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I део: ОСНОВЕ РАЧУНАРСКИХ СИСТЕМА
1.1. ПОЈАМ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
Интернационална федерација за обраду података (International Federation for
Inform-ation Processing - IFIP) дефинише информациони систем на следећи начин:
"Информациони систем је систем који прикупља, меморише, чува, обрађује и испоручује информације важне за организацију и друштво, тако да
буду доступне и употребљиве за сваког ко се жели њима користити, укључујући пословодство, клијенте, запослене и остале. Информациони систем
активни је друштвени систем који се може, али и не мора, користити информационом технологијом."
Информациони систем организације се може дефинисати и као скуп људи и
техничких средстава који по одређеној организацији и методологији обављају
прикупљање, меморисање, обраду и достављање на коришћење података и
информација. Такође, информациони систем се може дефинисати и на следеће
начине:
"Информациони систем је одређени скуп метода, поступака и ресурса, обликованих тако да се потпомогне постизање неких циљева."(Thierauf R.)
"Информациони систем је свеукупност свих информационих процеса у организацији." (Niederberger A.)
Посматрано са аспекта систематског приступа: "Информациони систем
представља сређени скуп метода, процеса и операција за прикупљање,
чување, обраду, преношење и дистрибуцију података у оквиру једне организације, укључујући и опрему која се у те сврхе користи и људе који се тим
активностима баве."
Информациони систем делујући у оквиру неке организације, омогућава јој да
комуницира унутар себе и са својим окружењем. Према томе, услов опстанка било
које огранизације је да располаже адекватним информационим системом, у којем
су разрађени поступци информационих активности. У неким огранизацијама те
поступке обављају људи, а у другима се користи модерна информациона технологија. Из тога произилази да информациони систем може бити мануелан или
подржан информационом технологијом, односно компјутеризован.
"Информациони систем подржан информационом технологијом је информациони систем који укључује коришћење рачунарске технологије."
На основу наведеног, битно је уочити следеће:
Појам информационог система знатно је шири у односу на рачунар и
рачунарску обраду података. То значи да информациони систем обухвата и
компјутеризоване и некомпјутеризовани део информационе делатности, што

упућује на закључак да информациони систем постоји и онда када нема
рачунарске подршке.
Информациони систем је комплексан организациони систем, а комплексност се односи и на структуру елемената и на структуру веза како у оквиру
система тако и са окружењем и
Информациони систем обухвата све информационе делатности што значи
да се не може поистоветити са једном, појединачном од тих делатности.
Информациони систем треба да буде постављен тако да:
Буде разумљив свим корисницима;
Једноставан у презентовању информација;
Поуздан и
Да омогућава исказивање обрађених информација у врло кратким временским интервалима.

1.2. ФУНКЦИЈЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
Сваком информационом систему су иманентне следеће функције:
Функција информисања - Информациони систем својим информисањем осигурава релевантне информације за оперативно и развојно управљање организацијом. То имплицира да се функција информисања остварује у сврху управљања
организацијом, док је функција управљања, као хијерархијски највиша функција
организације, по својој суштини, такође, информациони процес. Из тог разлога је
функција информисања од фундаменталног значаја за оцену квалитета информационог система. Највиши ниво развијености имају компјутеризовани информациони системи који су оријентисани на подршку одлучивању и управљању и
Функција документовања - за све активности организације неопходно је обезбедити документациону подлогу путем информационог система. Документациона
подлога, односно документација, је резултат потреба и захтева субјеката из окружења, јер она чини контролу и размену информација уопште. Такође је неопходно
обезбедити могућност ревизије пословања у сваком тренутку како би се могли
реконструисати пословни догађаји. Ово је нарочито значајно код информационих
система код којих се контирање и књижење пословних догађаја обавља аутоматизовано.

