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Апстракт—У оквиру овог рада представљена су неопходна теоријска и практична знања из области мониторинга и 
дијагностике рачунарских система са образовног аспекта. Посебна пажња поклоњена је састављању вежби које треба да 
обезбеде стицање неопходних компетенција у овој области. Материјал и начин излагања конципирани су тако да природно 
читаоцу тј. кориснику пружају солидну основу за даљи самосталан рад и продубљивање знања.  

Кључне речи – Мониторинг, дијагностика, рачунарски ситем, софтверски алати за мониторинг и дијагностику, 
хардверски алати за мониторинг и дијагностику 

1 УВОД  
Под Мониторингом рачунарског система подразумевамо систематску, сталну и непрекидну процену рада 

компоненти рачунарског система, као и самог система током одређеног временског периода у односу на 
планиране активности и исходе које дефинише корисник рачунарског система.  

Циљ рада је упознавање са најважнијим методима мониторинга и дијагностике елемената рачунарског 
система као и оспособљавање студената и/или ученика за избор одговарајућих метода и техника за одређивање 
стварног стања рачунарске опреме и система, неопходних за њихово поуздано коришћење и управљање 
ресурсима.  

Од великог је практичног значаја познавање метода за дијагностику компоненти, као и кварова у 
рачунарским системима. Како би се брзо пронашао и у потпуности разумео и квалитетно одредио узрок квара, 
неопходно је и потребно рачунарски систем поделити у мање и боље разумљиве целине. Тада треба испланирати 
и применити прикладну стратегију за одређивање врсте квара. Ради тога, неопходно је познавање рачунарског 
хардвера са аспекта функционалности у оквиру рачунарског система. Да не би дошло до квара на рачунару, 
можемо правилном употребом и превентивом спречити квар.  Кварови могу бити софтверски и хардверски. 

ТАБЕЛА I.  ПРОЦЕНТУАЛНИ УДЕО КОМПОНЕНТИ У КВАРОВИМА РАЧУНАРА1 

Компонента проценат квара % 

Хард диск 32,60 

Меморија 17,33 

Матична плоча 11,33 

Напајање 33,13 

Остало 5,61 

 
Рад садржи шест поглавња:  
• Увод  
• Рачунарски хардвер са аспекта функционисања рачунарског система 
• Мониторинг и дијагностика – преглед алата 
• Корисник у функцији мониторинга и дијагностике рачунарскох система 
• Вежбе из Мониторинга и дијагностике рачунарског система  
• Закључак 

2 РАЧУНАРСКИ ХАРДВЕР СА АСПЕКТА ФУНКЦИОНИСАЊА РАЧУНАРСКОГ СИСТЕМА 
У овом поглављу даје се прказ хардвера рачунара са посебним акцентом на функционалност појединих 

делова. При томе сматра се да на највишем нивоу рачунар чине процесор, меморије, U/I делови и магистрале. 
Приликом описивања хардвера мотодологија је следећа: делови су међусобно повезани на неки начин како би 

                                                           
1 Komparator Смедерево, Komprint Ковин, NetCom Ковин 



остварили основну функционалност рачунара – извршавање програма. Комбинација ова четири типа компоненти 
чини хардверски део рачунарског система.  

