем 8, 
 Ако је добијени производ већи од 1, у окталном броју се пише цифра јединица и тај број се 

одузима од добијеног производа, 
 Ако је добијени производ мањи од 1, у окталном броју се пише 0. 

+ 0 1 

0 0 1 
1 1 10 
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Понавља се горе поменути поступак, све док се не добије нула. Добијене окталне цифре треба 
читати нормално, са нулом и зарезом испред. 

ПРИМЕР. Претворити декадни број 0.312510 у октални. Поступак је следећи: 
0.3125 · 8 = 2.5 → пише се 2 
0.5 · 8 = 4.0 → пише се 4 
0.312510 = 0.248. 
Ако је дат реални декадни број већи од 1, онда он може да се претвори у октални број тако што се 
претварају посебно целобројни део (лево од децималне тачке) и део иза децималне тачке и 
добијени октални бројеви се припајају један другом. Процедура је идентична као код бинарних 
бројева. Како би се боље разумело превођење окталног броја у декадни, мора се знати да свака 
цифра декадног система бројева има своју тежину која је представљена степеном броја 8 и то се 
приказује као 8к, где је експонент к цео број и његова вредност је одређена положајем цифре у 
самом броју. 

ПРИМЕР. Процедура за претварање окталног броја 378 у декадни је следећа: 
378 = 3 · 81 + 7 · 80 = 24 + 7 = = 3110 
Да би се лакше разумело превођење бинарног броја у октални, мора се размотрити следеће. Како 
је број 8, основа окталног система, може да се напише као 23, тако да ћемо бинарни број груписати 
у групе од по 3 цифре, и то са десне у леву страну. Ако на крају недостају цифре, треба додати једну 
или две нуле са леве стране. Сваку групу од три броја треба заменити једном окталном цифром. 
ПРИМЕР. Поступак за претварање бинарног броја у октални је следећи: 
11011011112 = 001 101 101 111 = 15578 
Претварање окталног броја у бинарни број је врло једноставно претварање и због тога се октални 
систем бројева користи за скраћени приказ бинарних бројева. Све што треба да се уради је да се 
свака октална цифра прикаже са 3 бита. 

ПРИМЕР. Начин претварање окталног броја 765438 у бинарни је следећи: 
765438 = 111 110 101 100 011 = 1111101011000112 

Хексадекадни бројевни систем 

Хексадекадни бројевни систем је бројевни систем са основом 16 па се сви бројеви у овом систему 
представљају са 16 цифара. Симболи хексадекадног бројног система су: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, А, B, 
C, D, E, F. Слова представљају следеће бројеве: А=10, B=11, C=12, D=13, Е=14 и F=15. 
У рачунарству се хексадекадни систем користи у комбинацији са бинарним системом јер се 
претварање може лако обављати (4 места у бинарном бројном систему заузимају само 1 место у 
хексадеканом бројном систему ). 
Приликом претварања декадног броја у хексадекадни примењује се исти алгоритам као у случају 
претварања декадног броја у бинарни, са том разликом што се у овом случају дели бројем 16. 
Остаци дељења који су записани представљају тражени хексадекадни број који треба читати 
обрнуто. 

ПРИМЕР. Пребацивање декадног броја 94310 у хексадекадни број. 
943 : 16 = 58 → остатак 15 ← F 
58 : 16 = 3 → остатак 10 ← А 
3 : 16 = 0 → остатак 3 
94310  = 3АF16 

Декадни бројеви мањи од 1 претварају се у хексадекадне бројеве применом следећег поступка: 
 Помножити декадни број бројем 16. 
 Ако је добијени производ већи од 1, иза тачке у окталном броју се пише цифра јединица и 

тај број се одузима од добијеног производа. 
 Ако је добијени производ мањи од 1, иза тачке у бинарном броју се пише 0. 
 Остатак се множи бројем 16 и понавља се горе поменути поступак, све док се не добије 0 као 

резултат иза децималне тачке. 
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Добијене цифре представљају тражени хексадекадни број који треба читати нормално. 

ПРИМЕР. Претворити декадни број 0.01562510 у хексадекадни. Поступак је следећи: 
0.015625 · 16 = 0.25 → пише се 0 
0.25 · 16 = 4.0 → пише се 4 
0.01562510  = 0.0416 
Ако је дат реални декадни број већи од 1, онда он може да се претвори у хексадекадни број тако 
што се претварају посебно целобројни део (лево од децималне тачке) и део иза децималне тачке и 
добијени хексадекадни бројеви се припајају један другом. Процедура је идентична као код 
бинарних бројева. 
Како свака цифра хексадекадног система бројева има своју тежину која је представљена степеном 
броја 16 и то се приказује као 16к, где је експонент к цео број и његова вредност је одређена 
положајем цифре у самом броју. Да би се претворио хексадекадни број у декадни, примењује се 
следећи поступак, наведен у примеру који следи. 

ПРИМЕР. Претворити хексадекадни број 3B16 у декадни. 
3B16 = 3 · 161 + 11 · 160 = 
= 48 + 11 = 
= 5910 
Врло једноставно је претварање хексадекадног броја у бинарни и због тога се хексадекадни систем 
бројева користи за скраћени приказ бинарних бројева. Све што треба да се уради је да се свака 
хексадекадна цифра прикаже са 4 бита. Процедура за претварање хексадекадног броја АF316 у 
бинарни је следећа: 
АF316 = 1010 1111 0011 = 1010111100112 
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6. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ПОДАТАКА У РАЧУНАРУ 

А. ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗНАКОВНИХ ПОДАТАКА У РАЧУНАРУ И КОДНЕ ТАБЕЛЕ 

Под појмом знак сматрају се: слова (велика и мала), цифре (0–9), знаци интерпункције и различити 
други знаци или симболи. Поставља се питање колико је бинарних цифара потребно да би се 
помоћу њихових различитих комбинација представио скуп улазних знакова: сва слова, све цифре и 
одређени специјални знаци. 

Јасно је да постоји 10 цифара, око 30 слова (у зависности од писма) и око 20 специјалних знакова. 
Све у свему, потребно је кодирати око 60 симбола. Очигледно је да је број 6 најмањи број који 
задовољава такве потребе (јер је 26 = 64). 

Одавно се већ не употребљавају кодови који садрже 6 бинарних цифара. При конструкцији 
рачунара се показало да је погодно да овај код буде нешто дужи, да би се помоћу њега могао 
представити већи број симбола, али да би се у њега уградиле и одређене контроле. 

