
1.3 SOFTWARE 

 

ОСНОВНА 

НАМЕНА 

 

Разумевање принципа функционисања рачунара, 

основних јединица које се користе, појма програма и 

оперативног система. 

ПРЕТХОДНО 

ЗНАЊЕ 

 

Основно познавање рада на рачунару. 

ЦИЉ Овладавање следећим областима:  

• карактеристике рачунара; 

• основне јединице; 

• бројни ситем; 

• појам компјутерског програма; 

• појам оперативног система. 

 

 



1.3.1 ПОДАЦИ, ОСНОВНЕ ЈЕДИНИЦЕ 

  

 

Слика 1.44: Основне јединице у рачунарској техници 

Рачунари оперишу са цифрама 0 и 1. Бит представља најмању јединицу за количину информације, 

и он представља једну јединицу или нулу. Језици се уопштено могу поделити на језике ниског и 

високог нивоа. Машински језик се налази на најнижем нивоу, и оперише са нулама и 

јединицама, који се користе за комуникацију са интерним наредбама микропроцесора. Из тих 

разлога се у рачунарској техници, користи бинарни бројни систем, чија је основа 2 за разлику од 

декадног бројног система основе 10. 

 

Карактери се меморишу на сличан начин као бројеви, тако да је њима придодата нумеричка 

вредност која је дефинисана у одговарајућим стандардима. Најпознатији код је ASCII (American 

Standard Code for Information Interchange), који садржи  128 карактера, односно проширени код 

или Extended ASCII који има 256 карактера. Осим ASCII кода често коришћени код је Unicode, 

који омогућава коришћење разноврсних националних алфабета на рачунару. 

 

За процесоре се каже да су 32-битни или 64-битни, уколико могу да у исто време обрађују 32 или 

64 бита. 

 

Већа јединица од бита је бајт(byte), који има 8 битова, и може да садржи број у интервалу од 0-

255. Поред бајта јединице које се користе су: 

 

• килобајт који има 1024 бајта; 

 

• мегабајт који садржи 1024 килобајта; 

 

• гигабајт који има 1024 мегабајта; 

 

• терабајт који садржи 1024 гигабајта. 

 

 



Ради лакшег организовања и управљања подацима, они се повезују у датотеке или фајлове. У 

фајловима се чувају програми, подаци, и оперативни систем. 

 

Подаци који се налазе у фајловима даље се уносе према смислу, и садржају у директоријуме или 

фолдере, који се даље могу делити у под- директоријуме.  

 

1.3.2 ПРИНЦИП РАДА ПРОГРАМСКИХ ЈЕЗИКА 

 

Језици се уопштено могу поделити у језике ниског и високог нивоа. Машински језик се налази на 

најнижем нивоу, и оперише са нулама и јединицама, које се користе за комуникацију са интерним 

наредбама микропроцесора. Језички процесори се користе за превођење, са виших програмских 

језика на ниже. Команде написане језиком вишег нивоа, преводе у машински језик програми који 

се зову интерпретери или асемблери. После нивоа на ком се налази машински језик, следећи ниво 

обухвата асемблерски језик или асемблер, који користи за наредбе једноставне командне речи, и 

ради са вредностима који се налазе у регистру. 

 

Генерално, сложени софтвер се састоји од датотеке која поседује главни програм или кернел, и 

скупа других датотека са потпрограмима или рутинама. Приликом потребе за обављањем 

специфичног задатка, главни програм позива рутине, а оне могу позвати друге рутине. Улазне 

информације које корисник уноси, складиште се у променљивама. Програм затим манипулише 

променљивама, коришћењем поступка рашчлањивања текстуалних стрингова. 

 

Поједини софтверски програми нису у стању да директно ступе у везу са рачунаром. За такве 

програме је потребан други програм, који врши превођење наредби програма у инструкције које 

процесор разуме. Интерпретер врши поређење прве речи у реду, са списком актуелних команди, а 

променљива садржи име датотеке, поједине бројеве и привремене податке. 

