
Pojam podatka i informacije 

Podatak je činjenica predočena u formalizovanom obliku, npr. kao broj, reč ili 

slika. Podatak (engl. data) predstavlja simbolički i formalizovan prikaz činjenica, 

pojmova i instrukcija, pogodan za komunikaciju , interpretaciju i obradu uz pomoć 

ljudi ili mašina. 

Podatak je u osnovi poruka koja se može i ne mora iskoristiti. Ako postoji i 

najmanja verovatnoća da se poruka jednoznačno i tačno iskoristi, da predstavlja 

neospornu činjenicu, tada predstavlja informaciju. Svojstva objekata i njihovih 

odnosa u prostoru i vremenu izražavamo podacima.  

Podatak se može shvatiti kao apstraktna struktura sastavljena od: 

 značenja (naziv i opis značenja odreĎenog svojstva) 

 vrednosti (mera i iznos) 

 vremena 

Podatak je pojam koji opisuje i kvantifikuje stanje nekog procesa u realnom svetu. 

Informacija je skup činjenica tako obraĎenih I organizovanih da predstavlja neko 

obaveštenje. (dati primer) 

U informatici su osnovni pojmovi informacija, kao fenomen i komunikacija kao 

proces. Intuitivna predstava tih pojmova je poznata, ali njihova naučna zasnovanost 

i interpretacija pripada informatičkoj nauci. Informacija je postala relevantan pojam 

za sve nauke koje se bave simboličkom komunikacijom u rasponu od matematike 

do računarske nauke, ili od logike do lingvistike, odnosno od elektronike do 

bibliotekarstva, kao i od humanističkih nauka i umetnosti do dokumentalistike, ali i 

od društvenih nauka do medicine i dr. To je informaciji dalo interdisciplinarnu 

dimenziju, jer je svaka nauka pokušala i još pokušava da protumači taj kompleksan 

pojam. Sve ovo ukazuje da pojam informacija nije lako shvatiti niti jednostavno 

protumačiti. Informacija je reč latinskog porekla in formare i izvorno je značila 

stavljanje u odreĎenu formu, odnosno, davanje oblika nečemu, ali je tokom 

vremena izgubila prvobitno značenje. Danas nema jedinstvenog pristupa fenomenu 

informacije, a još manje jednoznačne i opšte prihvaćene definicije informacije: 

 "Ljudi su tvorci i nosioci informacija", 

 "Informacija mora, pre svega, da ima odreĎeni smisao, ona mora biti nosilac 

značenja", 
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 "Informacija je sve ono što daje nove podatke, ili nova obaveštenja o nekoj 

činjenici ili nekom dogaĎaju, koji nisu bili ranije poznati", 

 "Informacije su oni delovi vesti koji za primaoca imaju vrednost novosti i 

koji mu omogućavaju da bolje izvrši svoje zadatke", 

 "Informacije su saznanja koja postaju dostupna pomoću sredstava 

komunikacija, a poseduju obaveštajnu vredenost", 

 "...sadržaj onog što razmenjujemo sa spoljnim svetom dok mu se 

prilagoĎavamo i dok utičemo na njega", 

 "...svesna ili ciljna organizovanost podataka"... 

 

U univerzitetskoj literaturi najčešće definicije pojma informacija su : 

 "Informacija je inkrement znanja", njenim postojanjem je naše znanje o 

nečemu uvećano 

 "Informacija je značenje koje dodeljujemo podatku" 

 "Informacija je podatak u nekom kontekstu" 

Razlika izmeĎu podatka i informacije 

Važno je napraviti razliku izmeĎu podatka i informacije, pojmova koji se često 

poistovećuju. Na primer broj 6 je podatak i on kao takav nema posebno značenje, 

meĎutim "Sada je 6 časova" je informacija jer je podatku dodeljeno neko značenje. 

Tako možemo uvideti da se informacija sastoji od podatka i značenja koje mu je 

dodeljeno. 

 

Predmet izučavanja računarstva I informatike 

Računarstvo je nauka vezana za razvoj arhitekture računarskog sistema ( hardvera 

I softvera), npr. teoriju algoritama, teoriju programskih jezika itd. Računarstvo je 

nauka koja se bavi proučavanjem teoretskih osnova informacije i računanja, te 

njihovim implementacijama i primenama u računarskim sistemima. Računarstvo 

ima mnoga potpolja; neki naglašavaju računanje i specifične rezultate (kao što je 

računarska grafika), dok drugi naglašavaju svojstva računskih problema, (kao što je 

teorija kompleksnosti). Treći se usreĎeni na izazove u ostvarenju računanja. Na 

primer, teorija programskih jezika proučava pristupe u opisu računanja, dok 

računarsko programiranje primenjuje specifične programske jezike za rešavanje 
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specifičnih računskih problema sa rešenjima. Dalje, interakcija čoveka i računara, 

se fokusira na izazove u izradi računara i činenju računara korisnim, i univerzalno 

pristupačnim svim ljudima. 

Predmet izučavanja informatike je razvoj I primena informacionih tehnologija, 

razvoj informacionih delatnosti  I angažovanje ljudi u obavljanju tih delatnosti. 

Pojam informatika se sastoji od reči informacija i automatika. Prvi put se pominje u 

Nemačkoj godine 1957. od strane Karla Štajnbuha. Ovaj pojam pokriva 

istovremeno nauku o računarima (računarstvo) i nauku o informacionim sistemima. 

Informatika ima za osnovu matematiku, elektroniku, fiziku i neke inženjerske 

nauke. 

Nastala je u 19. veku razmišljanjem tadašnjeg genija Čarlsa Bebidža, koji je 

zamislio mašinu koja bi uzimala podatke, obraĎivala ih na neki način i onda 

obraĎene podatke prikazivala. 

Bebidž je to naravno zamislio potpuno mehanički, dok su danas računari 

elektronski.Današnji računari imaju sličnosti sa Bebidžovom mašinom. 

Primena računarstva I informatike u savremenom društvu 

Omogućila je bolji život svim graĎanima, efikasniji I efektivniji rad preduzeća, 

državnih organa I institucija, kao I prosperitet društva u celini. 

Informaciono društvo podrazumeva primenu informacionih tehnologija u svim 

oblastima života: 

 Elektronsko izdavaštvo podrazumeva zamenu papirnih izdanja knjiga, 

časopisa I drugih publikacija elektronskim izdanjima. 

 Elektronske komunikacije omogućavaju gotovo trenutni prenos poruka, 

pisama, dokumenata, slika, audio I vizuelnih podataka meĎu korisnicima. 

 Elektronska trgovina podrazumeva razgledanje I kupovanje od kuće pomoću 

računara.  

 Elektronsko bankarstvo omogućava izvoĎenje finansijskih transakcija od 

kuće , bez odlaska u banku. 

 Primena informacionih tehnologija poboljšava život I u drugim oblastima, 

npr. u zdravstvu , transportu, turizmu itd. 
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 Primena informacionih tehnologija unosi revolucionarne promene u sistem 

obrazovanja. Mogućnosti široke primene multimedija omogućavaju 

realizovanje obrazovnog procesa na potpuno nov način. Tu je I mogućnost 

učenja na daljinu primenom računarskih mreža I Interneta. 

Struktura računarskog sistema 

Računari se mogu podeliti na različite načine u zavisnosti od toga da li se 

posmatra primena računara, broj korisnika koji mogu istovremeno da koriste 

jedan računar ili broj naredbi koje računar može da izvrši u jednom trenutku. 

Sa stanovišta primene računara, računari se mogu podeliti na: računare opšte 

namene (mogu da učitaju različite programe I rešavaju različite probleme) I 

računare specijalnih namena(imaju ugraĎene programe za rešavanje samo onih 

problema za koje je računar namenjen).  

Sa stanovišta broja korisnika koji mogu istovremeo da koriste isti računar, dele 

se na višekorisničke I jednokorisničke (PC). Kod višekorisničkih postoji 

centralni računar koji opslužuje sve korisnike. Kod personalnih računara svaki 

korisnik ima svoj računar I na njemu vrši obrade programa. 

Sa stanovišta broja naredbi koje računar izvšava u jednom trenutku vremena, 

računari se dele na  serijske I paralelne. 

Serijski računari u jednom trenutku vremena mogi da izvrše jednu naredbu nad 

samo jednim podatkom u memoriji. Takvi su PC računari. 

