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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). 
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А. 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 бита 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. 

1. 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 



 5 

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. 

2. СУПЕРСКАЛАРНИ ДИЗАЈН ПРОЦЕСОРА 

До већих брзина се долази повећавањем фреквенције сата. 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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Б. 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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В. 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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Г. 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-ромом 
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 
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матичну плочу. Сви елементи хардвера једног рачунара налазе се на матичној плочи или су 
повезани с њом. 

 
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. 
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III. СОФТВЕР (SOFTWARE) 

Стварање софтвера је за мене и даље величанствена мешавина уметности и науке... 
 Bill Gates – Microsoft Corporation 

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

Шта ово значи? 

Ово значи да је софтвер као и сваки други вид интелектуалне својине законски заштићен, тј. да се 
једино легалном куповином стиче право на његово легално коришћење. Све друго представља 
пиратерију, и подлеже одређеним законским санкцијама. 

Иако је хардвер јако битан у целој причи, софтвер представља суштину зашто купујемо компјутере. 
Програми су ти који чине праву употребну вредност компјутера и који нам омогућавају да извршимо 
разне важне послове из свакодневног живота на један брз и ефикасан начин. 

Сам компјутер зна да изводи само основне једноставне прорачуне. За било шта сложеније потребно 
му је доставити упутства у облику програма. 

Под појмом софтвер можемо да имамо један појединачни програм, али обично имамо неки 
програмски пакет, тј. скуп више програма, који заједно чине интегралну целину. 

Сврха компјутера је пре свега да помогне човеку у обављању одређених послова. За многобројне и 
разноврсне послове тренутно је на тржишту доступно више хиљада програма. Неки од њих су 
бесплатни или са симболичном ценом, док су одређени програми изузетно скупи. 

Све програме (софтвер) можемо поделити у три основне групе: 

1. Оперативни системи 

2. Системски програми 

3. Апликативни (кориснички) програми 

 

Корисник 2 Корисник 1 Корисник n 

Софтвер 

Системски 
софтвер 

Оперативни систем 

Апликативни 
софтвер 

Хардвер CPU RAM I/O 
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А. ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ (ОС) 

Оперативни систем је кључна компонента системског софтвера једног рачунарског система. 

ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ (ОС) ПРЕДСТАВЉА СОФТВЕР (СКУП ПРОГРАМА) КОЈИ УПРАВЉА ХАРДВЕРСКИМ РЕСУРСИМА И ПРУЖА 

ОСНОВНЕ СЕРВИСЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКЕ ПРОГРАМЕ. 

Оперативни систем је софтвер који контролише извршавање програма и пружа услуге као што су 
организација података, улазно/излазна контрола, распоред ресурса, и подешавање радног 
окружења. Оперативни систем је програм без кога компјутер уопште не може да ради. 
Да би компјутер уопште радио потребно је да има неколико основних програма. Тај најосновнији и 
најважнији скуп програма је дакле оперативни систем. 

Сам однос хардвер – софтвер можемо посматрати у хијерархији 
од четири нивоа: хардвер – BIOS – оперативни систем – 
апликације. 
Захваљујући оваквој структури могуће је да један оперативни 
систем ради како са старим 286-ицама, тако и са најновијим 
компјутерима. Наиме, један мањи део системских програма 
налази се уграђен у ROM меморији. Ту се налази програм BIOS 
(Basic Input/Output System), који служи за успостављање 
комуникације између компјутера и периферијских уређаја. 
Укључивањем компјутера почиње иницијализација (боот) 
система. Прво се пре свега врши провера оперативне 
меморије, а затим и свих осталих периферијских уређаја. По 
завршетку провере инсталираног хардвера, почиње тражење 
остатка оперативног система било на флопи, било на хард 
диску. Иначе могуће је подизање система и са CD-ROM-а. 
Уколико постоји оперативни систем, један део неопходан за 
даљи рад се премешта у радну меморију и пред корисником се 
појављује завршни екран, чији ће изглед зависити од тога који 