Први рачунари прављени су углавном за енглеско говорно подручје, па је и представљање текста 
обухватало  енглеску  абецеду,  бројеве  и још неки контролни знак, што је укупно било 128 знакова, 
за чије је представљање било довољно 7 бита. С обзиром на то да у то време није била 
стандардизована дужина рачунарског регистра, то је и прва варијанта кода за представљање 
знакова имала 7 бита. Најпознатији овакав код је ASCII.  

ASCII (American Standard Code for Information Interchange) у преводу значи: Амерички стандардни 
код за размену информација. Током развоја рачунарске технологије дефинисано је више варијанти 
овога кода. Увек је првих 128 знакова (0-127) стандардизовано, од тога 32 знака су контролни 
кодови (знакови који су између заграда, нпр. (сп), (дел), нису знакови за штампање), преосталих 96 
знакова су кодови приказаних знакова, а других 128 комбинација (128-255) је дато на вољу 
кориснику да сам креира кодне елементе. На пример, ASCII код за велико слово А је увек 
представљен са редним бројем 65, који се лако приказује у бинарном систему користећи 0 и 1. Тако 
број 65 се изражава као бинарни број 1000001. 

Када је ASCII био  уведен,  многи  рачунари већ су користили осмобитне групе битова (бајтове) као 
најмању јединицу за представљање података. Међутим, стандардизацијом да рачунарски регистри 
морају бити степени броја 2, и како један бајт има 8 битова, то је првобитна верзија ASCII кода 
замењена новом осмобитном верзијом, тако да је скуп знакова проширен на 256. 

Тако ANSI (American National Standards Institute)  представља 8–битни сет где првих 128 карактера 
(ASCII) одговарају словима и симболима на стандардној US тастатури, док преосталих 128 карактера 
представљају специјалне знаке као што су одређени знакови интернационалних азбука. 

Да би постојала подршка за више језика уведене су тзв. кодне стране  (Code  Page),  које  одређују 
тај додатни скуп. Основна кодна страна на персоналним рачунарима у том  горњем  скупу  има 
разне графичке знакове. Касније је развијено још много кодних страна које подржавају одређене 
језике, као, на пример: Latin1 (ISO-8859-1) за латинична писма западне Европе, Latin2 (ISO-8859-2) и 
Windows-1250 за латинична писма источне Европе, Windows-1251 за ћирилицу итд. 

Основни  проблем  с  кодним  странама  био  је то што су се међусобно искључивале, тако да цео 
документ мора да буде написан истим писмом. 

Постоје разне варијанте ASCII-а, али је тренутно најраспрострањенија ANSI X3.4-1986. Та варијанта 
је уграђена у Unicode као првих 128 комбинација. 
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Табела ASCII кода (први део) 
 

  

У табели кода (први део) приказана су прва тридесет и два реда и 128-ми ред табеле кода. У табели 
је прво приказан бинарни код, затим његова вредност у декадном и хексадецималном систему, 
ознака наредбе, одштампан је приказ, начин задавања преко тастатуре и име (значење) наредбе. 
Прва тридесет и два кода у табели ASCII-кодова (од 0 до 31 у декадном систему) резервисана су за 
такозване управљачке или контролне знакове. Ти кодови практично не садрже никакве податке за 
приказивање знакова, него управљају излазним уређајима (нпр. штампачима,   скенерима   итд.).    

Табела ASCII кодова (други део) 

 

Може се приметити да се додавањем броја  32 на код неког великог слова може добити исто такво 
мало  слово.  У  бинарном  систему  исто  то  може се добити постављањем шесте бинарне цифре 
(почевши од бита најмање важности) на 1. 
YUSCII (Yugoslav Standard Code for Information Interchange) неформално је име за стандард у бившој 
Југославији за оба писма. У њему су задржани оригинални ASCII кодови за основне знакове, док су 
неки симболи, као {, [, }, ], ^, ~, |, \ замењени словима специфичним за језике који су се користили 
у Југославији (ш,ђ,ч,ћ,љ,њ,џ,ж). 
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UNICODE 

UNICODE (уникод) представља компјутерски стандард за конзистентно кодирање, представљање и 
обраду знакова и текста коришћених у већини светских језика. Овај стандард одржава Уникод 
конзорцијум (Unicode Consortium), и од Јуна 2018, најновија верзија 11.0 садржи репертоар од 
137439 карактера који покривају 146 модерних и историјских алфабета и скриптова, као и 
вишеструке сетове симбола и емикона (као што су смајли:). 

Може да се имплементира различитим системима знаковних кодирања. Стандард дефинише тако 
на UTF-8, UTF-16, и UTF-32, између многобројних система кодирања који се тренутно користе. 
Најчешће се користе UTF-8, UTF-16, и UCS-2, претходник UTF-16 стандарда. 

Тако је на пример UTF-8 доминантно коришћен на веб сајтовима (преко 91%).  UTF-8 користи 1 бајт 
за првих 128 знаковних кодова (ASCII кодови) и до 4 бајта за друге знакове и симболе. 

UCS-2 користи фиксно 2 бајта (16 бита) за сваки карактер, али може да представи “само” првих 
65,536 знака, па је стога застарео, мада је и даље у широкој примену у разноразним програмима. 
UTF-16 је проширио UCS-2, коришћењем истог 16-битног кодирања уз додатак 32-битног кодирања 
за преостали део кодова који нису покривени са првих 16 бита. 

UTF-32 (исто називан и UCS-4) користи фиксних 4 бајта за сваки карактер. Као такав, у стању је да 
кодира све знакове и симболе, али заузима значајно пуно простора и стога се не користи превише. 

За ћирилични текст је свеједно да ли се користи чист UNICODE или UTF-8 пошто се сваки ћирилични 
знак записује с два бајта у оба формата. С обзиром на то да ми користимо и ћирилицу и латиницу 
код нас  је  повољније  коришћење  UTF-8  пошто  се у латиници скоро сви знакови (осим š,đ,č,ć,ž) 
записују само с једним бајтом. 
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Б. ПРЕДСТАВЉАЊЕ НУМЕРИЧКИХ ПОДАТАКА 

Нумерички подаци представљају се у регистрима рачунара такође одређеном комбинацијом 
битова. Бројеви се деле на целе и реалне (или децималне). 