1.3. КОМПОНЕНТЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
Са аспекта система приступа, структуру информационог система садрже следеће
компоненте:
1.
Hardware рачунарског система чини материјално-техничка компонента
информационог система, односно физичке јединице рачунарског система намењене процесирању и преносу података;
2.
Software рачунарског система, представља нематеријалну компоненту
информационог система у виду рачунарских програма који су уграђени у хардвер
и који диктирају начин обраде података;
3.
Dataware или подаци, ову компоненту обухватају подаци, информације и
знања, схваћени као информациони ресурси који постају изузетно вредна имовина
сваке организације;
4.
Lifeware или кадровска компонента чине сви људи који у било којој функцији
учествују у раду са информационом технологијом, било као професионални
информатичари, било као корисиници резултата обраде података;
5.
Orgware или организациона компонента, обухвата организационе поступке,
методе и начине којима се усклађује, тј. координира рад свих компонената информационог система, како би оне чиниле складну и функционалну целину;
6.
Netware или мрежна компонента се односи на рачунарске мреже за повезивање рачунара у циљу размене података и комуникација између физички удаљених рачунара, па се може рећи да честу компоненту информационог система чине
телекомуникациона средства и везе за пренос података на даљину.

1.4. ВРСТЕ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА
Савремени информациони системи могу се поделити на:
Оперативне информационе системе и
Системе за подршку одлучивању у менаџменту
Оперативни информациони системи нису информациони системи чија је основна намена подршка одлучивању. Као посебна врста информационих система они
су главни произвођачи информација за више класе информационих система. Иако
нису директно оријентисани према одлучивању, излазне информације ових система представљају улазне величине за друге класе информационих система. Управо због тих својих карактеристика, ови информациони системи су подлога за развој виших класа информационих система.
Системи за подршку одлучивања у менаџменту су:
1. Управљачки информациони системи (МИС)
2. Системи за подршку одлучивању (ДСС)
3. Експертни системи (ЕС)

1.5. РАЧУНАРСКЕ КОНФИГУРАЦИЈЕ
Сви рачунари обављају исте основне функције без обзира на област у којој се
примењују, али се могу битно разликовати по опреми и карактеристикама опреме.
Комбинације опреме називају се рачунарске конфигурације.
Рачунарска конфигурација мора имати централни рачунар (1 или више), а број
периферијских уређаја зависи од потреба корисника. Прикључни уређаји се стално усавршавају, а измишљају се и стварају и нови. Спољне меморије су разноврсне, а за сваку је потребан уређај за читање и учитавање. Канали су уређаји који
заједно са другим везним и контролним елементима омогућавају проток података
између улазно-излазних уређаја и главне меморије. Канали могу бити и вишеструки, ради опслуживања већег броја улазно-излазних јединица, повезаних у систему
са расподелом времена или расподелом канала.
Класична рачунарска конфигурација персоналног рачунара (ПЦ) садржи централну јединицу, улазне уређаје (тастатура, миш, модем) и излазне уређаје (монитор,
штампач итд).

СПОЉЊЕ МЕМОРИЈЕ
ЦЕНТРАЛНА ЈЕДИНИЦА
УЛАЗНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ЦЕНТРАЛНА МЕМОРИЈА

ИЗЛАЗНЕ ЈЕДИНИЦЕ

ЦЕНТРАЛНИ ПРОЦЕСОР

КОМУНИКАЦИЈЕ
Структура хардвера

Основни елементи рачунарског система су хардвер (материјални делови) и
софтвер (нематеријални делови-подаци и програми).
Централна јединица служи да прихвата и чува програме и податке, извршава
инструкције програма, врши обраду података и координира рад свих периферних
уређаја. састоји се од централне (оперативне) меморије и централног процесора.
Централна меморија служи да прихвати програме и податке и да их чува док
траје њихова обрада. Састоји се од меморијских регистара, а регистри од битова.
Капацитет меморије је број меморијских јединица којиммеморија располаже и
креће се од неколико GB до више од 1ТВ код рачунара новије генерације. Делови
централне меморије су ROM и RAM.
-

ROM (Read Only Memory) служи за чување системских програма. Она се
може само читати, а њен садржај остаје трајно у рачунару;

-

RAM (Random Access Memory) је корисничка меморија, а у њој се налазе
програми корисника, подаци који се обрађују, међуразултати и резултати
обраде. Када се рачунар искључи, њен садржај се брише.