 
Слика 1.  Блок дијаграм основних функција рачунарског система 

У том контексту обрађен је један савремени PC рачунар. Савремени персонални десктоп рачунари (PC) 
типично садрже следеће интерне хардверске компоненте у кућишту рачунара са јединицом за напајање (често се 
назива CPU): матичну плочу, процесор, примарну меморију (RAM), графичку картицу, чврсти диск (хард диск), 
оптички диск (CD или DVD), тастатуру и миш и монитор. Периферијске јединице тастатура и миш су, такође, 
повезани са главном плочом каблом преко улазно/излазног (I/O) панела на задњој страни рачунара. Монитор је 
повезан преко I/O панела кроз порт на главној плочи или на графичкој картици. Неколико функција, 
имплементираних са чипсетом може бити интегрисано на главној плочи, типично то су USB и мрежни конектор, 
али могу бити и графичка и звучна картица. Графичка и звучна картица могу имати електромагнетни оклоп за 
заштиту аналогних елемената од електромагнетне радијације у рачунару, а повезане су на главну плочу преко 
експанзионе магистрале (bus). Неке стандардне периферијске магистрале су PCI и PCI Express (AGP за старије 
матичне плоче). За складиштење велике количине података могу се користити додатни интерни или екстерни 
хард диск. Наравно, рачунарски систем је некомплетан без програма или софтвера, који даје инструкције 
хардверу шта треба да ради. Концептуални дизајн и фундаментална оперативна структура рачунарског система у 
компјутерском инжењерингу назива се архитектура рачунарског система, која садржи функционални опис 
захтева, посебно за брзину и интерне везе и имплементацију дизајна за различите делове рачунара. Даље се даје 
приказ начина комуникације између делова рачунарског система преме шеми приказаној на следећој слици. 

 
Слика 2.  Начин комуницирања између свих делова у рачунару 

У овом поглављу приказане су и реализоване следеће вежбе:   

• Избор напајања 
• Карактеристике процесора и матичних плоча 
• Карактеристике графичких картица 
• Састављање конфигурације 
• Склапање рачунара 



3 МОНИТОРИНГ И ДИЈАГНОСТИКА РАЧУНАРСКИХ ИСТЕМА 
У овом поглављу даје се преглед основних алата. Најпре се даје преглед софтверских алата у оквиру самог 

оперативног система Windows: 

• Task Manager 
• Resource and performance monitor 
• Windows Memory Diagnostic 
• Системски алати за рад са хард диском 
• Device manager 
• Event Viewer 
 
У оквиру овог поглавља осмишљена је вежба Дијагностика уређаја алатом Device manager 

У наставку рада даје се преглед најпопуларнијих корисничких програма за мониторинг и дијагностику. 
Програми су подељени у две велике групе: Програми за мониторинг и дијагностику система и програми за 
мониторинг и дијагностику хардверског дела рачунарског система. 

3.1 Програми за мониторинг и дијагностику система 
 

 
Слика 3.  Device Manager прказује уређај који не функционише исправно 

Обрађени су следећи програми: 

• Process Explorer 
• Complete Internet Repair 
• FixWin 
• Ucheck 
• Privacy Eraser Free 
• Sysinternals Suite 
• Wise Care 365 
• SlimComputer 
• HeavyLoad 
• PC Decrapifier 
• NTLite 
• Wise Data Recovery 
• Windows Repair 
• Error Lookup 
• Ultimate Windows Tweaker 
• Xinorbis 
• Junkware Removal Tool 
• Advanced Uninstaller Pro 
• Belarc Advisor 
• Ccleaner 
• Super PI 
• Joulemeter 

3.2 Програми за мониторинг и дијагностику хардвера 
Обрађени су следећи програми: 

• CPU-Z 



• CoreTemp32 
• HWiNFO32 
• Speccy 
• Memtest86 
• Temperature Monitor 
• Core Temp 
• Mem Reduct 
• Hard Disk Sentinel 
• TestDisk 
• WizTree 
• Open Hardware Monitor 
• H2testw 
• SpeedFan 
• f.lux 
• IsMyLcdOK 
• UNIGINE “Valley” 
• 3D Mark 
• Driver Booster 
• IObit Smart Defrag 
• PC Mark 
• Novabench 
• PassMark KeyboardTest 
 

 
Слика 4.  Изглед програма Hard Disk Sentinel 

3.3 ALL-IN-ONE решење Hiren’s Boot CD 
Hiren’s Boot CD je all-in-one бутабилно решење које садржи прегршт софтверских алата корисних за  

дијагностику и отклањање скоро свих врста кварова. Овде не убрајамо физичке кварове компоненти, мада се 
пуно корисних ствари може урадити и тој сфери, пре свега кроз дијагностику. Hiren’s Boot CD садржи прегршт 
алата, уредно подељених по категоријама, а ако то није довољно на располоагању су и live оперативни системи 
који пружају графички интерфејс како би корисику олакшали посао.  