је оперативни систем инсталиран. Од тог тренутка оперативни систем будно мотри на евентуалне 
акције (команде) корисника и реагује у зависности од њих. Уколико оперативни систем не постоји, 
или је значајно оштећен, појављује се информација о томе и захтев за убацивање системске 
дискете. 
Основна улога оперативног система је пре свега контрола и управљање извршавањем свих осталих 
инсталираних програма. Покретањем неког програма, инструкције и подаци битни за рад самог 
програма се такође премештају у радну меморију. Радом корисника у том програму, долази до 
издавања одређених инструкција које се налазе у самом коду програма. 
Све те команде региструје сам оперативни систем, и даље их (ако су коректне) прослеђује из 
меморије до процесора који их на крају извршава, и у складу са њима ако је потребно мења садржај 
меморије. Да би то све то тако лепо функционисало, потребно је да су програми компатибилни, тј. 
прилагођени оперативном систему унутар којег ће се извршавати. 
Неке од најважнијих функција оперативног система су: 

 Управљање меморијом 

 Управљање процесима, програмима и процесором 

 Управљање уређајима 

 Управљање фајловима (подацима) 

 Сигурност 

 Контрола перформанси система 

 Управљање и контрола послова 

 Управљање грешкама 

 Координација између програма и корисника 

Апликација 

Оперативни систем 

BIOS 

Хардвер 

Слика 1. Однос хардвера и софтвера 
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Б. АРХИТЕКТУРА ОПЕРАТИВНОГ СИСТЕМА 

Постоји много оперативних система. Најзаступљенији десктоп оперативни системи према 
тржишном учешћу су Microsoft Windows (83%), Apple MacOS (13%) и варијације Linux-а (1.5%). 
Корисници Macintosh компјутера су први добили графички оперативни систем. Windows тако није 
револуционаран, али је свакако тренутно најпопуларнији и најраспрострањенији графички 
оперативни систем. Томе је свакако допринело што иза њега стоји моћна Microsoft компанија. 

1) ЗАШТИЋЕНИ (КЕРНЕЛ) И КОРИСНИЧКИ РЕЖИМ 

Да би заштитио критичне податке од корисничких апликација Windows користи два (од четири) 
процесорска режима приступа: заштићени (кернел) и кориснички режим. Корисничке апликације 
се извршавају у корисничком режиму, док се код оперативног система (као што су системски 
сервиси и драјвери уређаја) извршава у заштићеном режиму. Заштићени режим се односи на 
режим извршавања инструкција процесора који дозвољава приступ комплетној системској 
меморији и свим CPU инструкцијама. Заштићени режим представља способност ОС да захваљујући 
шеми хардверске заштите уграђене у процесорима  (почевши од 386 па надаље), имплементира 
серију заштитних правила којима се спречава приступ корисничких програма важним системским 
ресурсима, и на тај начин чува стабилност система. У овом режиму допуштено је директно 
адресирање (линеарно) меморије. 
Архитектура х86 и х64 процесора дефинише четири нивоа (или прстена) овлашћења приступа 
системским инструкцијама и подацима. Windows користи прстен 0 за кернел мод, а прстен 3 за 
кориснички мод. Ово је да би се задржала компатибилност са неким хардверским архитектурама 
из прошлости. 

 Прстен 0 – кернел или привилеговани режим: овде се налази само језгро оперативног 
система, компоненте нижег нивоа које се учитавају у меморију при подизању система непосредно 
након учитавања BIOS-а. Модули у кернелу су задужени за системске функције, сигурност, 
управљање меморијом и процесима, I/O  и фајл системом. Кернел је одговоран и за распоред рада 
процесора и приступ шел компоненте CPU-у. Код који се извршава у овом моду има неограничен 
приступ свим системским функцијама и ресурсима. Такође се и најбрже извршава. И сам ОС и 
драјвери уређаја деле јединствени виртуелни адресни простор, па је јако важно да су сви драјвери 
добро изтестирани и одобрени. 