Paralelni računari ( superračunari) mogu u jednom trenutku vremena da izvrše 

istu naredbu nad većim brojem podataka u memoriji.  

Svaki računarski sistem se sastoji od dve komponente: 

 RAČUNARSKOG  HARDVERA 

 RAČUNARSKOG  SOFTVERA 

Hardver, ureĎaji računara ali I druge telekomunikacione opreme. Možda je 

najjednostavnija definicija hardvera da je on sve što je opipljivo ili dodirljivo, za 

razliku od softvera.  

Softver je programska komponenta, programi po kojima računar radi. Potpuno je 

neupotrebljiv bez njega. Čovek upravlja sa hardverom preko softvera.  



Hardverski ureĎaji su: 

 Unutrašnja memorija 

 Aritmetičko-logička jedinica 

 Kontrolna jedinica 

 Jedinice spoljne memorije 

 Ulazne jedinice 

 Izlazne jedinice 

Pored hardvera, svaki računarski sistem mora da ima osnovni program koji upravlja 

radom računara- operativni sistem, kao I skup programa koji imaju različite 

namene. S tim u vezi, može se reći da se softver deli na sistemski I aplikativni. 



 

Računar 

Računar  je mašina koja može da izvrši niz operacija automatski. 

Operacija= radnja 

Računar vrši aritmetičke I logičke operacije 

Aritmetičke operacije su: +, - , * , / 

Logičke operacije su poreĎenje vrednosti, < , > , = 

Automatski znači bez intervencije čoveka. Računar „sam― prelazi sa jedne 

operacije na drugu i izvršava je. 

Program je niz operacija koje računar izvršava automatski. 

Računar i program čine nerazdvojnu celinu. 

Program je spisak naredbi(instrukcija) kojima se računaru „ saopštava“ kako 

da izvrši neki zadatak. 

Program mora da raščlani zadatak na elementarne korake koje računar jedan za 

drugim izvršava. 

Računar je složena elektronska mašina za obradu podataka. 

Podaci su činjenice koje se mogu zabeležiti brojevima, tekstom, bojom ili 

zvukom. 

Obrada podataka je proces pretvaranja ulaznih podataka u korisne informacije. 

Funkcije računara: 

Računar je mašina koja u svom radu vrši 5 osnovnih funkcija: 

1. Unos podataka (Input) – unos teksta, unos zvuka mikrofonom 

2. Prikaz podataka (Output) – štampanje, slanje e- maila 

3. Obrada podataka (Process) – izračunavanje korena nekog broja, sortiranje 

imena, prikaz slika u 3D formatu... 



4. Čuvanje podataka (Store) – upis podataka u memoriju i njihovo čuvanje 

5. Pretraživanje podataka (Retrieve) – pronalaženje podataka u „ gomili― 

podataka 

Istorijski razvoj računara 

Preteče savremenih računara: 

Abakus –pomagalo za računanje, naprava slična današnjoj računaljci, pomoću 

njega se izvode 4 osnovne računske operacije: sabiranje, oduzimanje, množenje, 

deljenje. Nastao je pre 4000 god u Kini. 

Paskalina – prva računska mašina koja se zasniva na pokretnim točkićima. Naziv 

je dobila po izumitelju, francuskom naučniku Paskalu, a nastao je oko1645. God. 

Cilj ove mašine je bio da se ubrza postupak računanja 

Analitička mašina – izumitelj je matematičar Čarls Bebidž 1822. God. To je prvi 

automatski mehanički digitalni računar. Automatski računar znači da radi na 

osnovu programa. 

Podaci su se unosili pomoću bušenih kartica. Mašina je trebalo da radi na paru, jer 

električna energija još nije bila otkrivena. 

Električni računari – 4 generacije 

Svaka generacija računara uključuje velika poboljšanja u odnosu na predhodne 

generacije. 

Poboljšanja su se odnosila na povećanje mogućnosti računara,  povećanje brzine 

rada, kapaciteta memorije, a na smanjenje veličine I cene. 

1. generacija (1946-1958) 

Vakuumska elektronska cev 

2.generacija (1959-1964) 

Tranzistori 

3. generacija (1965-1970) 

Integrisano elektronsko kolo – čip 



4. generacija (1971 – do danas) 

Mikroprocesor 

 

1. generacija računara 

Bili su ogromnih dimenzija, skupi, spori, nepouzdani. IzgraĎeni od hiljade 

vakuumskih cevi (elementi slični sijalici). Isijavali su veliku količinu toplote. 

Za čuvanje podataka su koristili bušene kartice (nisu imalii tastaturi, monitor, 

memoriju). 

Bili su svojina samo državnih ustanova I naučnih laboratorija. 

ENIAC – Electronic Numerical Integrator and Computer 

Težio je 30 t, a opet, bio sposoban da proračuna 100 000 kalkulacija u jednoj 

sekundi. 

EDVAC  

Konstruisan je na američkom univerzitetu, voĎa projekta je bio Džon fon Nojman. 

Bio je to prvi računar koji je koristio magnetne diskove za čuvanje podataka. 

UNIVAC 

Prvi računar koji je koristio magnetne trake za čuvanje podataka. 

2. generacija računara 

Ova generacija počinje 60 – ih godina sa pronalaskom tranzistora. Bili su manjih 

dimenzija, brži I jeftiniji. Uprkos tome, ovi računari su bili velikih dimenzija, 

Najpopularniji računar u to vreme je bio proizvod američke kompanije IBM 

(International Business Machines), nosio je oznaku 1401. 

 

 

3. generacija računara 



Pronalazak čipa je izazvao revoluciju u računarstvu. Jedan od pronalazača čipa je 

Jack Killby, SAD, Texas. 

Čip je integrisano kolo koje menja hiljade tranzistora jednom silikonskom 

pločicom. Počinje masovna primena računara. 

4. generacija računara – mikroprocesor 

Mikroprocesor je jedan mikročip koji izvršava sve radnje kao jedan kompletan 

računar. 

Prvi mikroprocesorski čip je razvio INTEL 1971.god 

1981. god IBM je predstavio prvi kućni personalni računar PC XT 

5. generacija – veštačka inteligencija 

Još je u razvoju, bazira se na veštačkoj inteligenciji. 

Pojedina dostignuća se već koriste, npr. prepoznavanje glasa. 

Cilj je razviti ureĎaje koji govore ljudskim jezikom I sposobni su za učenje I 

samoorganizaciju. 

Centralna memorija 

Memorija služi za čuvanje podataka u računaru. 

U PC računarima postoji više vrsta memorije. One se razlikuju po obliku, 

osobinama I funkciji u računaru. 

Vrste memorije 

Prema mestu na kome se nalaze, memorije se dele na: 

 Unutrašnju memoriju ( u obliku čipa) 

 Spoljašnju memoriju (u obliku diska) 

 

UNUTRAŠNJA MEMORIJA SPOLJNA MEMORIJA 

ROM Hard disk 



RAM CD 

CASHE DVD 

 Floppy disk 

 Flash memorija 

Unutrašnja memorija 

Ove memorije se nalaze u centralnoj jedinici. Napravljeni su u obliku čipa, imaju 

sledeće osobine: 

1. Brze su (brzo upisuju I čitaju podatke) 

2. Malog su kapaciteta 

3. Njihov sadržaj se briše po isključenju računara 

Zato ove memorije čuvaju programe I podatke samo dok korisnik radi sa njima 

ROM memorija 

Read Only Memory je memorija koja se može samo čitati. 

To je jedan čip na matičnoj ploči. Sadrži program BIOS koji se automatski pokreće 

čim se uključi računar. On testira ureĎaje računara – da li su ispravni I pravilnno 

povezani. Ako nešto nije u redu on prijavljuje grešku (kao zvučni signal ili poruka 

na ekranu). 

Njen sadržaj se ne gubi po isključenju računara. 

Radna memorija – RAM 

Random Access Memory 

RAM memorija čuva program sa kojim korisnik trenutno radi. 

Cashe memory 

Cashe memory čuva podatke koji se trenutno obraĎuju u procesoru. 

Nekada je ugraĎena u sam processor, a nekada je poseban čip na matičnoj ploči. 

Služi da premosti razliku u brzini izmeĎu procesora I radne memorije (processor je 

mnogo brži). Brža je od RAM memorije, ali je manjeg kapaciteta (512 kB ili 1 

MB). 