Представљање целих бројева у рачунару 

Да би смо правилно представили целе бројеве, увек као полазну тачку узимамо опсег бројева које 
желимо да представимо. У складу са тим зависиће и број бита потребних за представљање жељеног 
опсега. Тако да ако желимо да представимо опсег целих бројева од 0 до 1, као што смо видели до 
сада у многим приликама и већ добро научили, довољан нам је само један, једини бит. Са 8 бита 
имамо већ 256 комбинација, па можемо да представимо опсег од 0 до 255. 
Цели бројеви могу бити означени или неозначени (тј. могу имати предзнак + или -). За регистровање 
означеног целог броја у рачунару користи се први бит посматрајући с лева на десно, а у остатку 
смештамо нумеричку вредност. Када се приказују негативни цели бројеви каже се да су приказани 
у нотацији потпуног комплемента (означен  број). 
У том случају је највећи позитиван цео број онај код ког су сви битови, осим првог, јединице. Тај 
број је за један мањи од броја који би имао само јединицу на првом месту и све остало нуле. Према 
томе, са 8 битова могу да се представе позитивни цели бројеви  од  0  до  127. Са осталих 128 
комбинација представљају се негативни цели бројеви у опсегу од –128 до  –1. 
Негативни бројеви се у рачунару представљају помоћу комплемента одговарајућег позитивног 
броја, тако што се прво у бинарној представи позитивног броја све јединице замене нулама и нуле 
јединицама, а затим се на тако добијени бинарни број дода 1. 
 
21 = 0 0 0 1 0 1 0 1 
  
   1 1 1 0 1 0 1 0  [комплемент] 
         + 1 
–21= 1 1 1 0 1 0 1 1 

За практичне примене опсег целих бројева који могу да се представе помоћу једног бајта сувише је 
мали. Због тога се за представљање целог броја користе два, четири и 8 бајтова. 

Ово је приказано следећом табелом: 

8-битни 
0..255 

-128..127 

16-битни 
-32768..32767 

0..65535 

32-битни 
-2147483648..2147483647 

0..4294967295 

64-битни 
-9223372036854775808 .. 9223372036854775807 

0 .. 18446744073709551615 

За целе бројеве важи следеће: 

• у рачунару се могу ускладиштити само бројеви који су унутар опсега, 
• ускладиштени бројеви се представљају у рачунару тачно, 
• резултат аритметичке операције са целим бројевима је цео број, 
• ако је резултат неке операције изван опсега целих бројева прекорачује се опсег (Integer 
Overflow) и програма прекида рад. 
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Реални бројеви 

Сваки реалан број може да се представи у облику производа: 

број = мантиса × база експонент. 

На пример, број 12.34 може да се прикаже у облику производа на следеће начине: 

12.34 = 12.34 × 100 
12.34 = 123.4 × 10-1 12.34 = 1.234 × 101 
12.34 = 1234. × 10-2 12.34 = 0.1234 × 102 
12.34 = 12340. × 10-3   12.34 = 0.01234 × 103 
Ако мантиса почиње са 0.xxx и прва цифра после децималне тачке није нула, таква се мантиса 
назива нормализована мантиса. Бројеви 12.34 и 0.00147, записани с нормализованом мантисом  
јесу 0.1234 × 102 и 0.147 × 10-2. 

Цифре у нормализованој мантиси од прве цифре после децималне тачке па до последње цифре 
која није 0 називају се значајне  цифре. 

За чување реалних бројева у обичној, једнострукој (single) прецизности користе се четири бајта. 
Логичка структура записа реалног броја у обичној тачности: 

1 бит 8 битa 23 бита 

знак експонент значајне цифре 

Четири бајта имају 32 бита. Реалан број се складишти из три одвојена дела: знака броја, експонента 
и значајних цифара нормализоване мантисе. Знак броја се представља у првом биту. Ако је број 
позитиван, први бит је 0, а ако је негативан први бит је 1.За експонент броја одређено је 8 битова 
(2–9). За значајне цифре одређена су 23 бита (10–32). Тако једнострука прецизност износи 7–8 
значајних цифара. 

Са дупло више бита (64), дуплираћемо и прецизност (double precision) на 15-16 значајних цифара. 
Постоје и специјално оптимизовани типови децималних бројева од 19-20 значајних цифара, као што 
је рецимо случај са представљањем новчаних нумеричких вредности, тј. тамо где свака 
непрецизност има своју реалну цену или новчани губитак. 
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В. ДИГИТАЛНИ ПРИКАЗ ЗВУКА 

Од аналогног до дигиталног 
Звук може бити приказан помоћу бинарног броја. Аналогни подаци се претварају у дигиталне 
податке узимањем узорака, квантизацијом и кодирањем како је приказано на следећем дијаграму: 
 

Аналогни подаци: Звук је аналогни облик таласа. Када хоризонтална и вертикална оса представљају 
време и амплитуду облика таласа, аналогни облик таласа је континуирани квантитет и за време и 
за амплитуду облика таласа. 
Узимање узорака: Ограничавање облика таласа за одређено време и прекидање истог зове се 
узимање узорака, а тачка која се издвоји зове се тачка узорка. Посматрани интервал се зове период 
узорка. Облик таласа подсећа на оригинални аналогни облик таласа када је период узорка краћи. 
Квантизација: Исто тако ограничити амплитуду облика таласа у одређеним интервалима и доћи до 
нумеричке вредности најближе вредности тачки узорка. То се зове квантизација. За квантизацију, 
облик таласа подсећа на оригинални аналогни облик таласа када је интервал који се одређује 
кратак.  
Кодирање: Мењање нумеричке вредности до које смо дошли узимањем узорака и квантизацијом 
бинарним бројем зове се кодирање.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Процес пребацивања аналогних података у дигиталне податке (пример квантизације 3 бита) 

Интервал узимања узорака 

Размислимо на колико нивоа  треба  изделити интервал узимања  узорака  у следећем  примеру.  
Фреквенција је број осцилација за 1 секунду. Нпр., ако је фреквенција 50Hz, облик таласа приказан 

на слици појављује се 50 пута у секунди. Међутим, када је талас од 50Hz дигитализован и ако је 
фреквенција узорка која показује број узетих узорака за једну секунду 50Hz, само се највиши дeо 
таласа може узети као узорак. Због тога, да бисмо узели узорак дна, бар два пута, неопходно је 
узети узорак 100 пута (узета фреквенција 100Hz) или више за једну секунду). 
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Г. ПРЕДСТАВЉАЊЕ СЛИКЕ 

Код данашњих рачунара слике у боји су приказане комбинацијом нијанси три основне боје, R (red- 
црвена), G (green-зелена) и B (blue-плава). Мешање тих боја повећава свјетлост и боја се 
приближава бијелој. Ово се зове додатно мешање боја. 
Када се свака од R, G, B представља са 8 бита, имамо 28×28×28 = 256×256×256 = 16777216 боја. Ово 
је довољан број боја који може бити препознат од стране човека, True Color (24-битна боја) и 
погодна је за приказ фотографије или друге слике чији је број боја велик, а боје су сложене. 
С друге стране, код штампача у боји, боје су приказане комбиновањем нијанси боја три основне 
боје , C (cyan), M (magenta) и Y (yellow/жута). Боја постаје тамнија мешајући ове боје и боја се 
приближава црној. То се зове мешање боја одузимањем особина три основне боје. 