Централни процесор је део рачунара у ком се врши обрада података и који управља радом свих осталих компоненти рачунарског система. Састоји се од микропроцесора, контролно-управљачке јединице и аритметичко-логичке јединице.
-

Микропроцесор је централни процесор заснован на једном чипу (интегрисаном колу). Чип представља плочицу полупроводничког материјала на којој се
налази више електронских кола;

-

Контролно-управљачка јединица је део процесора у коме се обавља интерпретација инструкција и произвођење управљачких сигнала који управљају
радом појединих уређаја;

-

Аритметичко-логичка јединица је део процесора у коме се врши обрада података.

Периферијски уређаји су врло разноврсни уређаји, који се прикључују на рачунар, а зависе од намене рачунарског система. Улазни, излазни и улазно-излазни
уређаји служе за уношење података у меморију, издавање информација из рачунара на медијум погодан за корисника, као и за уношење и издавање резултата
обраде. У ову групу спадају: тастатура, миш, монитор, штампач, дискетна јединица, терминали, светлосна оловка итд.
Спољње меморије служе за чување већег броја података и програма на неодређено време, а најчешће су хард диск, компакт диск, УСБ флеш меморија итд.
Имају велики капацитет меморије са великим брзинама приступа подацима.
Уређаји за комуникацију (модеми) омогућавају пренос и обраду података на
даљину. Они претварају електронске сигнале из рачунара у импулсе погодне за
пренос и обрнуто, када је потребно податке или програме пренети ТК линијом или
бежично на даљину.

МРЕЖНЕ ТОПОЛОГИЈЕ
Више рачунарских конфигурација може бити међусобно повезано у заједничке
конфигурације, које се називају мрежне топологије.
Мрежне топологије су начини, врсте и структуре повезивања рачунарских мрежних елемената у разне тополошке мапе. Оно што су у топологији гране у рачунарској топологији су комуникациони канали, односно углавном се односи на везе,
ожичење, мада се може односити и на логичке везе. Тополошки чворови су чворови рачунарске топологије, рецимо чворови локалне рачунарске мреже. Топологија је у одређеној мери повезана са врстом каблова који се користе и представља
одређени модел. Углавном, то су оптички или бакарни каблови, а међу бакарним
коаксијални или каблови са упреденим парицама. Такође, топологија је повезана
и са мрежном архитектуром. У многим случајевима мреже су хибрид различитих
топологија. Топологије се могу поделити на три начина:
- сигналне топологије;
- логичке топологије и
- физичке топологије.

Сигналне топологије
У овој топологији врши се мапирање стварних веза између чворова мреже, а у
њима је видљив пут којим се сигнали расподељују између чворова. Појам "сигнална топологија" се често користи као синоним за "логичка топологија". Међутим,
може доћи до извесних забуна у одређеним ситуацијама у пракси, јер, по дефиницији, термин "логичка топологија" се односи на пут који подаци заузимају између
чворова у мрежи, док се термин "сигнална топологија" углавном односи на стварни пут којим се сигнал (нпр. оптички, електрични, електромагнетни итд) преноси
између чворова.

Логичке топологије
Логичка топологија, за разлику од "физичке", је начин на који сигнали делују на
мрежи, или начин на који се подаци преносе кроз мрежу од једног до другог уређаја, без обзира на физичку повезаност уређаја. Самим тим, логичка топологија
мреже није нужно исто што и његова физичка топологија. На пример, упредена
парица Етернета је логичка топологија магистрале на физичком нивоу топологије
звезде. Иако је IBM-ов Token Ring логичка прстенаста топологија, физички је постављен у топологију звезде.
Класификација логичких мрежних топологија углавном следи исте топологије као
што су оне у класификацији физичких мрежних топологија, а пут који подаци пролазе између чворова користи се за одређивање топологије, за разлику од стварних физичких веза које се користе за одређивање топологије. При томе треба имати у виду да:
- Логичке топологије су често блиско повезане са МАС методама и протоколима;
- Логичке топологије су углавном одређене мрежним протоколима уместо да буду
одређене физичким распоредом каблова, проводника и мрежним уређајима или
протоком електричних сигнала, мада се у многим случајевима путеви који електрични сигнали пролазе између чворова могу подударати са логичким током података, због чега се термини "логичка топологија" и "сигнална топологија" мешају;
- Логичке топологије су у стању да се динамички реконфигуришу посебним врстама опреме, као што су рутери и свичеви.