Nakon isključenja računara sadržaj ovih memorija se briše. 

Kako se podaci upisuju u memoriju? 

Šta je bit? 

Memorijski čip sastoji se iz mnoštva minijaturnih ćelija. Svaka ćelija je malo 

elektronsko kolo koje može imati dva stanja: 

0 – nema struje 

1 – ima struje 

Time se može izraziti najprostija informacija tipa: DA ili NE. Ta najmanja količina 

informacija se zove bit.  

bit – BInary digiT, binarna cifra (0,1) 

Šta je bajt? 

Da bi se u memoriji predstavili brojevi,slova, boje I drugi podaci vrši se grupisanje 

bitova u nizove od 8,16,32 ili 64 bita. Takav niz zove se bajt. Njime se može 

zapisati svaki broj ili slovo pomoću različitih kombinacija 0 I 1. Više brojeva čini 

procesorsku reč. 

Kapacitet memorije 

Meri se količinom podataka koja se može u u nju upisati. 

1B (bajt) – znak ili broj 

Jedinice mere za kapacitet memorije su: 

1. KB (kilobajt) = 1024 B 

2. MB (megabajt) = 1024 KB 

3. GB (gigabajt) = 1024 MB 

4. TB (terabajt) = 1024 GB 

Kapacitet RAM – a      2
n
 

Kapacitet memorije može imati samo vrednost koja je stepen broja 2 



2
7 
=128 MB 

2
8
 = 256 MB 

2
9
 = 512 MB 

2
10

 = 1024 MB 



Procesor – graĎa, osobine, vrste 

Procesor je čip složene graĎe. On ima sledeće elemente: 

1. Sat (clock) 

2. Upravljačku jedinicu 

3. Aritmetičko – logičku jedinicu 

4. Keš memoriju 

5. Kuler 

Delovi procesora 

Sat je minijaturni kristal koji oscilira velikom brzinom (milijardu puta u sekundi). 

Svaka oscilacija ovog sata izaziva izvršenje jedne operacije u računaru. 

A – L jedinica vrši aritmetičke I logičke operacije nad podacima. 

Upravljačka jedinica izvršava instrukcije programa. Ona prima instrukcije iz 

radne memorije, tumači je  ( analizira) I pokreće odgovarajući ureĎaj na izvršenje. 

Keš memorija I kuler 

Keš memorija je mala, pomoćna memorija u sastavu procesora. Ona čuva podatke 

koje processor najčešće koristi. Da nema nje, processor bi morao svaki podatak da 

uzima iz RAM – a, čime bi se njegov rad mnogo usporio. 

Kuler 

Pošto procesor radi velikom brzinom dolazi do njegovog zagrevanja. Kuler je mali 

ventilator na procesoru koji ga hladi da ne bi pregoreo. 

 



 

Glavna osobina procesora je brzina kojom vrši obradu podataka. Brzina procesora 

se meri brojem operacija koje može da izvrši u jednoj sekundi ( učestalost ili 

frekvencija). Osnovna jedinica mere za učestalost izvršenih operacija je Hz.  

Herc je jedna oscilacija u jednoj sekundi. 

Veće jedinice su MHz (million operacija u sekundi) I GHz ( milijarda operacija u 

sekundi). 

 

 

 

 

 

 



Vrste procesora za PC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centralna jedinica 

Centralna jedinica je u središtu (centru) kompjuterskog sistema. U njoj se nalaze: 

procesor, memorija, matična ploča, hard disk. Ovi ureĎaji spakovani su u 

kućište računara. 

Kućište 

To je metalna kutija koja čini oklop centralne jedinice. Ono služi da zaštiti 

unutrašnje ureĎaje od spoljašnjih uticaja (prašine, toplote, hladnoće, vlage, udara I 

sl). TakoĎe štiti I korisnika od kontakta sa strujom. 

Sa prednje strane kućišta nalaze se: 

1. Dugme za uključivanje – Power 

2. Otvori disketnih jedinica I CD ROM ureĎaja 

Sa zadnje strane su priključci za periferne ureĎaje koji se zovu portovi. 

Vrste kućišta 

DeskTop ( horizontalno postavljeno kućište) stoji na stolu, a monitor je na kućištu. 

Tower ( vertikalno ) kućište koje se obično drži pored radnog stola, na podu. 

Napajanje 

 

 

 

 

 

 

 

 



Osnovu centralne jedinice čini matična ploča  

Matična ploča 

 

Važni uređaji 

na matičnoj 
ploči su: 

RAM (radna 

memorija) 

CPU 
(procesor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magistale 

Više komponenti  jednog računarskog sistema povezujemo preko zajedničkih 

komunikacionih linija koje nazivamo sabirnice ili magistrale. Komunikacione 

linije su najobičniji provodnici električne struje (žice) koji, u zavisnosti od toga u 

kom su delu računarskog sistema, mogu različito izgledati. Na primer: u procesoru 

se nalazi magistrala kojom su povezani CU, ALU i registri ali je ne možemo videti 

jer se nalazi u čipu. 

 Magistrala kojom je procesor povezan sa slotovima na matičnoj ploči je vidljiva i 

napravljena u vidu tzv. štampanih veza (bakarni vodovi koji su na matičnoj ploči). 

TakoĎe i svi kablovi kojima su povezani diskovi, štampač, miš i sl. čine magistralu. 

 

Magistrala "stiže" do svakog ureĎaja u računarskom sistemu, a obično je 

posmatramo kao da "polazi" od centralnog procesora. Velika većina modernih 

procesora su tzv. Single-Bus procesori, što znači da iz njih "polazi" samo jedna 



magistrala. Pošto su svi ureĎaji povezani na samo jednu magistralu, u ovakvom 

sistemu, u svakom momentu mogu komunicirati najviše dva ureĎaja, inače bi došlo 

do tzv. kolizije (sudara) podataka. Pored ovih postoje i tzv. Multibus procesori iz 

kojih "polazi" više magistrala pa oni mogu, u isto vreme, komunicirati sa više 

ureĎaja. Takvi procesori su veoma skupi i uglavnom se koriste u industriji. 

Uopšteno rečeno, postoje nekoliko magistrala kod mikroprocesora, i to: 

 Adresna magistrala, koja definiše memorijsku lokaciju kojoj procesor treba 

da pristupi. 

 Magistrala podataka se koristi za predaju i prijem podataka (za očitavanje 

sadržaja memorije ili za upisivanje rezultata operacije). Današnji Intel 

Pentijum i AMD Athlon procesori imaju 64-bitnu magistralu podataka, što 

opet ne znači da su oni 64-bitni, već pošto su im registri širine 32 bita, oni su 

32-bitni. 

 

Putanja kojom se prenose električni signali  

Sistemska magistrala  

Prenosi podatke između procesora i memorije  

Širina magistrale  

Broj bita koji se mogu preneti istovremeno  

Obično jednaka dužini procesorske reči (dužina registra)  

Brzina se meri u MHz  

 Kontrolna magistrala definiše vrstu pristupa i smer prenosa podataka 

(R/W očitavanje/upis). Ova magistrala takoĎe omogućava periferijskim 

ureĎajima da komuniciraju sa mikroprocesorom. Koristeći kontrolnu 

magistralu, periferijski ureĎaji mogu da prekinu trenutni posao 

mikroprocesora i da ga angažuju za svoje potrebe 

http://en.wikipedia.org/wiki/Multibus


Veća širina magistrale  = Kompjuter veće snage  

Može da prenese više podataka istovremeno  = Brži kompjuter  

Procesor može da adresira više memorije  = Veća dostupna memorija  

 

 

Priključi  (slotovi) 

Priključci su utičnice na koje se priključuju kartice. 

  Memorijski slotovi: Služe kao dom za RAM memoriju, obično ih ima više.  

  PCI slotovi: PCI (Peripheral Component Interconnect) konektori za zvučne, TV, 

mrežne pa i grafičke karte. 

 

 

Portovi 

Paralelni port PC računara (LPT)  je jedan od često upotrebljavanih portova za 

komunikaciju sa okolinom.  Pored štampača koji se na njih najčeše priključuju,  

moguće je uključiti i druge interfejse ako su nam poznati signali na ovom portu kao 

i principi programaranja. 