Live OS или Live CD је потпуно функционалан оперативни систем припремљен  за подизање са CD-a (или 
било ког другог медија), а који се учитава директно у RAM меморију. Live CD-ови имају две примене: једна је 
испробавање новог оперативног система без прављења помена на хард диску и постојећем оперативном систему, 
а друга, која нас интересује, су “rescue” опеарције.  

Mini Windows XP је смањена верзија Windows XP-a, опремљена свим алатима који се иначе налазе на HBCD-
у. Неки од ових алата мењају поједине функције XP-а, а сви се могу наћи помоћу иконице HBCD менија која се 
налази на десктопу.  

Parted Magic je LiveCD верзија Parted Magic оперативног система специјализованог за рад са хард дисковима 
и подацима. Parted magic поседује алате за манипулацију партицијама, спасавање података, клонирање и 
тестирање хард дискова, криптовање, безбедно брисање података и сл.  

У DOS Programs менију се налазе сви алати, подељени по категоријама. У раду су обрађени: 

• Live os 
• Mini windows xp 



• Parted magic 
• DOS програми (memtest86+, hdat2) 
 

 

 
Слика 5.  Грешка RAM меморије дијагностикована програмом Memtest86+  

3.4 Хардверски алати 
Хардверски алати су груписани у три групе: уређаје за дијагностику меморијских модула, уређаје (тестере) за 

испитивање каблова и уређаје (тестере) за испитивање рачунарског напајања. Уређај за испитивање меморије се 
користи за оцењивање SIMM, DIMM и осталих меморијских модула, укључујући и посебне чипове који се 
користе за кеш меморију. Без овог уређаја испитивање меморије се своди на примену програма за испитивање 
исправностина рачунару и испитивање мемориjе по завршетку уградње. Уређај за испитивање меморије може да 
уради многе ствари које програм за испитивање на рачунару не може.  

На тржишту је већи број ЛАН / УСБ кабел тестерa који су дизајнирани тако да лако може прочитати исправна 
конфигурација кабловског излаза. Цена уређаја је око 1000 динара, а подржани каблови укључују USB (A/A), 
USB (A/B), BNC 10Base-T, 100Base-TKS, 1000Base-TKS, Token Ring, AT & T 258A, Koaksijalni, EIA / TIA 568A / 
568B i RJ11 / RJ12 модуларни каблови. Tакође укључује предајник за прикључење на други крај тестираног 
кабла. Ради лакшег преглед има уграђен екран.  

Иако је напоне напајања могуће тестирати стандардним мерним инструментима (тзв. мултимери), ови уређаји 
нам омогућавају да тест урадимо доста брже и једноставније. Уређај је обично спакован у алуминијумско 
кућиште, а за приказ резултата теста служи уграђени монохроматски дисплеј са позадинским осветљењем. 
Најчешће је намењен ATX напајањима, и на њега се могу качити главни напојни конектор (20 или 24 пина), 
помоћни напојни конектор (4, 6 или 8 пина), flopi напојни конектор, molex (напојни конектор за PATA уређаје) и 
SATA напојни конектор. 

 
Слика 6.  Xilence LCD Power Supply Tester 

4 КОРИСНИК У ФУНКЦИЈИ МОНИТОРИНГА И ДИЈАГНОСТИКЕ РАЧУНАРСКОХ СИСТЕМА 
Windows системи имају, како се то популарно каже „клицу сопственог уништења“ за коју су заслужни 