 Прстен 3 – кориснички режим: где се извршавају апликативни програми , шел ОС-а, као и 
динамичке библиотеке (DLL’s) које пружају услуге оперативном систему. Прстен 3 држи виртуелне 
машине (VM) у којима се извршавају апликације. Свака апликација се извршава у својој VM-ини, и 
не може да види другу апликацију која се извршава у свом сопственом адресном простору или 
својој виртуелној машини. 

Када корисничке апликације позивају системске сервисе, мод се пребацује из корисничког у 
заштићени, уз помоћ специјалне процесорске инструкције. Пре враћања контроле назад 
корисничкој апликацији, мод се поставља поново на мање привилеговани или кориснички режим 
рада. 

ПРСТЕН 3: КОРИСНИЧКИ РЕЖИМ 

ПРСТЕН 0: КЕРНЕЛ РЕЖИМ 

КОРИСНИК 

ХАРДВЕР 
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2) АРХИТЕКТУРА WINDOWS-А 

Сам Windows је робустан и комплексан оперативни систем, па ћемо стога на следећем дијаграму 
да прикажемо само поједностављену верзију архитектуре са кључним системским компонентама. 
 

 

Kernel мод 

 

 
 

 
Обратимо пажњу на линију која раздваја компоненте корисничког мода од кернел компоненти. 
Компоненте корисничког режима као што смо рекли имају свој сопствени приватни адресни 
простор, и међусобно су изоловане.  

У корисничком режиму разликујемо четири основна типа процеса: 

 Процеси системске подршке (system support processes), ови процеси су фиксни и нису 
имплементирани као Windows сервиси. Пример су процес пријављивања на систем (logon) 
или менаџер сесија (Session Manager). 

 Сервисни процеси имплементирани у виду Windows сервиса, који се извршавају независно 
од пријављеног корисника. Неки од ових сервиса су на пример Task Scheduler и Print Spooler 
сервиси. 

 Корисничке апликације које могу бити неког од следећих типова: Windows 32-bit или 64-bit, 
Windows 3.1 16-bit, MS-DOS 16-bit, или POSIX 32-bit или 64-bit. 16-битне апликације се могу 
извршавати само на 32-битном Windows систему. 

 Подсистеми окружења (Environment subsystem) серверских процеса, који пружају подршку 
корисницима и програмерима за разне друге оперативне системе као што су POSIX, или  
OS/2. 

Подсистемске динамички повезане библиотеке (subsystem dynamic-link libraries [DLLs]) имају 
функцију да омогуће корисничким апликацијама позив сервиса и функција оперативног система у 
кернел моду. 

Кернел режим компоненте обухватају: 

 Windows executive (извршни) се састоји од основних сервиса оперативног система као што 
су менаџмент меморије, менаџмент процеса и нити, сигурност, улазно/излазни (I/O) систем, 
мрежни сервиси и међупроцесна комуникација. 

 Кернел се састоји од функција оперативног система нижег нивоа као што су временско 
управљање нитима, прекидима (interrupt), грешкама и синхронизацијом више процесора. 
Такође садржи низ процедура и објеката које користе извршне компоненте за конструкције 
вишег нивоа. 

 Драјвери уређаја садрже хардверске драјвере али и не хардверске као што су фајл систем 
или мрежни драјвери. 

 Слој хардверске апстракције (HAL) је слој који изолује кернел, драјвере и извршне сервисе 
од различитих хардверских платформи (као што су рецимо различите матичне плоче) 

 Графички систем и прозори имплементирају функције корисничког интерфејса (GUI) као што 
су манипулација прозорима, контроле и цртање на екрану. 

 

 

 

 

applications 

 

Environment 
 

  

Кориснички мод 

Executive 

Kernel Device drivers 

Hardware abstraction layer (HAL) 

 

Windowing 
and graphics 



16  

3) УПРАВЉАЊЕ ПРОЦЕСИМА 

Иако на први поглед изгледа да су програми и процеси слични, постоји фундаментална разлика 
између њих. Програм је статички ентитет, секвенца инструкција унутар одређеног фајла на диску. 
Процес представља програм који се извршава, активни ентитет са скупом ресурса који се користе 
током извршавања одређене инстанце програма. 