Serijski port PC računara (COM) se kao i paralelni port  upotrebljava za 

komunikaciju sa njegovom okolinom.  Na njega se najčešće uključuju eksterni 

modemi, miševa ali i drugi ureĎaji. TakoĎe je preko njega moguće uspostaviti malu 

lokalnu mrežu dva računara što podržava i Windows ali i priključiti samostalno 

uraĎene interfejse ako poznajemo njegovu logiku rada i programsku podršku. 

USB port PC računara skoro da potiskuje sve druge njegove portove. Danas se 

najveći broj eksternih ureĎaja priključuju na njega kao što su: štampači, skeneri, 



digitalni fotoaparati i slično. On je postao popularan pre svega zbog svoj brzine 

rada a osim toga kablovi za priključenje ureĎaja koje koriste USB port su i 

najprostiji. Veći broj ureĎaja koji se na njega priključuju ne moraju imati svoje 

napajanje već ga mogu koristiti iz USB-a. TakoĎe ureĎaji koji se na njega 

priključuju mogu se uključiti na "živo" tj. dok računar radi i on će ga prepoznati. 

Games port PC računara najčešće se koristi za priključenje palica u igrama 

(džojstici, volani i sl.) kao i MIDI interfejsa - veze prema muzičkim instrumentima. 

No na njega možemo priključiti i druge interfejse koje smo sami uradili  ako 

poznajemo signale i registre koje on koristi 

Izvršavanje Programa  

• Upravljačka jedinica (UJ) uzima instrukciju iz radne memorije  

• UJ dekodira (tumači, dešifruje) instrukciju  

• UJ proziva hardverski deo koji izvršava instrukciju  

• Kontrola se prenosi na deo hardvera koji izvršava instrukciju  

• Zadatak koji je instrukcija postavila se obavlja  

• Kontrola se vraća UJ  

 

 

 

Brzina i snaga  

Šta kompjuter čini brzim? 

• Brzina mikroprocesora  

• Širina magistrale  

• Keš memorija  

• Paralelna obrada  

• Bolja arhitektura i organizacija  

Brzina procesiranja  



Vreme izvršenja instrukcije  

• Milisekunde  

• Mikrosekunde  

• Nanosekunde  

– Savremeni kompjuteri  

• Piko sekunde  

– U budućnosti  

 

Brzina mikroprocesora  

• Takt  

– Megaherc (MHz)  

– Gigaherc (GHz)  

 

Broj instrukcija u sekundi  

– Miliona Instrukcija Po Sekundi (MIPS) 

Obrada složenih matematičkih operacija  

– Miliona floating-point operacija po sekundi (MegaFLOPS ) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секундарна меморија је меморија која није директно доступна процесору 

рачунара преко његових главних магистрала (адресних и за податке). Да би се 

дошло до садржаја секундарне меморије он прво мора да се (привремено) 

пребаци у примарну (радну) меморију, а по завршетку обраде (уколико је то 

потребно) "врати", односно адекватно ажурира одговрајући садржај 

секундарне меморије. 

За присуп секундарној меморији потребни су додатни системи и често 

мноштво процесорских инструкција ради контроле тих додатних система. 

Због тога је приступ секундарној меморији и далеко компликованији и 

спорији него примарној меморији. 

Први хард дискови били су капацитета свега пар килобајта. Повећавање 

капацитета остварено је додавањем додатних дискова, повећавањем густине 

записа и сл. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B4%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D0%B0


Постоје екстерни (спољни) и интерни (унутрашњи). Екстерни хард дискови 

су великог капацитета (и до неколико ТБ), али зато могу бити велики као 

кућиште рачунара. Интерни хард дискови знатно су мањих димензија, али 

зато располажу и мањим капацитетима. Постоје магнетски интерни хард 

дискови (најчешћи 99,99% корисника) и флеш (flash) интерни хард дискови, 

који се одликују великом брзином уписа/исписа података, али су знатно 

скупљи. Флеш меморија се првенствено користи за мале капацитете, и 

користи се за меморијске картице. 

Компакт диск (скраћено: CD, енгл. Compact disc) је оптички медијум за 

похрањивање дигиталних података. Први примерци компакт диска су 

произведени почетком 1980-их година у компанијама „Филипс― и „Сони―, и 

то као медијум за похрањивање музичких података и замена за тадашњи 

стандардни носач звука — грамофонску плочу. Касније је тај формат 

проширен на снимање и других врста података. Као CD-ROM (енгл. Compact 

disk - read only memory) се крајем 20. вијека користио као медијум за снимање 

свих врста података за персоналне рачунаре. 

Читач компакт дискова 

CD читач је уређај који оптички ускладиштене податке на компакт диску 

претвара у електричне сигнале тако што се информација чита усмеравањем 

црвеног или зеленог ласерског зрака на површину диска и детекцијом 

интензитета рефлексије, који зависи од постојања јама (pit) и површи (land) на 

рефлектујућем слоју диска. Светлост рефлектована из јаме има много слабији 

интензитет од светлости рефлектоване са површи. 

Рефлектована свјетлост са површи и јама се преко сложеног система сочива и 

огледала преноси до фото-диода или ЦЦД-а које могу да детектују разлике у 

интензитету светлости и да те разлике претворе у електричне сигнале 

(јединице и нуле). Ови импулси се декодују од стране контролерске логике 

уређаја и у облику дигиталних података, преко интерфејса, шаљу на матичну 

плочу рачунара. 

Карактеристике медија и уређаја 

На компакт диску постоји спирална стаза која почиње од центра, а завршава 

се на 5 mm од обода диска. Две суседне траке се налазе на растојању од 1,6 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D1%83%D1%9B%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%98%D1%81%D0%BA%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/1980%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%81
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/20._%D0%B2%D0%B5%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Charge-coupled_device&action=edit&redlink=1


микрометара (микрона). Јаме и површи се налазе на спиралној стази и дужине 

су око 1 микрометар (микрон). 

Подаци се на компакт диск уписују почевши од центра диска ка периферији. 

Густина записа је константна по јединици површине, без обзира да ли се 

подаци налазе на ободу или при центру диска. Како се диск у уређају за 

читање компакт дискова окреће константном угаоном брзином, слично као и 

код хард диска, то има за последицу да се подаци брже читају са спољних 

него са унутарњих стаза. 

На сваком компакт диску се, поред података који се на њему складиште, 

налазе и додатне информације које служе за синхронизацију и корекцију 

грешака. Овим информацијама се поправља поузданост и прецизност до 

нивоа који су прихватљиви за сигурно складиштење података. Оне заузимају 

око 13% капацитета диска, видљиве су голим оком али невидљиве су 

софтверски за корисника уређаја. Остатак од 87%, је величина која се 

декларише као капацитет диска и служи за складиштење корисних података. 

Капацитет компакт диску може бити 650, 700 и 800 мегабајта. Брзина рада 

ЦД уређаја се декларише у умношцима брзине читања музичког ЦД-а, која 

износи 150 KB/s. Тако једнобрзински ЦД уређај (или 1x) чита податке 

брзином од 150 KB/s, док савремни педесет-дво-брзински читачи компакт 

дискова (односно 52x) читају податке брзином од 7800 KB/s. Треба 

напоменути да се декларисана брзина, односи на брзину читања података са 

крајње спољне траке, док је брзина читања са крајње унутарње траке више 

него дупло мања. 

Стандардни CD-РОМ садржи 333,000 сектора, а сваки сектор 2352 бајтова. 

Зависно од методе за детекцију грешке (Error correction), од ових 2352 може 

бити расположиво 2024 или 2336 (углавном за видео) или свих 2352 бајтова 

(само за аудио). Преостали битови у сектору служе за детекцију и корекцију 

грешке. 

Величина Аудио 

Капацитет 

Капацитет 

података 

Напомена 

12 cm 74–99 min 650–870 MB Стандардна 

величина 

8 cm 21–24 min 185–210 MB Мини-CD величина 

85x54 mm - 

86x64 mm 

~6 min 10-65 MB "Business card" 

величина 
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CD-R технологија 

Карактеристике CD-R технологије су спецификоване 1990. године, а 

холандски Филипс је био први на тржишту са CD-R уређајима средином 1993. 

године. Сви новији CD-R уређаји подржавају све ЦД формате, а осим 

снимања раде и као ЦД-РОМ читачи. 