 

У случају када прва реч реда није пронађена на списку речи које су дозвољене, интерпретер тада  

тражи .COM, .ЕXЕ или .BAT датотеку. Интерпретер ће приказати поруку о грешци, ако нису 

пронађене променљиве и специфичне командне речи. 

Интерпретер ће извршити цео ред, у случају када се реч налази на списку команди, а пријавиће 

поруку о синтаксној грешци ако је поједини параметар погрешан, или ако се извршава 

недозвољена операција. 

 

 



Приликом извршавања програма, интерпретер преводи изворни код ред по ред, за разлику од 

компајлера који врши превођење целог изворног кода у извршну датотеку. 

 

Компајлирање почиње у лексеру, делу компајлера где се темељно чита целокупни код током 

поступка који се зове лексичка анализа. Приликом наиласка лексера на резервисану реч, ствара се 

кодни токен, а када лексер нађе низ нумеричких знакова, он их претвара у цео број производећи 

токен који га представља. 

 

Са друге стране, синтаксну анализу обавља део компајлера који се зове парсер и он врши 

претварање токена у чвор синтаксног стабла. 

 

Када парсер обави свој део посла, компајлер га претвара у стабло које чини структуру програма. 

Програмом се зове чвор на врху, а програми који преносе резултате се називају рутина1, и рутина 

2, који се нижу један за другим све до чворова на дну стабла. 

 

Генератор кода је трећи део компајлера, који производи сегменте машинског кода чвора, 

пролазећи кроз синтаксно стабло, и замењујући опште делове шаблона са вредностима који се 

налазе у сваком чвору. 

 

Код који је произвео генератор, испитује оптимизатор, и елиминише делове који су сувишни. 

Компајлирани програм је бржи и мањи, јер оптимизатор елиминише сваку операцију која има 

резултате истоветне претходној операцији. 

 

Програми се деле на системске и апликативне.  Програми за обраду текста и  табеларне  

калкулације спадају у апликативне програме. Постоје четири основне фазе у софтверско 

инжењерској методологији: анализа, дизајн, имплементација и тестирање.



1.4 ИНФОРМАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 

ОСНОВНА 

НАМЕНА 

 

Разумевање основних појмова везаних за мрежу, поделу, 

врсте и начин функционисања. Упознавање са 

интернетом и електронском поштом, као и са улогом и 

појмовима везаним за телефонску мрежу. 

ПРЕТХОДНО 

ЗНАЊЕ 

 

Основно познавање рада на рачунару. 

ЦИЉ Овладавање следећим областима: 

• рачунарске мреже; 

• рачунари и телефонске комуникације; 

• појам интернета; 

• електронска пошта. 

 

 

 



1.4.1 РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ, ПОЈАМ ОПЕРАТИВНОГ СИСТЕМА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Слика 1.45: Приказ рачунарске мреже 

Рачунарске мреже или мреже рачунара најчешће се састоје од два или више рачунара и других 

уређаја који су узајамно повезани кабловима или радио сигналима, омогућавајући размену 

информација уз коришћење заједничких ресурса ради обезбеђења услуга свим корисницима 

рачунарске мреже. Локална мрежа се састоји од чворова, нодова или радних станица а пример за 

њу би био рачунар у канцеларији повезан са другим рачунарима у згради тако да може да 

размењује фајлове. Метрополитен рачунарска мрежа, чини сложену мрежу међусобно повезаних 

LAN мрежа на територији једног града, при чему се конекција остварује сталним телефонским 

линијама или специјалним дигиталним линијама. Уколико се рачунари налазе распоређени на 

неколико удаљених локација, тада се таква мрежа зове WAN(Wide Area Network) рачунарска 

мрежа. Радна група представља групу повезаних рачунара и корисника. Врста рачунарске мреже 

код које се на серверу налазе главни ресурси, а други хостови који су клијенти, користе те ресурсе, 

назива се клијент/сервер мрежа. 

 

Оперативни систем представља спону између хардвера и софтвера и то је програм који управља 

ресурсима рачунара. После укључења рачунара, BIOS програм проверава компоненте рачунара, 

а затим стартује оперативни систем. Постоји неколико различитих оперативних система (DOS, 

UNIX, Linux који је наследник UNIX-a, Windows и тд.). 