Тако се процес састоји од: 

 Приватне виртуелне меморије коју може да користи 

 Извршног програма који дефинише иницијалне инструкције и податке који се мапирају у 
виртуелни адресни простор додељен процесу 

 Листе отворених веза према различитим системским ресурсима као што су семафори, 
комуникациони портови и фајлови доступних свим нитима процеса 

 Сигурносни контекст који дефинише корисника, сигурносне групе, привилегије и сл. 

 Јединствени идентификатор процеса 

 Минимум једна нит која се извршава 

Управљање процесима од стране оперативног система обухвата следеће активности: 

 Планирање процеса (и нити) којима ће доделити процесорско време 

 Креирање и брисање корисничких и системских процеса 

 Паузирање и настављање извршавања процеса 

 Механизме за синхронизацију процеса 

 Механизме за комуникацију између процеса 

Један од најважнијих аспеката оперативног система је способност да извршава више програма 
(задатака) истовремено. 

Мултипрограминг представља могућност оперативног система да покреће и извршава више 
програма или задатака “у исто време”. Систем са једним процесором наравно може да извршава 
само један посао у времену, али услед брзине компјутера ствара се привид да се више послова 
обавља у “исто време”. Ова могућност повећава степен искоришћености процесора организовањем 
задатака (код и подаци) на такав начин да процесор увек има један за извршавање. 

Оперативни систем увек држи више задатака у меморији. Када је меморија превише мала за све 
послове, они се иницијално држе на диску где чекају на доделу главне меморије. Оперативни 
систем изабере и почне извршавање једног задатка у меморији. Кад тај задатак мора да чека да се 
на пример I/O операција изврши, процесор се пребаци на други задатак и почне са његовим 
извршавањем. Кад тај задатак мора да чека на неку дужу операцију, процесор се опет пребацује на 
други задатак. Кад први започети задатак заврши са чекањем, процесор се враћа и наставља са 
његовим извршавањем. На тај начин, процесор никад није беспослен. 

Мултитаскинг или „дељење времена“ је логична екстензија мултипрограминг концепта. Процесор 
извршава више задатака тако што се пребацује са једног на други у јако кратким временским 
интервалима на такав начин да корисник може да ради у сваком програму неометано. 

Сваки програм има свој сет података, хардверске захтеве, објекте у меморији и слично. 
Мултитаскинг ОС дели процесорско време у јединице који се зову  “временски интервали” или 
квантуми. Временски интервал представља најмању јединицу времена која може бити додељена 
програму за приступ процесору. Управљање програмима и аранжирање њихових активности 
назива се планирање (scheduling). Ефикасна организација више програма ставља оперативни 
систем пред тежак задатак. Видимо да ОС овде мора да врши планирање времена процесора, 
планирање редоследа задатака који ће се извршавати, као и комплексно управљање меморијом. 
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Постоје два типа мултитаскинг система: 

1. Кооперативни (cooperative) и 
2. Превентивни (preemptive) 

 Кооперативни систем се примењивао до верзије Windows 3.1x. Овај систем се ослања на 
кооперацију или сарадњу између програма у дељењу времена процесора. Када апликација изврши 
свој делић посла, даје сигнал ОС-у да преда важност другој апликацији, која затим извршава свој 
делић посла и тако у круг. Проблем је био што програми већином нису били вољни за сарадњу. 
Крахом неког програма, услед оваквог система, обично би падао и читав систем. 

 Превентивни систем се примењује од верзије 95 па надаље. У овом систему ОС задржава 
контролу система и рада процесора. На основу ранга приоритета, оперативни систем сам одређује 
распоред апликација које ће користити процесорско време. Сваком програму се додељује 
одређено време, и након истека тог времена ОС преузима поново контролу да би доделио време 
следећем процесу. Падом неке апликације, оперативни систем остаје у могућности да поврати 
контролу и направи фер расподелу рада свих извршавајућих програма. 