Главни разлог због кога ЦД уређаји нису били у стању да пишу по ЦД 

дисковима је био тај што су нуле и јединице биле физички утискиване у 

пластични супстрат који је пресвлачен атомским слојем сребра. 

CD-R дискови имају супстрат на који је уштампана „празна― спирала (spiral 

pre-groove). Ова спирала служи CD-R уређају да је прати приликом уписа. На 

супстрат се наноси специјалан фотосензитивни (односно снимајући) слој, на 

њега веома танак рефлектујући слој од сребра или злата и на крају долази 

заштитни слој, који представља горњу површину диска. Боја CD-R дискова 

зависи од комбинације боје и типа фотосензитивног слоја и рефлектујућег 

слоја, тако да комбинације ова два слоја имају зелену, златну, плаву или 

сребрну боју. 

Најзначајнији од ових слојева је фотосензитивни слој, који има таква својства 

да када се осветли ласерском светлошћу тачно одређеног типа и интензитета, 

рапидно греје и мења хемијски састав. Као резултат овог „пржења―, тј. 

промене хемијског састава површина која је „спржена― (burned) рефлектује 

мање светла него она која није „спржена―, тј. еквивалентна је јами. На овај 

начин цео снимљени диск је издељен на делове који су или „спржени― (0) или 

нису „спржени― (1), исто као што класични компакт дискови имају јаме и 

рефлектујуће површи. Овако снимљени CD-R дискови могу да се читају на 

сваком CD-ROM читачу, као да се ради о фабрички урезаном CD-ROM диску. 

Пошто CD-R медијум на „спрженим― деловима трајно мења хемијску 

структуру и физичка својства, једном снимљен диск се не може преснимити 

или обрисати. Техником мултисесеија се дозвољава да се на диск који није 

искоришћен до краја или на коме је само део искоришћен досними још 

података, али се губи 13 MB за сваку нову сесију. 

CD-RW технологија 

Карактеристике CD-RW, иако раде на сличном принципу, представљају 

другачију филозофију. CD-RW диск, уместо фотосензитивног слоја има три 

нова слоја: доњи диелектрик, фазно променљиви (снимајући) слој и горњи 
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диелектрик. Диелектрични слојеви служе да одвлаче топлоту са снимајућег 

слоја. Кад је диск празан, снимајући слој је кристализован и у том стању 

рефлектује сву светлост. Кад ласер за снимање загреје тачке на њему изнад 

температуре топљења (500-700°C), смеша на том месту прелази у течно 

стање, а ако се то место одмах охлади, остаје у аморфном стању у којем скоро 

потпуно апсорбује светлост. Брисање се врши кад се аморфни слој загреје на 

температуру кристализације и тако држи одређено време, а затим охлади 

чиме се враћа се у кристализовано стање. Подаци се на CD-RW дискове 

генерално снимају спорије него на класичне CD-R дискове. Прва генерација 

дискова подржава брзине снимања од 1x до 4x. Високобрзински RW дискови 

подржавају брзину снимања од 4x до 16x, док ултра брзински дискови за сада 

подржавају брзине од 16x до 32x. 

Историја 

Digital Versatile Disc (скраћено ДВД) је носилац података, оптички драјв 

доста већег капацитета него његов претходник, ЦД (Compact Disc). ДВД је 

оптички диск који се користи као врста медија за висококвалитетно 

складиштење података, а у масовној употреби углавном служи за 

складиштење филмова. ДВД је изворно била скраћеница за digital video disc, 

иако неки од чланова ДВД Форума тврде да би ДВД заправо требало да значи 

digital versatile disc (енглески: свестрани дигитални диск), како би се указало 

на потенцијал таквих дискова у складиштењу апликација које нису визуелне. 

Међутим, међу члановима ДВД форума није достигнут коначни споразум, те 

је данас званична ознака формата једноставно DVD; слова у скраћеници 

званично немају значење . ДВД дискови су изгледом и величином готово у 

потпуности идентични ЦД дисковима. 

Врсте ДВД-ова 

 DVD-ROM  
o DVD-5 има једнострани запис и капацитет 4,7 гигабајта. 

o DVD-9 има двослојни једнострани запис и капацитет 9 гигабајта. 

o DVD-10 има обострани запис и капацитет 10 гигабајта. 

o DVD-18 има двослојни обострани запис и капацитет 18 гигабајта. 

 DVD-R има капацитет 4,7 гигабајта а дискови служе за једнократно 

снимање. 

 DVD-RW има капацитет 4,7 гигабајта а дискови пружају и могућност 

преснимавања снимљеног материјала. 
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 DVD-RA захтјева посебну јединицу за читање дискова са 4,7 или 9,4 

гигабајта снимљеног материјала, а такви дискови су типично смештени 

у пластичном кућишту. Дискови са 2,6 гигабајта капацитета могу бити 

извађени из кућишта и коришћени у DVD-ROM јединици. Највећи 

капацитет је 9,4 гигабајта. 

 DVD+R има једнострани једнослојни запис и капацитет 4,7 гигабајта а 

дискови служе за једнократно снимање. 

 DVD+RW има капацитет 4,7 гигабајта, а дискови пружају и могућност 

преснимавања, те њихов садржај може бити приказан и на стандардном 

DVD уређају. 

 DVD R DL дискови су изведени из DVD+R, а користе двослојни запис, 

те служе за једнократно снимање до 8,5 гигабајта података.DVD+R DL 

дискови се користе за игре и програме за играчку конзолу Xbox 360 

Ulazne jedinice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Miš 

Фирма Епл је 

1984. године 

представила 

миша у склопу 

свог рачунара. 

Тадашњи миш је 

имао само један 

тастер и везао се 

преко, за то 

посебно 

направљеног, 

серијског порта. 

Механизам који 

је омогућавао рад 

је био 

електромеханички. До 2000. године је овај механизам у потпуности и без 

измена задржан. Већ 2000. године се појављује нов тип механизма који се 

заснивао на оптици. Ти мишеви се још називају и оптичким мишевима. Број 

тастера је еволуирао од једног до 5, па и више. Број тастера се повећавао у 

складу са захтевима и могућностима оперативног система који је коришћен. 

Тако у Мајкрософтовом ДОС-у се могао користити само један тастер; са 

појавом Windowsа 95 се могао користити и други тастер, Windows 98 па 

надаље користе и трећи тастер (или точкић, који га замењује). 4 и више 

тастера је направљено првенствено због комфорности у играма.Једна од 

најпознатијих марки рачунарских мишева је "GENIUS". 

Најосновнија технологија за израду механизма који омогућује мишу да 

препозна помицање је заснована на електромеханици. Електронски део је 

састављен од два оптоизолатора (електронски склоп који се састоји од 

(диоде) која при проласку струје кроз њу емитује светлост тј. ЛЕД-а. 

Механички део је састављен од једне куглице која је израђена (најчешће) од 

тефлона и два зупчаника. Принцип рада је следећи: када померимо миша по 

некој релативно храпавој површини, куглица се покрене и „заврти― 

зупчанике. Оптоизолатори региструју померање зупчаника и шаљу сигнал у 
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електронски 

склоп који га 

даље претвара 

у сигнал 

разумљив 

рачунару и 

шаље му га. 

Новија 

технологија за 

израду 

механизма 

који би 

регистровали 

помак миша 

по некој 

површини се 

заснива на 

оптици. 

Важно је 

напоменути да 

код ових нових 

мишева не 

постоје 

покретни 

делови. На 

његовој доњој 

страни су 

смештене две 

компоненте. 

Прва је ЛЕД 

диода која 

емитује 

светлост. 

Друга 

компонента је ЦЦД (специјална врста оптоелектричног интегрисаног 

кола) чип. Овај чип ради по принципу камере, само што се он пали и гаси у 

врло кратким временским размацима. Наиме, када оптичког миша ставимо на 

неку површину која идеално не одбија светлост и када га померамо, ЦЦД чип 

региструје те помераје. Разумљивим језиком речено, ЦЦД чип снима слику 
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испод себе (коју осветљава ЛЕД диода) и при померању миша ЦЦД чип 

пореди слику са почетног положаја са сликом која се добила померањем и 

шаље то електронском склопу који проверава на коју је страну померен миш 

упоређујући добијене слике. Треба напоменути да се овај процес одвија веома 

брзо и да би требало да се одвија што брже може, да би се добила што боља 

прецизност. 