 

После покретања оперативног система корисник стартује неки од апликативних програма, као 

што су (MS Word, MS Excel и други.). За писање писама би могао да се користи програм за обраду 

текста. Већина кориснички оријентисаних оперативних система, користи GUI(Graphical User 

Interface), који се састоји из прозора, менија и икона, који је веома лак за коришћење али доста 

успорава рад рачунара. Верзија програма олакшава праћење развоја софтвера и омогућава 

корисницима отклањање недостатака и добијање помоћи. 

 

LAN 

MREŽA 

Server 

datoteka 

Radna stanica Radna 

stanica 

Laserski štampac 
    Server  
   za štampu 

Matrični štampač 
Radna stanica 

 



 

1.4.2 РАЧУНАРИ И ТЕЛЕФОНСКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ 

                  
Слика 1.46: Модем  Слика 1.47: ADSL модем рутер 

Модем је скраћеница од модулатор-демодулатор, и представља спону између аналогних и 

дигиталних сигнала. Дигитални сигнали се претварају у аналогне  модулисањем фреквенције 

електронског таласа, а на пријемном крају телефонске везе сигнали се демодулишу и враћају у 

дигитални облик, скуп јединица и нула које рачунар разуме. Сигнал чија се величина 

континуално мења, се у телекомуникацији назива аналогни.  

 

Брзина слања сигнала модема представља baud rate, а брзина преноса података модемом се 

изражава у Bps (бит у секунди),  а најчешће употребљавани модеми су брзине 56KB/sec или 56К. 

ISDN (Integrated Services Data Network) је бржа телефонска комуникација у односу на јавну 

телефонску мрежу PSTN (Public Switched Telephone Network) која представља врсту 

комуникационе технологије. Ефикасан рад савремених рачунара, је уско повезан са стабилном и 

брзом Интернет везом. Овакве могућности су оствариве коришћењем дигиталне претплатничке 

линије, које користе обичне бакарне парице за пренос телефонских позива.  

 

Дигитална претплатничка линија или xDSL, није дељива са осталима, насупрот модемске везе 

код које се сигнали дифузно емитују на све друге каблове истог хаба, и сигнали се перманентно 

крећу између xDSL модема и мрежног интерфејса у персоналном рачунару. Постојећа телефонска 

линија се може користити за брзу и сталну везу са Интернетом, а преко те линије је могуће у исто 

време и телефонирати, јер се користе удаљена подручја фреквентног спектра. 

 

Коришћењем разделника код xDSL модема комбинују се нискофреквентни говорни сигнали са 

високофреквентним сигналима података. Брзина преноса података у силазном смеру за већину 

типова DSL-a, се креће од 8 Mbps, а подаци у узлазном смеру се преносе брзином од око 640 Кbps. 

Веома брзи DSL, има велику брзину преноса до 10-26 Mbps у силазном смеру, али само на даљини 

од 1.5 km од телефонске централе. 



Најчешће коришћена форма xDSL-a, је такозвана асинхрона дигитална претплатничка линија, или 

ADSL која спада у дигиталну комуникациону технику велике брзине, и код које је пропусни 

опсег одвојен за силазне податке, од Интернета ка рачунару, од улазних података од рачунара ка 

Интернету. Захваљујући сателитској комуникацији, могуће је коришћење телефона и интернета 

са свих делова планете. 

Предности ADSL-a, у односу на класични модем су: 

• користи се постојећа аналогна или ISDN телефонска линија;  

• остварује се стална веза са Интернетом;  

• остварују се велике брзине преноса, од 6-8 Мbps у силазном и 512 Кbps у узлазном смеру; 

• аналогна или ISDN линија се може користити за примање позива или телефонирање, уз 

непрекидну Интернет везу;  

• телефонска линија је слободна за време претраживања Интернета;  

• за приступ Интернету се плаћа фиксна месечна сума;  

• брзо и једноставно увођење. 

Факс врши скенирање странице са подацима претварајући је у дигитални облик, а пријемни факс 

насупрот томе претвара дигитални сигнал у слику. 

 

Телекс се користио за слање куцаног текста преко телефонске линије.  

 


