
 1

 

Функции на хардверските елементи. Претставување на податоците во 

компјутерот. 

 

 

 
1. Состав на компјутерот: 

 машински дел 

 програмски дел 

2. Основна компјутерска конфигурација: 

- тастатура 

- глувче 

- монитор 

- централна единица 

 

Централната единица е сместена во метална кутија, хоризонтална или вертикална 

На предната страна на централната единица има копче за приклучување, рестартирање, 

индикаторски сијалички, влезови на единиците за надворешни мемории – цд, двд 

На задната страна има приклучоци за кабли за поврзување на надворешните уреди и за 

напојување со ел. енергија 

внатре во централната единица основен елемент е матична плоча, единици за надворешни 

мемории, електричен трансформатор. 

3. Основни елементи на матичната плоча се: 

- процесор 

- меморија 

- електричен трансформатор. 

Матичната плоча е прицврстена на долната или на една од вертикалните страни. Нејзина 

задача е да ги поврзе сите делови на компјутерот преку електрични патишта-магистрали.  

 Сите елементи што се наоѓаат на матичната плоча се изработени во чипови кои работат на 

низок напон од електричниот трансформатор.  

Во посебни лежишта – слотови се ставаат картички со разни адаптери и контролери. преку 

посебни отвори – портови на картичките се приклучуваат останатите единици на 

компјутерската конфигурација.  

4. Состав на процесорот: 

 аритметичко – логичка единица, 

 управувачка единица 

 регистри 

 Процесорот ги извршува сите пресметувања со податоците. Составен е од голем број 

електронски кола спакувани во чип. А.л.ед. служи за извршување на сите аритм. и лог. операции: 

собирање, одземање, множење, делење. Управувачката управува со работата на процесорот и ја 

синхронизира со работата на останатите ел. Регистрите се ел. склопови кои паметат повеќе битови. 

Во нив се сместуваат меѓурезултатите од обработката на податоците. 

Јачината на процесорот се изразува во фреквенција, а единица е херц. Се користат поголеми 

1кHz=1000 Hz 

1MHz=1000  Khz 

1GHz=1000 Mhz 

Денешните процесори работат на фреквенција од над 3 Ghz. 

 

 Брзината на процесорите се мери во број на извршени операции за време од 1 сек. Единица 

брзина за извршени операции со цели броеви е MIPS (milion instructions per second), а за со 

децимални броеви е FLOPS (floating operations per second).  
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 Процесорот комуницира со другите периферни единици преку магистрала. 

 Магистралата за податоци има задача да пренесува податоци во и од процесорот. Од Pentium 

pro оваа магистрала е 64б, а поранешните се 32б. 

 Адресната магистрала ги пренесува битовите кои носат информации за адресата на податоците 

во системската маморија.  

5. Поделба на внатрешната меморија: 

 rom (read only memory) 

 ram (random access memory) 

 

Во рам се сместуваат податоците и програмите кои се обработуваат. Со исклучување на п.с. оваа 

мем. се бриши, затоа за зачувување на податоците се користат надворешни мем. 

Најзастапена рам е: 

 - SDRAM – синхрон динамички рам и DDR (double data rate) – рам со двојно поголем брзина на 

пренос на податоците. Во моментов е најмоќен рам. 

Во ром се сместуваат програмите и податоците кои се стартуваат со самото вклучување на 

компјутерот и овозможуваат компјутерот да се доведе во работна состојба. Имаат улога во 

контролата на работата на компјутерот. Нејзината содржина не се бриши со исклучувањето на 

компјутерот.  

 BIOS (basic input output system) е сместен во ром и тука се запишани сите детали за тоа од што е 

склопен пс. Содржината на ром ја чита само процесорот.  

 Разликата меѓу брзината на процесорот и на матичната плоча се премостува со кеш меморијата. 

Таа прави копија на последните податоци до кои пристапил процесорот за да ги искористи во 

блиска иднина ако има потреба. Во последно време е составен дел од процесорот.  

Сите податоци во меморијата се претставуваат со  битови т.е. 1 и 0. 

 Група од 8 бита формира бајт. поголеми се КВ, МВ, ГБ. 

 

пр.бр.26 да се претстави со 0 и 1. Бр. се дели со 2 се додека не се добие количник 0 и остаток 1. Се 

запишуваат од последниот до првоит остаток. 

 26:2=13 остаток 0 

13:2=6 остаток 1 

6:2=3 остаток 0 

3:2=1 остаток 1 

1:2=0 остаток 1 

Се запишува 110102=2610 

2 и 10 се основите на бројните системи во кои се запишани броевите и мора да бидат напишани.  

пр. 345 декаден да се претвори во бинарен. 

Може да се претвораат и декадни броеви, тогаш децималниот дел се множи со 2 и се памти целиот 

дел од производот. Се запишуваат од првиот до последниот цел дел од производот.  

пр. 473,687510 = 111011001,10112 

475:2 = 236:2 = 118:2 = 59:2 = 29:2 = 14:2 = 7:2 = 3:2= 1:2 = 0 

1   0     0      1     1     0    1 1 1 

 

0,6875*2 = 1,2750  1 

0,375*2=0,750  0 

0,75*2=1,5   1 

0,5*2=1,0   1 

  

пр. 445,79510 = .... 