Новија технологија је миш са ласерским зраком. Ради на принципу 

ласерских зрака, пошто је код оптичких био проблем са једнобојном 

подлогом која није имала детаља, а највећи проблем је била подлога црвене 

боје (јер је лед диода која осветљава подлогу такође црвена), те проблеме је 

решио ласер. Овом мишу није потребна спољашња светлост, пошто поседује 

ласер, светлост одређене таласне дужине, те није потребна посебна подлога, 

ради чак и на стаклу, потребно је да је стакло само мало упрљано. Ови 

мишеви функционишу на принципу мерења времена које је потребно да би се 

емитован ласерски зрак вратио примопредајнику. За одбијање ласера је 

довољно зрнце прашине или отисак прста на стаклу. Ови мишеви су 

прецизнији и бржи. Праве се у резолуцијама од 1000 до 2500 тпи (тачака по 

инчу), док су оптички ишли од 800 тпи, а куглични су максимално ишли до 

520 тпи. Ласерски мишеви су савршенији јер троше мање енергије, не светле 

(макар ми то оком не видимо), не прљају се, бржи су од класичних оптичких. 

У почетку је интерфејс био серијски, али се од 1997. године замењује за то 

специјалним портом чија ознака је ПС/2. Овај интерфејс је обично зелене боје 

тако да лако можемо препознати у који порт треба прикључити кабал од 

миша. У данашње време се производе и мишеви који се прикључују у УСБ 

порт (углавном су то оптички мишеви) јер је он универзалан и постоји на 

скоро свим данашњим рачунарима. Треба напоменути и да постоје мишеви 

који се не повезују кабловима са рачунаром. Наиме, они поседују „базу― 

(назив за уређај који прима сигнале од миша) која је преко, горе наведених 

портова, повезана са рачунаром, а сам миш комуницира са базом преко 

инфрацрвених или радио таласа. Значи, ипак се база мора каблом повезати на 

рачунар, док сам миш мора опет користити батерије да би могао слати 

сигнале ка бази. У данашње време се производе искључиво бежични мишеви 

са радио-фреквентним преносом сигнала, илити РФ мишеви. Предност РФ 

мишева у односу на инфрацрвене (ИЦ), је та, што се РФ таласи пробијају кроз 

препреке и тако миш може да ради и у случају када је примо-предајник 

заклоњен неком свеском или цд-ом. Код ИЦ мишева је предност то што су 

јефтинији за производњу, али примо-предајник мора да буде "видљив" мишу, 

пошто се ИЦ зраци одбијају од препрека и самим тим се веза између миша и 

http://sr.wikipedia.org/wiki/LED
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примопредајника прекида, последица је да миш не ради док не добије 

повратну информацију од примопредајника. Постоји и бежични миш без 

батерије, који има посебно конструисану подлогу, која је налик тач педу на 

лапт-топ рачунарима. Она се повезује УСБ каблом на рачунар, а миш има 

металне клизаче којима клизи по подлози и тако се напаја. Не користи 

батерије али мора да буде на тој подлози да би радио. 

Tastatura 

 

Тастатура је периферни уређај рачунарског система направљен по угледу на 

писаћу машину. Служи како за унос текста, бројева и знакова тако и за 

контролу 

операција које 

рачунар 

извршава. 

Физички, 

тастатура је скуп 

тастера са 

угравираним или 

одштампаним 

словима, 

бројевима, 

знаковима или 

функцијама. У 

већини случајева 

притисак на 

тастер 

проузрокује исписивање једног симбола. Ипак, да би се добили неки симболи 

потребно је притиснути и држати више тастера истовремено или у одређеном 

редоследу. Притиском на неке од тастера не добија се никакав симбол већ се 

они користе за одређене операције на самој тастатури. 

Постоји пуно различитих стандарда за распоред симбола по тастерима. 

Потреба за тим постоји првенствено због тога што различити људи пишу на 

различитим језицима, али постоји и потреба за специјализованим тастатурама 

са тастерима за извршење различитих математичких, статистичких или 

програмерских функција. 
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Број тастера на тастатури ПЦ рачунара варира од 83 (IBM PC, XT), 101 (од 

средине 1980-их година) за стандардне тастатуре до 104 за Windows 

татстатуре па све до 130 и више за тастатуре са специјалним тастерима. 

Такође, постоје и варијанте са мање од 90 тастера какве се често користе код 

notebook рачунара. 

Најчешћи стандард за тастатуре у западним земљама је тзв. QWERTY 

стандард или њему слични француски AZERTY и немачки QWERTZ. И 

остали стандарди у земљама са различитим азбукама по распореду тастера 

слични су овима. 

Интернет тастатуре садрже додатне тастере са различитим додатним 

функцијама. Нпр. за отварање браузера или клијента електронске поште. У 

касним деведесетим у САД су продаване и тастатуре са уграђеним тастерима 

који би, притиснути, одвели корисника директно на одређени интернет сајт. 

Постоји неколико различитих врста конектора за прикључење тастатуре на 

рачунар и они су претрпели пуно измена од почетка развоја рачунарства па до 

данас. Међу њима је нпр. стандардни АТ ((DIN-5) конектор коришћен на 

матичним плочама пројектованим за процесоре старије од i80486, данас 

замењен стандардним PS/2 или USB конектором. Стандардна тастатура је 

физички прилично гломазна због тога што сваки тастер треба да по величини 

одговара човековим прстима. Међутим, код неких уређаја неопходно је 

смањити њену величину. Један од начина да се то изведе је да се за добијање 

одређених симбола или функција притиска више тастера истовремено. 

Пример за то је GKOS тастатура дизајнирана за мале бежичне уређаје. 

Такође, једна од алтернатива је и коришћење играчких џојстика којима се 

могу уносити било текст било неки други тип података. 

Принцип рада  

Када се тастер притисне, он потисне гумени део на коме лежи и на коме се са 

доње стране налази проводни материјал, све до пара проводних линија на 

штампаном колу. 

(Код старијих тастатура, углавном АТ, уместо мембране, користили су се 

микро прекидачи, који су радили на принципу клика миша, кад се тастер 

притисне онда долази до протока струје, ове тастатуре се данас ретко 

производе, пошто су скупље за производњу). 
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 На тај начин испод тастера се затвара струјно коло и мења се ниво 

сигнала. 

 Чип преко кога је струјно коло везано (најчешће микроконтролер 8048) 

емитује сигнал који скенира проводнике испитујући да ли је негде 

дошло до промене нивоа сигнала. Пошто препозна промену на неком од 

проводника, чип препознаје о ком тастеру се ради и обавештава 

процесор о том догађају шаљући му код који одговара притиснутом 

тастеру. 

Тај код (енг. key scan code) је у серијском формату (бит по бит), и има 1 старт 

бит и осам битова податка. Најмање значајан (ЛСБ) бит се шаље после старт 

бита, а најзначајнији бит (МСБ) на крају поворке од 9 битова (1 старт + 8 

подаци). Дужина преноса једног бита је 50 микросекунди. Код се може 

састојати од више бајтова. Микропроцесор прихвата код који одговара 

притиснутом тастеру, декодира га и извршава одговарајућу процедуру (шаље 

задато слово на екран, извршава одговарајућу функцију и др.) 

 Посебан код (key break signal) се емитује и при отпуштању тастера. 

Потребно је напоменути да контролер врши скенирање тастера (да ли је неки 

притиснут) двадесет пута у секунди, а памти задњих 20 карактера, тако да ако 

се случајно закочи програм у коме куцамо, а ми нисмо то приметили, него 

наставили, тастатура упамти задњих 20 карактера и чим се програм одглави, 

на екрау ће исписати последњих 20 карактерa. 
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Веб камера (енг. webcam, web camera) је врста камере прикључене на 

рачунар, најчешће преко УСБ порта или етернета (жично или бежично). 

Служи за снимање фотографија и видео записа и њихово опционо преношење 

преко интернета у реалном времену. 

Најчешћа употреба је за видео телефонију, дозвољавајући коришћење 

рачунара као видео-телефона или станице за видео конференције. Друге 

употребе су честе. 

Веб камере су изузетно раширене због своје ниске цене и вишеструке 

употребе. Мане су им релативно ниска резолуција слике, спора реакција на 

промену сцене и освјетљења, и друге. 
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Монитори са катодном цеви (енгл. CRT monitor, Cathode Ray Tube monitor) су 

данас најзаступљенији и базирани на ТВ технологији. Површина екрана 

(предњи део катодне цеви) је покривена основним елементима, тј. фосфорним 

тачкама или тракама. 