Дигитализација 

На исти начин као и звук, слика се представља у бинарном запису са “0” и “1”. Метода 
дигитализације фотографија и слика је у основи иста као и дигитализација звука. Слика се 
дигитализује тако што се површина слике подели линијама у мрежу квадратића-пиксела (pixel) да 
би се узео узорак позиције и квантизација нијанси три основне боје. Јасноћа слике зависи од броја 
пиксела, и приказује се резолуцијом. Квалитет слике зависи од резолуције. 
 

  

За квантизацију слике, најближа вредност целог броја нијанси добије се јединицом пиксела за сваку 
од три основне боје. Број квантизације, који је саставни део боје слике, показује колика је јачина 
светлог и тамног. То је тон слике. 

 
Квантизација слике ( разлика слике зависни од тона) 
 
Једнобојна слика се приказује сенчењем пиксела и слика постаје квалитетнија ако је сенчење 
високог нивоа. 1 пиксел је приказан са две нијансе сиве (1 бит) и 8 нијанси сиве (3 бита) црне и беле. 
Количина података од 8 нијанси сиве постаје троструко већа од оне од 2 нијансе сиве и слика постаје 
реалнија. 
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Најмања тачка која конфигурише слику зове се пиксел. 
Број подела по хоризонтали и вертикали изражава резолуцију и јасно је да ће квалитет слике бити 
бољи што је резолуција већа. Резолуција штампача или скенера је број пиксела по инчу DPI-(dot per 
inch) (1 inch приближно око 2.5цм). 

Приказ графичких података и покретне слике 

Метода која обрађује слику нијансирањем пиксела описана у претходном делу зове се растерска 
графика. С друге стране, метода представљања слике која користи основне графичке елементе као 
што су права црта, искривљена црта, круг и четвороугао и која је описује спецификацијом 
координата зове се векторска графика. 
Нпр., када цртате круг, неопходне информације су: координата центра круга, пречник круга, боја 
унутрашњости круга, боја и дебљина кружне линије. Када приказујете графички податак, количина 
података се смањује ако координате снимате као нумеричку вредност информације. 
Код покретних слика, покрети су изражени сукцесивном сменом појединачних слика у низу, где 
свака појединачна слика представља делић покрета. Нпр., могуће је приказати непокретну слику 
као покретну слику приказујући непокретне слике непрекидно као испрекидану анимацију. Један 
део покретне слике зове се frame/сличица. Број фрејмова/сличица у једној секунди зове се брзина 
слике, и означава се као FPS. Слика на ТВ-у  и видеу је око 30 фрејмова по секунди. 
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7. ЈЕДИНИЦЕ ЗА МЕРЕЊЕ КОЛИЧИНЕ ИНФОРМАЦИЈА 

Рачунар обрађује податке извршавајући наредбе дате програмом. Програм 
и подаци који се обрађују ускладиштени су у унутрашњој (централној) 
меморији рачунара. Ова меморија се састоји од електронских кола, од којих 
свако може да има два стања, која се обично означавају са 0 и 1 (0 – стање 
када у колу нема струје, 1 – када у колу има струје). Због тога се ова кола 
зову бит (скраћено од binary digit – бинарна цифра). Ово се може 
упоредити са сијалицом, код које би стање када је сијалица угашена било означено са 0, а стање 
када је сијалица упаљена са 1. 
Како је количина информација која може да се ускладишти у једно овакво коло сувише мала, 
битови се у меморији удружују у групе – регистре, који су код персоналних рачунара дужине 8 бита. 
Оваква група зове се бајт (бyте). 

 
Слика 17 - Бит и бајт 

Поред груписања у регистре по 8 бита (бајтове) могућа су и груписања у веће јединице: 16 бита - 
полуреч (halfword) и 32 бита - реч (word). 
Свака група битова (бајт) у меморији има своју адресу, која се користи приликом ускладиштавања 
података у њу или очитавања ускладиштених података. 

 
Слика 18 - Јединице за мерење 
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II. ХАРДВЕР (HARDWARE) 

 Шта је компјутер? 

КОМПЈУТЕР ЈЕ АУТОМАТСКА (ЕЛЕКТРОНСКА) МАШИНА,  СПОСОБНА ДА ВЕЛИКОМ БРЗИНОМ ИЗВОДИ ОСНОВНЕ ЛОГИЧКЕ И АРИТМЕТИЧКЕ 

ОПЕРАЦИЈЕ, ДРЖИ ВЕЛИКЕ КОЛИЧИНЕ ПОДАТКЕ, АЛИ КОЈА БЕЗ ЉУДСКОГ ЗНАЊА И ПРОГРАМИРАЊА НЕ МОЖЕ НИШТА ВИШЕ ОД ТОГА ДА УРАДИ. 

Савремени рачунарски систем се састоји од две основне компоненте: 

 Техничког система рачунара или хардвера (у основи фон Нојманове архитектуре) и 

 Програмског система рачунара или софтвера 

ХАРДВЕР ПРЕДСТАВЉА МАТЕРИЈАЛНИ, ОПРЕДМЕЋЕНИ ДЕО ТЕХНОЛОГИЈЕ. 

То су сви физички уређаји који чине један компјутерски систем. 

Типична хардверска архитектура рачунарских  система  има следеће основне компоненте: 

• Процесор (CPU [Central Processing Unit / централна јединица за обраду]) 

• Оперативна (радна, унутрашња) меморија 

• Улазне јединице, 

• Излазне јединице и 

• Јединице спољне меморије. 

Процесор, оперативна меморија, спољашња меморија и улазно/излазни уређаји су повезани 
комуникационим каналима, тзв. магистралама (bus). 

 

  

 
  

  
  

 

Спољна меморија 
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1. ПРОЦЕСОР  – CPU (CENTRAL PROCESSING UNIT) 

Процесор представља један чип на коме су интегрисане све функције компјутера. Процесор је 
изграђен на силицијумском полупроводничком чипу са више десетина милиона (данас више 
милијарди) транзистора (од којих сваки може да ”региструје” 0 или 1). 

Процесор има две значајне функције у рачунару: да обрађује податке и да управља радом осталих 
делова рачунарског система – улазних, комуникационих, излазних уређаја, меморије. 