Физичке топологије
Ове топологије говоре о начину мапирања чворова у мрежи и физичким везама
између њих, тј. о распореду жица, каблова, локацијама чворова, као и међусобним
везама између чворова и каблирању или ожичавању система. Користе се тополо-

гије у облику магистрале, звезде, прстена, стабла и мрежаста, као и њихове комбинације.
Топологија магистрале (bus)
Магистрала или сабирница је главни вод који представља кичму мреже и дуж
кога су повезани рачунари у одређеним размацима. Магистрала је јединствени
комуникациони канал којим се обавља саобраћај и заједнички је свим чворовима.
Ова топологија се сматра пасивном јер рачунари повезани на магистралу само
ослушкују шта се дешава на њој. Кад посредством мрежне картице примете да су
подаци на магистрали упућени њима, прихватају их. Кад је рачунар спреман за
предају података, он се прво увери да ни један рачунар не шаље податке на магистралу, па тек онда шаље своје податке у пакету информација. Код овог типа топологије најчешће се користе каблови са Т-конектором.
Иако се може употребити велики број врста
каблова у локалним мрежама, бакарни коаксијални кабл (танки и дебели) је стандард. Највећи број мрежних картица је раније имао овакав
прикључак. Овај модел топологије има велики
недостатак да се услед прекида на каблу
преки-да саобраћај у целој мрежи. Поред тога
лабави конектор, кратак спој или одврнути
терминатор доводи до прекида. Још један чест проблем је да се логички квар неке
картице која почиње да се понаша као да стално емитује податке огледа у томе да
се цела мрежа блокира и чека да се покварена картица искључи. Овакви
проблеми су иза-звали да ова топологија изгуби популарност у пракси.

Топологија звезде (star)
У топологији звезде мрежни рачунари су повезани са централним уређајем за
повезивање (хабом). Сваки рачунар је повезан посебним каблом на прикључак
хаба. Мреже са овим моделом топологије користе исту технику за приступ и слање
података као и у топологији магистрале. Овакве мреже се лако проширују, јер се и
сами хабови могу прикључити у облик звезде, а проширивање мреже врши се неометано по друге кориснике мреже. Такође, ако један рачунар откаже, остали
рачунари без обзира на то, настављају да комуницирају међусобно. Недостаци ове мреже виде се у великом броју каблова који су потребни за сваки рачунар у
мрежи. Најосетљивија тачка ове топологије је хаб као
централни разводник.

Топологија прстена (ring)
Топологија у којој су рачунари повезани проводницима један за другим, и чине
физички круг назива се топологија прстена. Информације путују проводницима у
једном смеру. Рачунари на мрежи реемитују пакете, односно примају пакете, а
затим их шаљу следећем рачунару у мрежи. Откривање кварова на овој мрежи је
отежано јер отказ једног рачунара прекида проток
података у целој мрежи. Такође, додавање или уклањање једног рачунара прекида рад целе мреже. Ова
топологија је доста скупа и може се наћи само у великим предузећима. Једна варијација ове топологије се
користи у оптичким мрежама када се користе двоструке везе, двоструки прстен. Ово омогућава да се чак и
у случају прекида може пронаћи алтернативни пут и
очувати функционисање мреже.

Топологија стабла (tree)
Топологија стабла се користи при испоручивању услуга кабловске телевизије.
Предност: мрежу је лако проширити једноставним додавањем још једне гране, па
је тако изоловање грашака релативно лако.
Недостаци: Ако корен постане неисправан, цела мрежа постане неисправна. Ако било која разводна кутија постане неисправна, све гране са те разводне кутије постају неисправне. Приступ постаје проблем
ако цело уређење постане сувише велико.

Топологија мреже (mesh)
Мрежаста топологија је посебна врста везе од тачке до тачке (поинт-то-поинт) у
којој постоје најмање две директне путање до сваке тачке. Строжа дефиниција
мрежасте топологије захтева да сваки чвор буде директно повезан са свим осталим чворовима. Користе се две врсте: потпуно (слика а) и делимично (слика б)
повезане. Предност мрежасте топологије огледа се у сигурности
веза, јер уколико дође до квара на
једном делу, веза се успоставља
другим путем. Недостатак је велики број потребних каблова за повезивање у мрежу.