На задњем крају катодне цеви се налази електронски топ (тачније три топа 

црвене, плаве и зелене боје) који шаље сноп електрона у правцу појединих 

тачака и, у зависности од интензитета зрака, добија се светлија или тамнија 

тачка дате боје на екрану. Комбиновањем интензитета црвене, плаве и зелене 

боје се добија било која жељена боја. 

Данас су у употреби три врсте CRT-а: 

 Dot-Trio Shadow Mask 

 Aperture Grille 

 Slot Mask 

TFT Monitor 

TFT монитори (енгл. Thin Film Transistor) спадају у LCD (енгл. Liquid Crystal 

Display) врсту монитора. Не садрже катодну цев, већ течне кристале између 

две стаклене плоче, два поларизациона филтера, филтера боје и два слоја за 

поравнавање. Иза ових слојева се налази позадинско осветљење које се 

обично састоји од више флуоресцентних лампи. Довођењем напона на слој за 
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поравнавање се ствара електрично поље које поравнава течне кристале, што 

онемогућава светлости да прође кроз њих, док се укидањем напона омогућава 

пролаз. 

Разлика између ЦРТ и ТФТ монитора је велика. ЦРТ монитори су кабасти, 

док су ТФТ танки и велики таман колико треба. Потрошња електричне 

енергије је код ЦРТ монитора око 80 вати за 17 инча док је код ТФТ једва 20. 

ЦРТ монитори емитују електроне из катодне цеви, који излећу и до 80 cm 

изван екрана и ако човек седи близу онда га погађају. То се осети при 

дуготрајном седењу испред монитора на малој удаљености (идеално је 50 cm, 

али тада смо још у зони зрачења па је препоручљиво на сваких сат урадити 

паузу од 10-ак минута). Код ТФТ монитора овога нема, тј. електрони не 

излећу на толику удаљеност, већ на пар цм од стакла. Освежавање ЦРТ 

монитора је у идеалном случају 120 херца по секунди а већина квалитетних 

монитора је могла да нам понуди до 100 херца, јефтинији су ишли до 85 (1 

херц је једна слика у секунди коју исцрта монитор). Код ТФТ монитора 

освежавање врши само када је то потребно (када се на слици нешто помера). 

Брзина савремених ТФТ монитора је 2 мили секунде или 500 слика у секунди 

за пример узмите монитор од 16 мс је имао нешто више од 50 слика у 

секунди. 

Главни недостатак ТФТ монитора је верност приказа слике, пошто је слика 

"пластичнија" од оне на ЦРТ, што може да засмета грфичким дизајнерима, 

али и то ће брзо да се реши. Постоји низ недостатака у свакој технологији, па 

тако и у овој, ТФТ технологија није савршена, тако слика није иста при свим 

угловима гледања, пошто су кристали у некој врсти мреже, они дају идеалну 

слику када се гледа под углом од 90 степени у односу на екран, у задње време 

се појављују монитори који су декларисани на угао видљивости од 180 

степени, добијамо утисак да је све савршено. Конструкција самог екрана је 

таква, да се слика деградира приликом гледања са стране. Код јефтинијих 

монитора је то јако видљиво, а код скупих мање, али ипак постоји 

деградација. Наравно, ако се монитор користи само за једног корисника, то 

није проблем, јер је монитор лаган и врло лако се подешава у положај који је 

за корисника идеалан, проблем је кад више људи гледа нпр. филм, онда они 

са стране имају лошију слику од оних у центру. Код скупљих монитора је то 

мање уочљиво. 

Постоје још четири врсте ТФТ монитора. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D1%99%D0%B5
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD


Прва се дели на екран са односом 16:10 и 5:4, сада је у моди 16:10 пошто се 

филмови за ДВД и биоскоп праве у односу 16:9 а разлог зашто је узет однос 

16:10 је тај, што је то компромис између монитора за уживање и рад, 

познатији су као вајд скрин монитори. Предност је та, што се не приказују 

оне две црне штрафте на горњем и доњем делу екрана, самим тим се и боље 

искоришћава расположиви простор. 5:4 су монитори на које смо навикли. 

Ови монитори су јефтинији за производњу од 5:4, јер се од једне плоче стакла 

мање баци као шкарт, тј. више се стакла искористи. Мана, мањи размак 

између горње и доње границе нас наводи да уместо 17 инча купимо 19, јер 

управо та дијагонала одговара величини од 17 инча 5:4 монитора, али 

добијамо на ширини. Овај однос се користи и при новијим генерацијама лап-

топ рачунара, а пошто је лап-топ шири, добија се простор који се користи за 

убацивање нумеричке тастатуре, што је још један плус. 

Друга врста је пивот модел, тј. монитор који се окреће око вертикалне осе, 

погодан је за дизајнере, јер окретањем монитора у вертикалу, дизајнер, нпр. 

новина, добија простор који омогућава да види целу страницу а4 формата без 

додатног скроловања, што је још једна предност ових монитора. Наравно, ова 

функција такође кошта, али онај коме то користи, њему се и исплати. 

Трећа врста ТФТ монитора су са уграђеним ТВ Тјунером, тако да монитор 

може да служи и као ТВ, ти монитори су обично скупљи од телевизора, али 

гледајући да самим тим штедите на томе да уместо два уређаја купујете један, 

то је такође предност, како за кућни буџет, тако и за простор. 

Четврта врста су монитори са ДВИ улазом илити дигиталним. То су монитори 

као и сваки други ТФТ, само што користе напреднију везу са рачунаром. 

Слика преко ДВИ везе је квалитетнија, оштрија и у сваком погледу боља. Код 

јефтинијих модела је понекад слика лошија у односу на везу преко ВГА 

конекције, али то је чисто маркетиншки трик. Тако да се при куповини 

монитора користите старим правилом, колико пара - толико и музике. 

Штампач  

 

Штампач је уређај којим се подаци (слика, текст или обоје) исписују са 

рачунара на папир. Са дигиталним фотоапаратима појавили су се штампачи 

који не користе рачунар за исписивање слика, већ је могуће одштампати 

слику директно из меморије фотоапарата. 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%80
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B8%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BD%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82&action=edit&redlink=1


Врсте  

Најчешће врсте штампача су: 

 Ласерски (енгл. Laser) штампачи штампају на папир помоћу ласера, 

који осветљава бубањ и тиме наелектрише површину бубња. Затим 

бубањ пролази кроз тонер где се на наелектрисане делове бубња лепе 

фине честице мастила у праху, папир прелази преко бубња и прах 

остане на папиру. На крају папир пролази кроз грејач који запече прах 

на папиру. Најефикаснији је у исписивању текстова, јер постиже много 

веће брзине од игличних штампача (од 4-20 страница у минути). 

Постоје и ласерски штампачи у боји. 

 

 Млазни (енгл. Inkjet) штампачи (са мастилом) штампају тако што из 

резервоара мастила (енгл. cartridge) млазом гађају папир: у свакој 

секунди испали се око 50,000 капљица мастила. Постоје резервоари за 

црну и колор штампу. Млазни штампачи су најефикаснији за штампање 

слика у боји, јер се могу купити већ за неколико хиљада динара. 

 

 Матрични (или иглични - енгл. Dot-Matrix) штампачи штампају 

помоћу иглица, које преко траке с бојом ударају у папир. 

Најефикаснији су за исписивање докумената у више копија. Због 

спорости и велике буке коју производе, ови штампачи се данас све 

мање користе. Матрични штампачи штампају једном бојом, у 

зависности од траке коју користимо. 

 

 Штампачи са директним загревањем штампају тако што загревају 

папир који мења боју под утицајем топлоте. Пример овакве врсте 

штампача су телефакс уређаји (у задње време постали су раширени и 

млазни телефакс уређаји, јер факсови који су исписани на папиру 

осетљивом на топлоту временом бледе). 

 

 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%87
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8_%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%87&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


Cкенер  

У области рачунарства, појам скенер (енгл. scanner) има више значења. 