Процесор се састоји из две главне целине: аритметичко–логичке и контролне или управљачке 
јединице. 

Аритметичко–логичка јединица је део који је задужен за извођење аритметичких операција 
(сабирање, одузимање, дељење и множење) и логичких операција (разна упоређивања и сл.). Ова 
јединица је даље подељена на део који ради са целим бројевима и део који ради са децималним 
бројевима (бројевима у покретном запису). 

Контролна јединица контролише и управља читавим компјутером, односно свим осталим 
уређајима система. Она управља извршавањем програма, узима инструкције из меморије и затим 
их декодира (преводи) у облик који разуме сам процесор, издаје наредбе осталим уређајима, чита 
и уписује податке у оперативну меморију, иницира улазно – излазне операције. 

Посебан елемент процесора чине регистри. Регистри су меморијске локације унутар процесора 
специјализованих намена и функционалности. Тако имамо акумулатор за привремено чување 
података и резултата. Овај тип регистра се још назива регистар опште намене и могуће им је 
приступити програмски. Акумулатор регистри су обично у склопу аритметичко-логичке јединице. 
Контролна јединица садржи следеће важне регистре: бројач инструкција (за меморијску адресу 
инструкције која је на реду за извршавање), регистар инструкција (за текућу инструкцију), регистар 
меморијских адреса (за адресе меморијских локација), регистар меморијских података који се 
обрађују текућом инструкцијом, статусни (1-битни) регистри итд. 

 

Скуп свих инструкција (наредби) које један процесор може да изврши назива се репертоар наредби. 
Скуп инструкција заједно са скупом регистара, дефинише архитектуру процесора. 

Све инструкције се могу поделити у четири основне групе: 

1. Инструкције улаза и излаза 

2. Инструкције за пренос података 

3. Инструкције за обраду података (аритметичко-логичке инструкције) 

4. Инструкције гранања или логичке инструкције 

Најважнија карактеристика процесора је брзина којом извршава прорачуне. Ово поготово јер та 
брзина одлучујуће утиче и на саму брзину читавог система. Сама брзина се изражава у MIPS-овима 
(Million Instruction Per Second или милион инструкција по секунди) или MFLOPS-има (Million Floating 
Point Operations Per Second). Ова брзина услед самог технолошког развоја наравно стално расте, па 
је рецимо Intel-ов процесор 4004 имао 0.06 MIPS-а, Pentium II 400 MIPS-а, док најновији Intel Core i7 
процесор премашује цифру од 317,900 MIPS-а. 

Неки од многобројних фактора који утичу на брзину су: 

 Радни такт 

 Дужина процесорске речи 

 Величина кеш меморије 

 Конструкција (архитектура) процесора 
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Радни такт представља учестаност импулса (број осцилација) које генерише сат (clock). Ова 
учестаност нам говори коликом брзином се извршавају наредбе. Један такт је најмањи временски 
интервал у коме процесор нешто ради. Тако му је за неке инструкције довољан један такт, а за неке 
му треба више тактова. 

Рачунар изводи операције у радним циклусима: 

1. узимање наредбе из меморије, 

2. декодирање наредбе (одређивање шта треба да се уради), 

3. извршење наредбе и 

4. ускладиштење резултата извршења наредбе у меморију. 

Радни такт нам грубо и приближно говори о самој брзини процесора. Модерни процесори (2018) 
раде на тактовима преко 3 GHz (гигахерца) или преко 3 милијарди импулса по једној секунди. 

Дужина процесорске речи означава број битова које процесор може у једном тренутку да обради 
или пренесе. Први процесори су били 8-битни, па 32-битни, а данас су најзаступљенији 64-битни 
процесори. 

Кеш меморија је ултра брза оперативна меморија која има за циљ да убрза рад компјутера на тај 
начин што ће држати податке и инструкције за које је највећа вероватноћа да ће бити потребни 
процесору. Кеш меморија може имати више нивоа, па тако данашњи процесори имају тро-степену  
структуру. Л1 (ниво 1) кеш меморија која се обично даље дели на део који држи инструкције и део 
који држи податке. Л2 (ниво 2) се обично не дели, и код процесора са више језгара (корова), свако 
језгро има своју Л2 кеш меморију. Л3 (ниво 3) кеш меморија се дели између више језгара. 

Нижи нивои (почевши од нивоа 1) су са мање меморије али бржим приступом и одзивом, док су 
виши нивои са све више меморије али и споријим приступом. 

A. АРХИТЕКТУРА ПРОЦЕСОРА 

Процесор или чип представља електронски део који се састоји од мноштва транзистора. Како се 
повећавао број транзистора тако се повећавала и његова моћ и брзина. Број транзистора на чипу 
одређује степен интеграције. Средња густина интеграције (Medium Scale Integration – MSI) има око 
10000 компоненти на једном чипу, велика густина интеграције (Very Large Scale Integration – VLSI) 
има преко 100000 компоненти а ултра велика густина интеграције (Ultra Large Scale Integration – 
ULSI) има преко милион компоненти или транзистора. 

Развој процесора одвија се у два главна правца (или технологије): 

 CISC (Intel – IBM PC) и 

 RISC (Motorola – Apple Power PC Macintosh). 

CISC (Complex-Instruction-Set Computing) процесори могу извршавати већи број инструкција, које су 
различите величине и сложености. У последње време се репертоар наредби углавном проширује 
са инструкцијама које су намењене раду са мултимедијом и 3Д графиком. 
RISC (Reduced-Instruction-Set Computing) процесори са друге стране имају само ограничен скуп 
основних, једноставних инструкција. 
Као последица ова два решења имамо да CISC процесори (и компјутери) имају благу предност у 
операцијама са целим бројевима, што значи да се велика већина пословних програма, који иначе 
чине већину свих апликација доступних на тржишту боље извршавају на овим платформама. 
Са друге стране системи засновани на RISC процесорима имају значајну предност у раду са 
бројевима у покретном зарезу (децималним бројевима). Зато се и програми засновани на 
прорачунима са децималним бројевима, као што су CAD апликације, програми за научне прорачуне 
као и већина графички орјентисаних програма, боље и брже извршавају управо на овим 
платформама. 
Треба рећи да се у новије време ове две технологије све више преплићу, односно позајмљују се 
одређена одабрана решења од љутих конкурената. Највећа предност CISC технологије је у 



 29 

постојању великог броја квалитетног пословног софтвера, који је направљен специфично за ове 
платформе, и самим тим на њима и остварује боље перформансе. Иако CISC технологија има знатно 
дужу традицију, представници RISC технологије су први долазили до неких значајних иновација на 
овом пољу. Између осталог први су успели да направе први прави 64-битни, али и први 
суперскаларни процесор. 