Хибридне топологије
Хибридне мреже користе комбинацију било које две или више топологија на такав начин да доводи мрежа не испољавају једну од стандардних топологија (нпр.
магистрала, звезда, прстен итд.). Хибридна топологија се увек добија када су повезане две различите основне мрежне топологије. Два примера хибридних мрежа
су: звезда-прстен и звезда-магистрала мрежа.
Иако су грид мреже наишле на популарност у рачунарству са апликацијама високих перформанси неки системи су користили генетске алгоритме за пројектовање
прилагођених мрежа које имају најмања могућа растојања између различитих чворова.

РАЧУНАРСКЕ МРЕЖЕ
Рачунарска мрежа је појам који се односи на рачунаре и друге уређаје који су
међусобно повезани кабловима или на други начин, а у сврху међусобне комуникације и дељења података. У рачунарској мрежи осим рачунара могу бити и хабови (разводници), свичеви (скретнице, комутатори) и рутери (усмеривачи).
Различите технологије могу се користити за пренос података с једног места на
друго, укључујући каблове, радио таласе и микроталасни пренос. Веза између два
рачунара који деле своје ресурсе може да се назове рачунарском мрежом. Према
архитектури, мреже се могу поделити на:
- Клијент-сервер (слика а) је архитектура где су клијенти (корисници) и сервер
одвојени или неравноправни. Клијент је обично активан корисник, који шаље захтеве и чека док се исти не испуне, док је сервер пасиван, чека да добије захтев
који испуњава и шаље кориснику. Сервери су обично веома јаке машине са добрим конфигурацијама и карактеристикама.
- Peer-to-Pееr (P2P-слика б) је мрежа у којој се налази мноштво клијента који су
равноправни у учешћу. Jедино ограничење je брзина интернет везе једног клијента. Овакве мреже се највише користе за дељење докумената, видео и аудио података и сл.

а)

б)

Врсте рачунарских мрежа према архитектури: а) клијент-сервер и б) Peer-to-Pееr

С развојем комуникација путем рачунара и њиховом све већом заступљеношћу у
примени, настало је више врста рачунарских мрежа на мањем или ширем географском подручју, те мањем или већем броју рачунара. На основу величине
рачунарске мреже се могу поделити на: Локалне рачунарске мреже (LAN), Метрополитен мреже (МАN), Личне рачунарске мреже (PAN), те Рачунарске мреже на
великом подручју (WАN).

Локална рачунарска мрежа-LAN
Локална рачунарска мрежа или LAN (Local Area Network - LAN) је скуп рачунара
који су повезани у једну рачунарску мрежу, на релативно малом простору, као што
су канцеларија, више канцеларија или зграда. Ова мрежа може да броји два и више рачунара (до неколико стотина) који су повезани на одређен начин. Неки периферни уређаји као што су штампачи, модеми и сл., такође се убрајају у ову мрежу.
Главна карактеристика локалних мрежа, по чему се оне разликују од мрежа на
великим подручјима (WАN) јесте много већа брзина преноса података (реда 10 до
1000 Мbit/s) и непостојање потребе за закупљеним телекомуникационим водовима. Најчешћи метод повезивања рачунара у локалној мрежи јесте кабловима
(Етернет) или бежично. Локална мрежа може, најчешће преко неког рутера, бити
повезана са другим мрежама у већу WАN мрежу или директно преко провајдера
на Интернет. Најчешће се умрежавање изводи специјализираним кабловима који
имају велику пропусност података (нпр. UTP кабл) који се прикључују на hub или
switch. Раније се доста користио и коаксијални кабл, а на местима где је потребна
велика брзина данас
се често користе и
оптички каблови.
LAN ради на најнижа
два слоја ОSI модела, а најчешћи стандарди који се користе
су Етернет, Тоken
Ring те FDDI. Комуникација се одвија
преко ТCP/IP протокола.