Појам скенера слика се односи на оптички улазни уређеј који омогућава да се 

цртеж, фотографија или штампани, односно рукописни текст претворе у код 

који одговарајући компјутерски програми могу да обраде, прикажу на екрану 

или одштампају. Скенирање слика (дигитализација слика) је поступак којим 

се слика (документ) претвара у облик погодан за пренос, обраду и чување у 

електронском формату. У свакодневној кућној или канцеларијској употреби 

могу се видети разне варијанте скенера: 

 Ручни скенер ради на принципу ручног превлачења уређаја преко 

скенираног објекта. Може да скенира равну површину ширине до 10 cm 

и то црно-белу, сиву скалу и колор. Резолуција је до 800 dpi (тачака по 

инчу) и обично имају највише до 12 бита по боји. Намењен је 

скенирању мањих површина, сличица, односно логотипа. Ручни 

скенери су углавном монохроматски и били су у широј употреби током 

90-тих година 20. века, међутим иако је њихова популарност за 

скенирање докумената опала, употреба ручних 3D скенера је у даље 

велика у области индустријског дизајна, инжењеринга, инспекције и 

анализе, дигиталне производње као и у медицини. У уобичајеној 

употреби заступљени су углавном у облику баркод читача. Јефтини су 

али дају најлошији квалитет репродукције. Међутим, крајем прве 

деценије 21. века појављују се ручни скенери специјализовани за 

скенирање фотографија који скенирају површину ширине А4 (210mm) 

са дубином скенирања од 24 бита. Код ових скенера је мобилност битна 

карактеристика и биће све популарнији у употреби. 

 Положени, стони, десктоп скенер је најчешћа врста скенера у кућној и 

пословној употреби због доброг односа цене и радних перформанси. 

Обично користи А4(210×297mm) или А3(297×420mm) формат папира и 

може да скенира у пуном колору. Резолуција положених скенера може 

да се креће до 5400 dpi и више. Ови скенери углавном оперишу са 24-48 

бита по боји што их чини најбољим за скенирање свих врста документа. 

 Пролазни скенер снима документ тако што се исти провлачи кроз 

њега. Телефакси су најједноставнији пример. 

 Филмски скенер снима филмске материјале, позитиве или негативе, 

формата од 35 до 120 mm. Ти уређаји су специјално направљени за ову 

сврху. Он ради на принципу обртног носача који покреће слајдове 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%87%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B4
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%904
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%903&action=edit&redlink=1


испред сочива и оптичког сензора. Резолуција је, на 36 mm дужине 

филма 4000 линија, односно самог скенера максимално 2700 lpi (линија 

по инчу). Квалитет скенираног слајда од 2700 lpi одговара квалитету 

скениране фотографије величине 16x24cm помоћу обичног положеног 

скенера. 

Савремени стони скенери се састоје из више делова. Најкарактеристичнији 

део је стаклени панел испод ког се налази извор светлости. Извор 

светлости осветљава страну папира постављену лицем окренутим на доле 

на стакленој подлози изнад механизма за скенирање. Празне или беле 

површине одбијају више светлости од слова или слика. Мотор помера 

главу скенера која хвата светлост која се одбија од скенираног документа. 

Одбијена светлост пролази кроз систем огледала која је усмеравају ка 

сочиву. Сочива фокусирају светлосне зраке на светлосно осетљиве диоде 

које светлост преводе у електричну струју. Што је већа количина 

светлости која падне на диоде утолико је већи напон струје. Ако скенер 

ради са сликама у боји, одбијена светлост се усмерава према посебним 

диодама кроз црвене, зелене и плаве филтере. На крају, аналогно-

дигитални конвертор (енгл. analog to digital converter, ADC) преводи сваку 

аналогну вредност напона у дигитални пиксел који представља јачину 

светлости за тачку дуж линије која садржи број пиксела по инчу сразмерно 

декларисаној могућности одређеног скенера. 

Светлосно осетљиве диоде, односно оптички сензори могу бити израђени 

у више технологија као: CCD (енгл. charge coupled device), CIS (енгл. 

contact image sensors) или CMOS (енгл. complementary metal–oxide–

semiconductor). Сви ови типови сензора имају исти задатак да светост 

преведу у електронске сигнале. CCD сензори су аналогни уређаји. Код 

ових уређаја приказ објекта се смањује у сочиву пре него што га ухвати 

CCD сензор јер је CCD матрица много мања од површине за скенирање. 

Када светлост падне на фоторецептор она произведе мали електрични 

набој у сваком фото сензору који се преводи у вредност напона за 

одређени пиксел. CCD и фоторецептор мере упадно светло и конвертују 

интензитет у аналогни напон. CCD снима осветљеност као интензитет 

сразмерно броју фотона ухваћених у одређеном временском периоду. 

Црно је најмањег а бело највећег интензитета. CMOS сензори су новија 

технологија која ради на принципу полупроводника која је једноставнија 

за производњу, ефикаснија у потрошњи струје али са приближно истим 

квалитетом скенирања као и CCD. CIS сензори су релативно нова 

технолошка иновација на пољу положених скенера која убрзано потискује 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/CMOS
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA


CCD у производњи мањих, преносних уређаја. Као што и име каже, CIS 

сензор је у блиском контакту са објектом скенирања и не користи огледала 

за усмеравање светлости на статични сензор као код конвенционалних 

CCD скенера. Пиксели код CIS су исте величине као скенирани пиксели на 

страни. Ови скенери користе LED (енгл. light-emitting diode) за 

осветљавање што их чини високо ефикасним уређајима у погледу 

потрошње струје тако да се могу напајати и преко УСБ конектора. Ови 

уређаји су мањи и лакши од уређаја са CCD сензорима али је и квалитет 

скенираног материјала лошији због неефикасних сочива, лоше дубине 

скенирања тако да папир мора да буде савршено раван и ограничена је 

прецизност боја. 

Уређаји се разликују и по начину рада са папиром. Папир није увек 

непомичан кад се скенира као код ручних и положених скенера. Скенери 

више класе увлаче листове папира изнад главе скенера која се не помера. 

Као транспорт користи се систем ваљака, каишева, добоша или 

вакуумских цеви. 

 

Квалитет скенирања 

Савремени скенери обично снимају у RGB палети боја. Аналогно-

дигитални конвертор шаље скениране податке компјутерском процесору 

преко улазно/излазног интерфејса који може бити SCSI или двосмерни 

паралелни порт код скенера произведених пре појаве USB. Дубина боја 

зависи од карактеристика самог уређаја, обично је најмање 24-битна док је 

код квалитетнијих модела 48-битна или већа. Важан параметар код 

скенера је његова резолуција, мерена пикселима по инчу (ppi), али понекад 

прецизније одређена као узорцима тј. семпловима по инчу (енгл. samples 

per inch). Уместо истицања оптичке резолуције као јединог битног 

параметра, произвођачи обично декларишу интерполирану резолуцију 

уређаја, која је много већа услед софтверске интерполације. Године 2004. 

квалитетнији стони скенер је имао оптичку резолуцију од 1600 до 3200 ppi, 

врхунски положени скенери до 5400 ppi, а добар добош ротациони скенер 

је имао оптичку резолуцију од 8000 до 14000 ppi. Производ скенирања је 

обично некомпресовани RGB приказ који преко везе скенера и рачунара 

даље обрађују графичке апликације, међу којима је најпознатији Adobe 

Photoshop. Обрађене слике се обично чувају на хард диску рачунара у 

одређеном формату. То може бити некомпресована битмап слика, 

http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%98%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
http://sr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop
http://sr.wikipedia.org/wiki/Adobe_Photoshop


компресовани TIFF или PNG, -[[[GIF]]}- или JPEG. Документе је најбоље 

чувати у TIFF или PDF формату. Adobe PDF формат (формат за опис 

стране, енг. Page Description Format) пружа квалитетну компримовану 

презентацију комплексних страна уз доступан бесплатан софтвер за 

читање. GIF односно у преводу формат за размену графике је формат 

доста коришћен за интернет презентације. Овај формат користи 

компресију без губитка али само у 256 боја. JPEG формат је добар за 

постављање слика на интернет стране јер га препрепознају веб 

претраживачи, али није добар избор за текстуалне документе јер се добија 

мутан текст у блоковима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=TIFF&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/PNG
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=JPEG&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/wiki/PDF
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Adobe_PDF&action=edit&redlink=1
http://sr.wikipedia.org/w/index.php?title=Page_Description_Format&action=edit&redlink=1