Б. СУПЕРСКАЛАРНИ ДИЗАЈН ПРОЦЕСОРА 

До већих брзина се долази повећавањем фреквенције часовника. Други начин је преко паралелне 
обраде инструкција. Ова метода извршавања више инструкција по нивоима назива се пајплајнинг 
(pipelining), од енглеске речи pipeline – цевовод. 

Процесори закључно са Intel 80486 или Motorola 68040 су скаларни или једно-канални (сингле-
pipeline), и као резултат тога имамо да је само једна инструкција је на почетку канала могла да уђе 
у процес декодирања. Тако су ови процесори били у стању да обраде једну инструкцију по такту. 

Почевши од 486 и Pentium процесора имамо суперскаларне процесоре који имају више канала 
(multi-pipeline), па тако више инструкција може да се обрађује на више нивоа и у више фаза 
истовремено. 

Стандардна пајплајн техника подразумева пет фаза извршавања инструкција. 

1. Код се из инструкцијског кеша пребацује у тзв. prefetch бафере. 

2. Декодирање, тј. 80х86 инструкције се преводе у RISC инструкције које се још називају 
микрооперације.  

3. Генерисање адреса и узимање операнада или података који улазе у обраду. 

4. Извршавање саме операције. 

5. Уписивање резултата у регистрима или кешу за податке. 

У цеви улази више инструкција, и чека се само завршетак прве фазе прве инструкције. Тада се креће 
са извршавањем друге фазе те инструкције, али и прве фазе следеће инструкције и тако даље 
редом. Постоји ограничење које инструкције се могу паралелно извршавати (да ли раде са целим 
бројевима или децималним и сл.), као и да ли су међусобно зависне. Међутим модерни процесори 
могу да извршавају наредбе преко реда, тј. прегледају програм и налазе наредбе које ће 
највероватније бити извршене. 

Као резултат оваквог дизајна имамо да суперскаларни процесори могу да обраде две и више 
инструкција по једном такту процесора. 
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2. ОПЕРАТИВНА МЕМОРИЈА 

Да би се искористила брзина процесора потребно је да су подаци над којима се врше прорачуни, 
лако и брзо доступни. Осим података у меморију се пребацују и саме инструкције програма који се 
извршава. То је задатак оперативне меморије. 
Да би компјутер икако радио потребно је имати неки одређени минимум радне меморије. 
Количина минималне меморије зависи од тога који софтвер планирамо да користимо. Што има 
више меморије, биће бржи и комфорнији рад. Количина максималне меморије коју можемо да 
уградимо зависи од комбинације процесор-матична плоча. 

Разликујемо више врсти оперативне меморије и то: 

 Регистри (меморија уграђена у самом процесору) 

 Кеш (cash) 

 RAM 

 ROM 

Регистри и кеш меморија су објашњени у делу о процесору. 

RAM (Random Access Memory) меморија чини највећи део оперативне меморије. Ова меморија је 
груписана у јединице од по 8 бита или један бајт. Свака јединица меморије има своју јединствену 
адресу, уз помоћ које се може директно приступити и извршити било читање било уписивање 
података. Захваљујући овој особини, свакој јединици или ћелији меморије се може слободно 
приступити независно од претходне меморијске локације. Сваким уписом податка у неку локацију, 
њен претходни садржај се аутоматски губи. 

Друга важна особина РАМ меморије је да она податке који се у њој налазе чува само док постоји 
напон. Чим нестане напона, комплетан садржај меморије се губи. 

RАМ меморија није саставни део матичне плоче, него се на плочи само налазе конектори на које се 
она прикључује. Основна технологија RAM меморије је DRAM (Dynamic Random Access Memory). 
Динамичка овде значи да после сваког циклуса читања података мора да се освежи напон.  Као 
контраст имамо статичку меморију или SRAM, која се користи за рецимо кеш меморију, не треба јој 
освежавање па је много бржа али и скупља. Као и код свих осталих ствари везаних за компјутерску 
опрему и код меморије имамо да су се стално мењали типови и стандарди. Тако имамо SDRAM 
(synchronous DRAM), DDR (Double Data Rate) SDRAM, DDR2, DDR3, сада већ и DDR4 стандард и сл.  

ROM (Read Only Memory) меморија је меморија која је намењена само за читање и она је уграђена 
од стране самог произвођача компјутера. Ту се налазе неки системски програми (BIOS, CMOS) 
неопходни за успостављање комуникације са периферијама. 
ROM меморија представља један чип који је уграђен на самој матичној плочи. Она садржи програм 
BIOS (Basic Input / Output System), који представља део оперативног система и служи за 
успостављање комуникације између компјутера и периферијских уређаја. 
Врло важна особина ROM меморије је та да када се искључи напајање рачунара, она задржава 
податке уписане у њој, без обзира колико дуго нема напона за напајање. Захваљујући овој особини 
ROM меморије могуће је и стартовање рачунара по укључењу напајања. Наиме, произвођач 
матичне плоче увек смешта на њу један чип са ROM меморијом у којој се поред осталог налази и 
стартни програм, на чији почетак се по укључењу напајања упућује микропроцесор. Стартни 
програм се не може сместити у РАМ меморију, пошто је по укључењу напајања она празна. Зато 
микропроцесор увек креће од меморијске адресе у ROM меморији на којој је смештан почетак 
стартног програма, почне његово извршавање, па онда већ према уписаном програму позива и 
остале програме који омогућавају тестирање исправности појединих компоненти рачунара (POST – 
Power On Self-Test), затим подешавање и дефинисање типова прикључених елемената рачунара 
(Setup) и на крају позива бут (Boot) инструкције које започињу учитавање оперативног система 
инсталираног на рачунару. 
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3. СПОЉНА МЕМОРИЈА 

Спољна меморија се не поставља на основну плочу рачунара. Може да се налази у кућишту 
рачунара или изван рачунара. Као што је већ речено, она је технолошки изведена на другачије  
начине од унутрашње меморије. Спољну меморију чине: дискови, флеш (USB) дискови, меморијске 
картице и CD/DVD дискови. Дискете су технолошки превазиђене због малог капацитета и спорог 
преноса података, тако да се више не користе. 
Диск представља основни носилац  тих података који се тренутно не користе у меморији рачунара. 
На њега се снимају подаци ради трајног чувања. Ти подаци се не бришу ни када се рачунар искључи. 
Капацитет диска је знатно већи од капацитета унутрашње меморије рачунара. Због тога сви 
рачунари у свом кућишту имају бар један диск који је прикључен  директно  на основну плочу. Осим 
тога, ради преноса података постоје и спољни дискови, који се прикључују на спољне прикључке 
рачунара. Данас се користе две врсте дискова: класични магнетни диск с плочом која се окреће и 
SSD диск, који нема покретних делова. 

