
АРХИТЕКТУРА 

РАЧУНАРСКОГ 

СИСТЕМА

Хардвер личних рачунара



Врсте личних рачунара

– Лични рачунари могу бити:

1. Стони рачунари

2. Преносни рачунари

3. Таблети

4. Паметни телефони



Врсте личних рачунара

Стони рачунари се састоје од кућишта, које садржи 

о основне компоненте

(матичну плочу на коју су прикључени

процесор, меморије, различити контролери) и 

на које се прикључују 

периферијски уређаји 

(тастатура, миш, монитор, штампачи,

скенери).



Прикључивање спољних 

компонената

– Уређаји се на рачунар повезују на одговарајући прикључак (порт или 

конектор) обично кабловима.

– USB прикључак се користи за прикључивање различитих 

периферијских уређаја (флеш-меморије, спољни дискови или SSD

уређаји, штампачи, скенери, тастатуре, мишеви)

Код таблета и паметних телефона обично се користе

мањи, микро USB прикључци.



Прикључивање спољних 

компонената

• PS/2 прикључак користе неке тастатуре и мишеви

• RJ45 прикључак или LAN или мрежни прикључак за повезивање 

рачунара на мрежу



Прикључивање спољних 

компонената

• Серијски или RS232 или COM још имају

неки рачунари (прикључак за модем)

• Паралелни или LPT још увек имају неки рачунари (за штампач)



Прикључивање спољних 

компонената

• VGA прикључак за мониторе

• HDMI дигитални прикључци за играчке конзоле, DVD плејер, новији 

телевизори високе дефиниције



Прикључивање спољних 

компонената

• Из звучне картице иду три идентична аудио-прикључка:

ружичасти је за микрофон, 

зелени за звучнике или слушалице и

плави за ТV картице или улаз из неког инструмента.



Прикључивање спољних 

компонената

• Постоје и бежичне везе за повезивање периферијских уређаја.

• То су инфрацрвена веза и BlueTooth.

• BlueTooth се користи за повезивање бежичног миша, тастатуре или 

штампача са рачунаром.



МАТИЧНЕ ПЛОЧЕ, 

ПРОЦЕСОРИ,

RAM МЕМОРИЈЕ



Матичне плоче

• То је штампана плоча на коју се 

прикључују процесор, меморијски 

чипови и сви периферијски уређаји.

• На њој се налазе чипови магистрале,

контролери периферијских уређаја и

сами уређаји.



Матичне плоче

Матичне плоче су прилагођене одређеном типу процесора зато што 

свака плоча има прикључак на који може да се прикључи само одређен 

тип процесора.

Такође и прикључци за меморију одређују колико

и коју врсту RAM меморије је могуће прикључити

на плочу. 



Матичне плоче

– На плочи се осим магистрала, контролера периферијских уређаја, 
налази и ROM меморија која чува основни улазно-излазни систем 
(BIOS).

– Налазе се и графички, звучни и мрежни адаптери.

– Прикључци за процесор се називају сокети а 

прикључци за меморију и разне картице се називају 

слотови.

– Произвођачи: Asus, Gigabyte, Intel, MSI.



Процесори

• Процесор се монтира на матичну плочу на одговарајући сокет

а изнад њега се поставља хладњак или кулер.

• Најпознатији произвођачи су :Intel и AMD.



RAM меморија

– Испоручује се у облику меморијских модула – танких плочица које 

садрже меморијске чипове и умећу се у одговарајуће слотове.

– Разликују се по дужини и броју металних контаката.

– Најзначајнији произвођачи су: Kingston, Transcend, Silicon, Power, ...



СПОЉНЕ 

МЕМОРИЈЕ



Дискови

– Је спољна меморија која се користи као централно складиште података 

и налази се у кућишту рачунара.

– Користе магнетну технологију израде.



Дискови

• Састоји се од неколико  округлих плоча премазаних магнетним
материјалом које се ротирају на заједничкој осовини. 

• Главе за читање и писање су постављене на носачу и померају се 
изнад површине плоче детектују или узрокују промене у поларитету

намагнетисања и тиме читају или уписују податке.

• Основни параметри су капацитет и брзина 
приступа.



Флеш-меморије, SSD меморије, 

меморијске картице

– Ова меморија користи електронску технологију израде.

– SSD уређаји се данас користе уместо дискова у преносним рачунарима.



Флеш-меморије, SSD меморије, 

меморијске картице

– USB флеш-меморије су најчешћи облик преносне

меморије штапићастог  облика и прикључују се на USB прикључак.

– SD картице се користе у дигиталним фото-апаратима, паметним 

телефонима, таблетима, ... а преносни рачунари обично имају уграђен 

читач картица.  