 

Нит (Thread) је основна, атомска јединица неког процеса или извршног кода. Нит је ентитет унутар 
процеса који ОС планира да изврши. Иако нити имају свој извршни контекст, све нити унутар једног 
процеса деле исти приватни меморијски простор (пун читај/пиши приступ) и остале ресурсе 
додељене самом процесу. 
Multithreading је способност оперативног система да истовремено извршава више делова (нити) 
једне апликације. Thread орјентисани мултитаскинг оперативни системи и даље третирају процес 
као комплетан програм, са својим кодом, меморијским и хардверским захтевима и сл., али који не 
ради ништа. Уместо тога сваки процес има најмање једну извршну нит (Thread 0), која заправо 
извршава посао. Међутим, један процес може да има колико хоће јединица нити. Најважније је што 
све нити приликом извршавања деле исте системске ресурсе, тј. не долази до непотребног 
дуплирања и споре комуникације. Нити су такође оптимизоване за извршавање у зависности од 
приоритета који им је придружен. Да не би било конфликта, када програм направи неки 
меморијски објекат, који се користи од стране више нити, он му придружи и семафор. Свака нит 
која користи тај објекат, уз помоћ семафора добија сигнал, који јој говори када је објекат слободан. 
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4. УПРАВЉАЊЕ МЕМОРИЈОМ 

Овде се пре свега мисли на главну оперативну меморију. Неке од активности су: 

 Вођење рачуна који делови меморије се користе и од стране кога, који делови меморије су 
слободни и слично. 

 Код извршавања више програма, оперативни систем одлучује који процес ће добити 
меморију, колико и када. 

 Алокација меморије по захтеву 

 Ослобађање меморије по завршетку рада програма или одређеног процеса. 

Данашње најновије верзије Windows-а су пре свега 64-битне, али на њима и даље могу да се 
извршавају како 32-битне, тако и 16-битне апликације. 64–битни оперативни системи омогућавају 
извршавање 64–битних апликација. И оперативни систем и ове апликације приступају меморији у 
64–битним деловима (8 бајта). 64–битни извршни код значи да се са једном инструкцијом може 
извршити проста операција (множење, сабирање и сл.) над паром 64–битних бројева. У 32-битном 
систему било би потребно много више инструкција за исту операцију, а за 16-битне систем 
сразмерно још више. 

Windows имплементира виртуелну меморију засновану на равном (линеарном) адресном простору 
који сваком процесу (програму) даје илузију свог сопственог приватног адресног простора. 
Виртуелна меморија даје логички поглед меморије који не мора да одговара њеном физичком 
погледу или структури. Током извршавања, менаџер меморије уз помоћ хардвера мапира 
виртуелну у физичку меморију, где су подаци заправо ускладиштени. Све то уз заштиту од 
конфликта између појединих процеса али и својих сопствених података. 

Виртуелна меморија 
 

Физичка меморија 
 

 
 

 

 

Слика Мапирање виртуелне у физичку меморију 

Величина виртуелног адресног простора варира за сваку хардверску платформу. На 32-битним х86 
системима, теоретски максимум је 4GB. Windows подразумевано (по дифолту) додељује доњу 
половину програмима (од 0x00000000 до 0x7FFFFFFF) и процесима а сам користи горњу половину 
за своје потребе (од адресе 0x80000000 до 0xFFFFFFFF). 

64-битни Windows омогућава много већи адресни простор за процесе и то 8192 GB (8TB) на x64 
системима. Теоријски максимум 64-битних система је преко 17 TB, па су ови лимити на мањим 
вредностима резултат хардверских и Windows ограничења. 
Зато што многи системи имају много мање физичке меморије од тоталне виртуелне меморије коју 
користе процеси који се извршавају, менаџер меморије пребацује, пејџинг, нешто од садржаја 
меморије на диск, и тако ослобађа део физичке меморије који могу да користе други процеси или 
сам оперативни систем. Када процес приступи делу виртуелне адресе која је на диску, виртуелни 
менаџер меморије учитава информације са диска назад у меморију. 
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5. УПРАВЉАЊЕ СКЛАДИШТЕЊЕМ ПОДАТАКА 