Пример локалне рачунарске мреже

Half-duplex
У мрежама које користе CSМА/CD (carrier sense multiple access/collision detect)
технологију као што је Етернет, слање података се врши тако што мрежни уређај
који треба да шаље податак прво надгледа има ли других уређаја у мрежи који
шаљу податак. Ако то није случај, уређај почиње слање података. Два уређаја не
могу слати податке истовремено, ако се то деси, уређај чека одређено време за
поновно слање података, што обични корисник и не примети. Што је више уређаја
у LAN-у то је већа шанса да се "судар" података деси, и то је разлог што се
способности Етернет мреже нарушавају ако се број уређаја на једној мрежи
повећа. CSМА/CD мреже не могу у исто време слати и примати податке.

Full-duplex
Switch-еви су омогућили истовремено слање и примање података, тзв full-duplex
мод. Са switch-евима могућности и брзина Етернет LAN мреже је повећана и
унапређена. 100 Мbps Етернет мрежа може пребацивати 200 Мbps података, но
само 100 Мbps може ићи у једном смеру. Пренос података у LAN мрежи се дели
на три класе: Unicast, multicast и broadcast. Код unicast преноса један пакет је
послат од извора до одредишта на мрежи. Изворни чвор адресира пакет
користећи адресу која ће бити на одредишту, потом се пакет шаље на мрежу, и
коначно на одредиште. Multicast пренос података се састоји од једног пакета
података који се копира и шаље на специфичне подскупове уређаја на мрежи.
Извор адресира пакет користећи multicast адре- су, те потом копира пакет и шаље
копије сваком чвору (кориснику) који је део multicast адресе. Broadcast пренос
података се састоји од једног пакета података који се копира те шаље свим
чворовима који се налазе у мрежи. Тада се користи broadcast адреса, те се потом
копира пакет који се шаље свим корисницима на мрежи.

Метрополитен рачунарска мрежа-МАN
Метрополитен рачунарска мрежа или МАN (Metropolitan Area Network) је мрежа
која се састоји из великог броја рачунарских мрежа, а које се обично налазе у једном граду. За размењивање података најчешће се
користи оптички кабл или бежични начин комуникације. МАN мрежа може тако имати више умрежених
LAN мрежа, а преко МАN-а може имати везу са Wide
Аrеа мрежом (као што је Интернет) чинећи једну велику међусобно повезану мрежу рачунара). Брзина
оваквих мрежа које користе DQDB (Distributed Queue
Dual Bus) технологију се креће од 34 до 155 Мbps.

Лична рачунарска мрежа – PАN
Лична рачунарска мрежа или PАN (Personal Area Network) је још више географски ограничена на само неколико метара раздаљине. Најчешће се ради о комуникацији између мањих уређаја са рачунаром или између самих рачунара који су
близу један другоме. Ове мреже најчешће налазимо у собама, кампусима или мањим установама. Најчешћи облик комуникације у овим мрежама је преко рачунарских сабирница као што су USB или FireWire, док имамо и бежичне мреже (WPАN)
где се комуникација најчешће одвија преко Bluetooth или IrDA стандарда. Већ
данас су ентузијасти направили Bluetooth мреже које превазилазе ограничења, и
сматра се да ће у догледно време Bluetooth мреже бити више заступљеније те
географски мање ограничене.

Лична рачунарска мрежа – PAN

Рачунарска мрежа на широком подручју – WАN
Рачунарска мрежа на широком подручју или WАN (Widе Аrеа Netwоrk) покрива
релативно велику географску површину, а најпознатија WАN мрежа је управо
Интернет.
Размењивање података у овим мрежама се најчешће врши преко телефонских
парица. Најпознатији протокол на коме ради ова мрежа је ТCP/IP, односно Интернет протокол који је највише заступљен данас, док је сигурно најпознатији уређај
модем који претвара аналогне сигнале у дигиталне и обрнуто, те тиме омогућава
пренос података преко телефонских инсталација широм света. Осим модема
имамо и WАN switch-еве, приступне сервере и ISDN терминале. Приступ на WАN
мрежу се у највећој мери врши по потреби односно када то корисник жели.
Корисник тако мора послати упит свом оператеру који ће то одобрити. Најочитији
је пример терминалних прозора код Интернет компанија где се уносе корисничка
имена и шифре за иста.