Магнетни диск – HDD (Hard Disk Drive) 

Тај диск је добио име тврди диск (хард диск) као супротност имену прве врсте дискета, које су биле 
од пластичног материјала, меке, и могле су се ограничено савијати. Диск се састоји од једне округле 
металне плоче или више њих постављених на исту осовину и премазаних магнетним материјалом 
с обе стране. С горње и доње стране сваке плоче налазе се уписно-читајуће главе којима се уписују 
подаци на плочу и читају с ње. Будући да се плоча окреће, испод положаја уписно-читајуће главе, 
када глава мирује, настаје кружница, која се назива стаза. Кружница је подељена на секторе дужине 
512 бајтова. 
Да би се приступило податку, мора уписно-читајућа глава да се помери над одговарајућу стазу и да 
се плоча окрене тако да сектор у коме се податак налази дође испод главе. С обзиром на то да 
између стаза мора да постоји тачно одређени размак, за померање уписно-читајуће главе према 
оси ротације или у супротном смеру користи се специјални мотор који главу помера у корацима – 
корачни мотор. Наравно, стазе и сектори нису видљиви, него су само записани на магнетном 
материјалу. 
С обзиром на то да диск има механичке покретне делове, рад с диском је знатно спорији од рада 
са унутрашњом меморијом рачунара. Осим тога, ти дискови су осетљиви и на померања рачунара 
за време рада. Значајни параметри за избор диска су: 
• средње време приступа подацима, 
• брзина преноса података и 
• капацитет диска. 
Иако се ти дискови данас готово искључиво користе у рачунарима, очекује се да ће их ускоро у 
потпуности потиснути нови тип – SSD дискови. 

SSD диск (SSD – Solid State Drive) 

Ова врста диска користи  флеш  меморију  за  чување података, а с циљем да обезбеди подацима 
приступ на једнак начин као класичном (HDD) хард диску.  SSD није електро-механички уређај, с 
диском који се окреће и покретном уписно-читајућом главом. За чување података користе се 
меморијски чипови, тако да нема покретних делова. У поређењу са HDD диском, SSD је мање 
осетљив на ударце, тиши је у раду, има знатно мање време приступа и мању потрошњу енергије. 
Недостатак тих дискова је раније био мањи капацитет него код класичних дискова и висока цена. 
Међутим, капацитет класичних дискова је достигнут.  Како цена тих дискова стално пада, а 
производња класичних дискова је драстично смањена, што је изазвало њихово поскупљење, може 
се очекивати да ће SSD дискови у будућности заменити класичне. 
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USB диск 

USB диск је технолошки сличан SSD диску. За његову производњу се користи јефтинија меморија 
него за SSD. Он се прикључује на спољни USB прикључак рачунара. Приликом прикључења на 
рачунар понаша се као хард диск. Пошто нема покретних делова отпоран је на померања, потресе 
и слабије ударце, а с обзиром на малу величину, може се носити у џепу. Због тих погодности и 
капацитета, који је много већи од капацитета дискете, стекао је велику популарност за размену 
података међу корисницима, тако да је истиснуо дискету из свакодневног коришћења, па рачунари 
данас немају више уређај за дискету. 

Меморијске картице 

На истој технологији флеш меморије  производе се и меморијске картице за различите уређаје: 
фото-апарате, камере, диктафоне итд. Данас се најчешће користе: SD картица и xD-Picture Card. 
Те картице могу да се користе и као спољна меморија  за  проширење  радне  меморије   рачунара 
ако рачунар има уређај у који се поставља картица. Осим тога, те картице могу се користити и за 
пренос података (слика, звука, видеа итд.) с уређаја који их користе у рачунар, или обрнуто. 

CD, DVD и BD дискови 

Подаци се трајно наносе на метални диск овог носача записа деловањем ласерског зрака. Иста 
технологија примењује се, осим за рачунарске и за звучне и видео записе. 
DVD (Digital Video Disk) је стандард који је првобитно настао због потребе снимања дугометражних 
филмова на CD. Исти DVD дискови могу да се користе и за снимања података. Може да буде 
једнострани једнослојни, двострани једнослојни, једнострани двослојни и двострани  двослојни. 
Ти дискови могу да буду: пресовани ROM, намењени само за једнократно снимање (R) или за 
читање и снимање (RW). 
Blu-ray Disc (Blu-ray или BD) је стандард DVD-a који се користи за снимање података и видеа високе 
резолуције. Иако је истих физичких димензија као и стандардни CD-ови и DVD-ови, овај диск има 
могућност да складишти много више података од DVD-a. Двослојни BD може да складишти 50 
гигабајта, скоро шест пута више од капацитета двослојног DVD-а, односно око десет пута више од 
једнослојног DVD-а. Blu-ray Disc може бити: као BD само за читање, као BD-R за читање и једноструки 
запис и као BD-RЕ за учитавање и вишеструки запис података. 

Хијерархија разних типова меморије је дата следећом табелом: 

Ниво 1 2 3 4 

Име Регистри Кеш Главна (RAM) Спољна меморија 

Типични капацитет <1 KB 32 KB–8 MB <512 GB >1 TB 

Време приступа (ns) 0.15–0.30 0.5–15 30–200 5,000,000 

Брзина преноса 
података (MB/sec) 

100,000–1,000,000 10,000–40,000 5000–20,000 50–500 

Управљана од: Компајлер Хардвер 
Оперативни 
систем 

Оперативни 
систем/оператор 

Подржана од: Кеш Главна Диск Други дискови и DVD 
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4. МАГИСТРАЛЕ И МАТИЧНА ПЛОЧА 

Магистрале 

Рачунар мора да има електрична кола помоћу којих се размењују информације међу 
компонентама. У првим рачунарима компоненте хардвера које међусобно размењују податке, 
наредбе или контроле биле су непосредно повезане жичаним везама.  Појавом  персоналних  
рачунара  директно повезивање замењено је заједничким коришћењем једног пута – магистрале 
(сабирнице). Концепт магистрале је релативно једноставан: све компоненте, уместо да су 
међусобно повезане проводницима, повезане су на магистралу. 
Магистрала је скуп физичких веза (каблова, штампаних кола итд.) које користи више хардверских 
компонената да би комуницирале једне с другима. Циљ магистрале је смањење броја путева 
потребних за комуникацију међу компонентама. 