Оперативни систем пружа једнообразни логички поглед на складиштење података. Ос врши 
апстракцију физичких особина уређаја за складиштење података дефинисањем логичких 
складишних јединица или фајлова.  
Видели смо раније, да постоји много различитих уређаја за трајно чување података као што су 
магнетни, УСБ  или оптички дискови. Ове јединице називамо драјвовима, и за сваки од постојећих, 
инсталираних драјвова резервисано је као идентификатор велико латинично слово (узето из 
енглеског алфабета). Тако су за флопи драјв јединице резервисана слова А и B, за хард и CD-ROM 
драјв слова од C па надаље, где CD-ROM драјв узима прво слободно слово уколико има више хард 
дискова. 
Управљање фајловима и организација података је једна од највидљивијих карактеристика 
оперативног система.  
Неке од главних активности оперативног система при управљању фајловима су: 

 Креирање и брисање фајлова 

 Креирање и брисање директоријума зарад организације фајлова 

 Мапирање фајлова 

 Бекап фајлова 
Све подаци се држе у облику фајлова – датотека. Саме податке можемо поделити на програме и 
документа. Програми које инсталирамо на наше компјутере су састављени од фајлова. Велики 
комплексни програми могу да имају на стотине разноразних фајлова, од којих су неки системски 
(извршни, библиотеке), а неки за подршку (слике, музика, текстуални фајлови). Резултат рада 
већине програма које користимо су фајлови које зовемо документа. Програми за рад са текстом 
производе текстуална документа, графички програми дају графичка документа итд. 

ФАЈЛ ЈЕ КОЛЕКЦИЈА ИНФОРМАЦИЈА ДЕФИНИСАНА ЈЕДИНСТВЕНИМ ИМЕНОМ И ЕКСТЕНЗИЈОМ. 

ДИРЕКТОРИЈУМ (ФОЛДЕР) ЈЕ ПОСЕБНО МЕСТО НА ДРАЈВУ КОЈЕ САДРЖИ ФАЈЛОВЕ И ПОД-ДИРЕКТОРИЈУМЕ (СУБ-
ФОЛДЕРЕ). 

ДРАЈВ ЈЕ КОЛЕКЦИЈА ДИРЕКТОРИЈУМА И ФАЈЛОВА. 

ПУТАЊА (PATH) ЈЕ КУРС КОЈИ ВОДИ ОД РУТ ДИРЕКТОРИЈУМА ДРАЈВА ДО ЖЕЉЕНОГ ФАЈЛА. 

КОРЕНИ, РУТ(ROOT) ДИРЕКТОРИЈУМ ЈЕ ГЛАВНИ ИЛИ ОСНОВНИ ДИРЕКТОРИЈУМ НА ОДРЕЂЕНОМ ДРАЈВУ. ОД ЊЕГА СЕ 

ГРАНАЈУ СВИ ОСТАЛИ ДИРЕКТОРИЈУМИ И ПОД-ДИРЕКТОРИЈУМИ. 

Он не мора да се посебно прави, и не може да се обрише или преименује. 

РАДНИ (ТЕКУЋИ) ДИРЕКТОРИЈУМ ЈЕ ОНАЈ ДИРЕКТОРИЈУМ У КОМЕ СЕ ТРЕНУТНО НАЛАЗИ КОРИСНИК. 

Фајлови могу бити извршни (*.еxе, *.com, *.bat, *.dll), системски (*.sys, *.reg), или ускладиштени 
подаци и информације корисника у виду разних типова докумената (*.txt, *.doc, *.cdr). 
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В. АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ 

Апликативни програми су намењени за обављање послова из свих сфера људског деловања и 
интересовања. Апликативни програми су разлог због којих највећи број људи и купује компјутер. 
Постоје на десетине хиљада разних програма на тржишту. 

У односу на област за коју су намењени имамо: 
1. Програми за обраду текста; 
2. Програми за табеларне прорачуне; 
3. Програми за управљање базама података; 
4. Програми за научне и техничке прорачуне; 
5. Програми за приказивање и обраду слика; 
6. Програми за анимацију и обраду видеа; 
7. Програми за рад са музиком; 
8. Програми за одржавање компјутера; 
9. Програми за учење; 

10. Програми за забаву – игрице. 