Оптички дискови

– Код оптичких дискова емулзија пластичног диска се прогорева ласером 

и тако се наноси запис.

– Кад се чита ласером се утврђују неравнине настале прогоревањем.

– Најпознатије врсте оптичких дискова су:

– 1. аудио CD (стаје до 80 минута стандардно снимљеног 

звука)



Оптички дискови

– 2. CD-ROM – (садржи податке који се могу само читати, 

капацитет око 700МВ)

- 3. CD-RW – (као и CD-ROM али се може и читати и брисати и писати)



Оптички дискови

– 4. DVD – (већа густина записа од CD-а па може да

складишти велике количине података – 4,7 GB)

- 5. BD (blu-ray disc) – (већа густина записа од DVD, па може 

складиштити око 25GB, користи се за 

филмове високе резолуције)



ГРАФИЧКИ АДАПТЕРИ 

И 

МОНИТОРИ



Графички адаптери 

– Графички адаптери (видео-картица или графичке картице)  

– служе за прављење и контролу слике која се приказује на 

монитору, 

– често су интегрисане на  матичну

плочу

– али су онда просечног квалитета. 



Графички адаптери 

– За видео анимације, пројектовање у простору и слично користе се 

специјализоване графичке картице који су рачунари у малом (имају 

свој процесор и своју меморију) 

– и извршавају своје програме независно од процесора .

– Они се прикључују на магистралу за

проширење и неопходно је искључити

интегрисану картицу.



Монитори

- Монитори (дисплеји или екрани) – данас су танки и равног екрана, 

мада се још негде могу видети стари дебели монитори (монитори са 

катодном цеви).



Монитори

- Важни параметри монитора су:

- 1. Димензије монитора – мери се дужина дијагонале 

у инчима, 1 инч = 2,54cm, (10“      15,4“     18,5“    21“    

24“    27“)

- 2. Однос ширине и висине – раније је био 4:3, данас 

је 16:9 (прилагођен прилагођавању филмова)



Монитори

3. Максимална резолуција – одређује број пиксела на 

рачунару, данас је најчешће 1920 х 1080 (прилагођена 

стандарду телевизије високе резолуције HDTV)

4. Контрастни однос – то је однос осветљења 

најсветлије и најтамније тачке



Монитори

5. Фреквенција освежавања – колико пута се у секунди 

врши приказ сваког пиксела (24 – 60)

6. Одзив – време које је потребно да се након послатог 

сигнала боја пиксела промени и стабилизује (мери се у 

мили секундама)



Монитори

7. Технологија приказа: 

a) Стари CRT (са катодном цеви)

b) Технологија гасне плазне (GPD) – коморице испуњене јонизованим 

гасом који емитује светлост одређене боје под дејством 

електрицитета



Монитори

7. Технологија приказа: 

c) Технологија течних кристала – старији LCD монитори (користили су 

хладне флуоресцентне катодне цеви) и новији LED монитори (користе 

LED диоде) 



ТАСТАТУРЕ И 

МИШЕВИ



Тастатуре и мишеви

– То су основни улазни уређаји.

– Код преносних рачунара тастатура је

уграђена а уместо миша ја тачпед.

– Са рачунаром се повезују каблом преко PS/2 или USB прикључком 

или бежично преко BlueTooth везе.



Тастатура

• Има од 101 до 104 тастера

• Називамо их по распореду слова у горњем реду QWERTY (са 

енглеским распоредом) или QWERTZ (са српским распоредом).

• Разликују се и по удобности за рад са меким тастерима и са клик-

тастерима.



Миш

• Мишеви детектују померање.

• Данас су углавном оптички мишеви који емитују светлост и покрете 

детектују на основу њеног одбијања.



ШТАМПАЧИ И 

СКЕНЕРИ



Штампачи

Основни технички параметри штампача су:

1. Могућност штампања у боји.

2. Технологија штампе (матрични, ласерски и инкџет или са млазницама или 
пљуцкавац).

3. Димензија папира (у Србији је најчешћи А4).

4. Квалитет отиска (број пиксела по дужном инчу).

5. Брзина штампе (број страница у минути)

6. Цена .



Штампачи

Ласерски штампачи

• Чешће се купују црно-бели него у боји

• Добар квалитет отиска

• Велика брзина штампе

• Обично се користе у канцеларијским пословима



Штампачи

Инкџет штампачи

• Чешће се купују у боји него црно-бели

• Отисак у боји добија се мешањем 4 боје мастила : цијана, магенте, 

жуте и црне CMYK

• Обично се користе за кућне потребе.



Скенери

– Преноси слику са папира у рачунар.

– Основни параметри су: величина папира, брзина и квалитет 

скенирања.

– Данас се праве мултифункционални уређаји или три у један који 

спајају функције скенера,

штампача и

фотокопир-апарата.