Карактеристике  магистрале су: 

• ширина магистрале – број битова који се одједном могу пренети. Одговара броју физичких 
линија преко којих се могу послати подаци истовремено. Магистрала са 32 жице може паралелно 
да шаље 32 бита; Сада је ширина магистрале углавном 64-бита. 
• Брзина магистрале је дефинисана као учестаност (фреквенција) послатих или примљених пакета 
у секунди. Мери се у мега трансферима по секунди (MT/s), а сада већ у гига трансферима по секунди 
(GT/s). 

Разликујемо: 

• Адресну магистралу (address bus), 
• Магистралу података (data bus), 
• Контролну магистралу (control bus). 

Адресна магистрала преноси адресе које генерише процесор, којима се специфицирају меморијске 
локације на које се уписују подаци или с којих се читају подаци ради обраде. 
Магистрала података користи се за размену података између процесора и меморијских локација. 
Контролна магистрала служи за пренос управљачких и контролних сигнала од процесора ка 
компонентама и обратно. 
Када се податак пошаље магистралом података, истовремено се адресном магистралом шаље ад- 
реса компоненте или меморијске локације којој је податак упућен. Када компонента препозна своју 
адресу на адресној магистрали, она зна да треба да преузме податак с магистрале података. Када 
процесор тражи податак од компоненте или меморијске локације, он шаље адресу компоненте 
адресном магистралом, а контролном магистралом упућује сигнал да се тражени податак пошаље 
магистралом података. 

Основна плоча (матична плоча) 

Ако је процесор “мозак”, часовник “срце”, онда је матична плоча “нервни систем” компјутера. 
Основна (матична) плоча (енгл. mainboard, motherboard) основна је компонента рачунарског 
хардвера, која повезује све елементе хардвера у рачунарски систем. Тако се на њој као минимум 
морају налазити процесор, RAM меморија, кеш меморија, BIOS ROM, серијски и паралелни портови, 
слотови за периферијске уређаје као и контролери за рад са драјвовима (хард диском, CD-ом итд.). 
Одређена плоча може да подржи само коначан број процесора. Процесор се монтира на постоље 
предвиђено за њега. Ту се налази хладњак који има задатак да спречи прегревање (и квар) 
процесора. 
На њој се налазе прикључци (слотови) у облику уских прореза, у које се умећу елементи хардвера 
(картице), као и магистрале које повезују те елементе. За елементе хардвера који се не постављају 
на основну плочу постоје спољне прикључнице (портови) којима се ти елементи прикључују на 
матичну плочу. Сви елементи хардвера једног рачунара налазе се на матичној плочи или су 
повезани с њом. 
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Део матичне плоче који служи за усмеравање података међу магистралама и елементима хард- 
вера, тако да компоненте могу заједнички да раде, као и за целокупну контролу рада рачунара, 
назива се чипсет (енгл. chipset). За различите уређаје постоје различите магистрале. Електронске 
компоненте којима се спајају две различите магистрале чине мост (енгл. bridge). Чипсет се састоји 
од два главна чипа: Northbridge (северни мост) и Southbridge (јужни мост) који раде заједно и 
контролишу комуникацију између процесора и свих осталих компоненти у рачунару. 

• Системска магистрала се користи за брзи проток између процесора, централне меморије и 
графичког адаптера. За управљање тим преносом користи се северни мост (North Bridge), који се и 
физички налази близу  процесора. Northbridge је директно повезан са процесором преко ФСБ 
магистрале (FSB – Front Side Bus), што омогућава брзу доступност података из меморије и графичке 
картице. Од њега највише зависе перформансе матичне плоче. Интегрисан је на матичну плочу што 
значи да се не може мењати.  

• Магистрала за проширења (улазно-излазна) користи се за преносе података на којима је спорији 
проток. На тој магистрали су прикључци за периферне јединице. За управљање том магистралом 
користи се јужни мост (Southbridge). Southbridge је спорији од Northbridge-а, те све информације из 
процесора иду прво преко Northbridge па тек онда на Southbridge који је магистралама спојен на 
PCI, USB, звучни чип, SATA и ПАТА конекторе итд.  

Два моста су међусобно такође повезана магистралом која може имати и своје прикључке. 
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На матичној плочи налазе се прикључци за процесор, меморију, друге елементе хардвера, као и 
магистрале које их повезују. Осим тога, на основној плочи налазе се и меморија за покретање 
рачунара, као и системски сат. 
Сокет (Socket) је прикључак за процесор.  
Меморијски слотови служе као дом за РАМ меморију, обично их има више.  
AGP (AGP - Accelerated Graphics Port) или PCI Express порт је конектор намењен за графичке карте. 
Карактерише га велика брзина. 
PCI слотови (PCI - Peripheral Component Interconnect) су конектори за звучне, ТВ, мрежне карте. 
Доста су спорији од AGP-а. 
USB прикључци (USB – Universal Serial Bus) служи за прикључивање спољних уређаја (принтера, 
меморијских стикова...)  
IDE конектори (IDE - Integrated Drive Electronics) служе за спајање оптичких уређаја 
(DVD/CDRОМ/RW), обично налазимо два конектора.  
САТА конектори (SATA – Serial Advanced Technology Attachment) је нешто новијег датума него ПАТА 
(PATA – Parallel Advanced Technology Attachment или ATA), служе за повезивање САТА хард дискова, 
и логично доноси боље могућности, сам конектор је нешто мањи и практичнији.  
Конектори за периферије: Конектори за миш и тастатуру су такође веома дуго с нама и нису се 
превише мењали. Данас се мишеви и тастатуре праве углавном за УСБ стандард.  
CMOS батерија памти неке виталне и основне поставке, а такође садржи у себи системски сат.  
Напонски конектор: Преко њега матична плоча добија струју (од извора напајања), те је 
расподељује осталим деловима на матичној плочи. 

Кућиште са напајањем 

Кућиште је најочигледнија и најмање гламурозна компонента компјутера. Ипак оно има неке важне 
функције. Унутар њега се монтира матична плоча заједно са компонентама које су на њој, као и диск 
јединице. Од величине кућишта зависи и у ком обиму компјутер може да се прошири. 
Заједно са кућиштем долази и напајање за струју. Пошто све компоненте компјутера представљају 
електронске уређаје који раде на одређеним напонима, задатак напајања је да струју из градске 
мреже са 220 V преведе на струју која је предвиђена за одређене компоненте. Да би се обезбедио 
стабилан и поуздан рад самог компјутера, потребно је дакле и квалитетно кућиште са напајањем. 