дизајнери компаније Microsoft. Ради се о две ствари о којима корисник мора бити свестан. Прво то је концепт 
динамички линкованих библиотека DLL-ova које могу физички коегзистирати на истом систему, али које 
проузрокују да одређене апликације не буду компатибилне са старијим верзијама, или да новије не могу да раде 
ради старијих DLL-ova. Друга ствар је Windows-ова база регистара (Registry) која има особину да нараста попут 
квасца! Стари и непотребни подаци раштркани су свуда унаоколо, док се нови насумично убацују. Како 
Microsoft није осмислио алате за ефикасно управљање DLL-овима и Registry базом, тако се током месеци рада, 
инсталирањем нових и брисањем старих програма постиже ефекат све веће нестабилности система. Појављују се 
конфликти између DLL-ova, перформансе рачунара се све више погоршавају, меморија је преоптерећена, а 
рачунар се често ресетује и све спорије ради (овде корисник треба да искључи могуће вирусе као узрок).  Ова 
појава се назива „распадање Windowsа“. С обзиром да је симптоме распадања тешко дијагностиковати, а још 
теже правилно препознати или проценити обим захватања конкретног система кориснику се препоручује да 
усвоји процедуре периодичног одржавања као што су: Креирање резервних копија радних и конфигурацијских 
података, Покретање Microsoft-овог Automatic Update сервиса, Ажурирање антивирусног програма, Скенирање, 
чишћење и препакивање базе регистара, Дефрагментација хард диска, Провера драјвова софтверским алатима, 
Брисање резервних, привремених и дуплираних фајлова, Покретање сервиса Windows Update и Office Update, 
Aжурирање не Microsoft-ових програма, Потпуни backup система, Деинсталација непотребног и демо софтвера и 
софтвера коме је истекао рок бесплатне употребе, Провера постојања допуна firmware-a оптичких драјвова, 
Провера постојања нових драјвера за графичку картицу, Провера постојања допина firmware-a за хард диск, 



мрежну, звучну и сотале картице, Освежавање архивираних резервних копија, Провера постојања допуна за 
BIOS (инсталирати само ако је заиста неопходно), Темељно чишћење рачунара (споља и изнутра), Скидање 
непотребних хардверских компоненти и деинсталирање њихових драјвера, Форматирање хард диска и 
реинсталација Windowsa... 

У оквиру овог поглавња креирана је и реализована вежба Креирање основног скупа софтверских алата за 
мониторинг и дијагностику.  

Даље се даје преглед методе Решавање проблема са хардвером рачунара употребом дијагностичких 
протокола. Ови графикони фокусирају корисника према структурираном приступу дијагностике рачунара. 
Општи приступ у дијагностичким дијаграмима протокола је покушај да се дијагностика проблематичног дела 
дотера до краја, тако да корисници без великог броја резервних делова имају прилику да реше проблем. У 
другом крајњем случају (тако раде сервиси) приступ је примена метода елиминације – потенцијално неисправи 
делови замењују се исправним све док се не открије квар. 

5 ВЕЖБЕ ИЗ МОНИТОРИНГА И ДИЈАГНОСТИКЕ РАЧУНАРСКОГ СИСТЕМА 
 

У овом делу обрађују се две вежбе: Детаљна дијагностика рачунарског система и Оптимизација рада 
рачунара.  

5.1 Детаљна дијагностика рачунарског система 
Вежба је реализована кроз десет модула: мерење температуре, тест хард-диска (hdd-a), тест радне меморије, 

инсталација os-а, провера ssd-a, стрес тестови - стресирање” графичке картице, тест „комплетног” система, 
визуелна провера исправности компонената, употреба тестерских уређаја.  

5.2 Оптимизација рада рачунара 
Вежба је организована кроз 8 модула: Додавање RAM меморије, Скенирање рачунара антивирус програмом, 

Дефрагментација хард диска, Чишћење диска од непотребних фајлова, Пражњење корпе за смеће, Деинсталација 
програма који се не користе, Оптимизаија сервиса, Чишћење рачунара од прашине. 

6 ЗАКЉУЧАК 
Рад је Резултат је рада аутора у школи на одржавању рачунара у кабинету рачунарства и информатике, тако 

да су неки примери узети из праксе. Потенцијално рад је намењен ученицима основних и средњих школа који су 
се изјаснили за Рачунарску секцију – РС сервисери, као и свим корисницима који желе да науче како да подесе 
своје рачунаре, продуже им животни век, правилно их одржавају и решавају проблеме. Један део рада се може 
искоритити и за извођење интерних едукација запослених. Кроз овај рад корисник ће стећи знања и вештине које 
ће му омогућити правилан избор компоненти, куповину компоненти, каснију евентуалну надоградњу делова 
рачунарског система. Кроз алате за мониторинг и дијагностику могуће је продужити животни век рачунарским 
системима и што је још важније омогућити им правилан и ефикасан рад. 
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