Рачунарска мрежа на широком подручју – WAN

2. АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
Информациони систем настаје у процесу свог развоја. У општем случају фазе
развоја информационог система су:
1. анализа система – обухвата јасно препознавање структуре модела система;
2. функционална спецификација система – дизајн система или пројекат модела објектног система за који се развија информациони систем;
3. пројектовање система – структурисање базе података, алгоритмизацију
претраживања података и структурисање система у целини и
4. реализација система – комплетирање конкретног организационог система.
Поред ових фаза развоја, постоје и фазе валидације и еволуције информационог система. Под валидацијом се подразумева обезбеђивање квалитета сваке
претходне фазе, односно трансформација друге фазе у прву, треће у другу итд.,
као и потврда квалитета појединих фаза. Еволуција, односно развој система, се
спроводи у процесу коришћења система кроз исправке уочених недостатака,
побољшању и прилагођавању пројекта променама у објективном систему новим
условима.

За оцену карактеристика информационог система утврђују се критеријуми, од
којих су најважнији:
1. степен комплексности методе, тј. броја фаза у циклусу развоја система;
2. степен зависности методе од хардвера и софтвера за подршку развоја
система;
3. степен ефективности методе, што зависи од знања, вештина и искуства
пројектанта;
4. степен ефикасности методе, тј. односа ангажованог времена за развој и
времена развоја код других метода;
5. степен поузданости решења;
6. степен погодности за одржавање система;
7. степен погодности методе за трансфер знања итд.
Најчешће грешке које могу настати код већ развијених система могу да се
односе како на људски фактор (недостатак комуникације међу особљем, велики
број ангажованих ресурса), тако и на избор методе (или метода) (неусклађене
међу собом, развијен систем другачији од потребног, време развоја система
предугачко и изазива повећане трошкове и неефикасност система итд.).
ЗАКЉУЧАК: Постигнути квалитет информационог система зависи пре свега од
знања и оспособљености пројектанта за развој система.

МОДЕЛИ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА
Током времена настало је више модела информационог система. Под моделом
подразумева се развијена методологија и техника прикупљања, обраде, селекције, обједињавања и презентовања пословних информација свих пословних система које покрива информациони систем. традиционални информациони систем
представља рачуноводство, који има бројне недостатке и не може задовољити
потребе савремених пословних система, пре свега због неодговарајућих информација управљачког типа. Због тога су развијени: класични аутоматизовани,
интегрални и управљачки информациони системи.
Код класичног аутоматизованог информационог система уведн је рачунарски
систем, чиме се стварају услови за задовољавање оперативних, тактичких и
стратегијских потреба појединих функција у тим системима. Елементи овог

система су следећи информациони системи, који делују као подсистеми читавог
система:
1. информациони систем продаје – везан је за тржиште и служи као ослонац
за утврђивање пословне политике (шта, када и колико производити);
2. информациони систем производње – има за циљ максимизацију дохотка,
што значи снижавање трошкова производње и максималну продуктивност;
3. информациони систем набавке – треба да пружи потребне податке о залихама сировина и материјала за репродукцију;
4. информациони систем финансија – служи за прикупљање, обраду и испоруку финансијских података о пословним активностима у пословном систему;
5. информациони систем инвестиција – говори о томе када и која основна
средства треба набавити, заменити и одржавати;
6. информациони систем кадрова – има задатак да врши испитивања о свим
важнијим аспектима радног особља;
7. информациони систем за истраживачкоразвојни и научноистраживачки рад
запослених у постојећем технолошком процесу и
8. информациони систем планирања, тј. утврђивања дугорочних, средњорочних и годишњих циљева и задатака пословног система.

Управљачки информациони систем је систем заснован на интерпретацији, организацији и пречишћавању података ради њиховог коришћења за добијање информација које се користе при доношењу одлука менаџера. сви подаци којима
менаџер располаже се рачунарски обрађују и складиште и од њих настаје база
података за менаџмент информационог система која се користи за производњу
информација. Основне компоненте овог система су: хардвер, софтвер, рачунарске
комуникације, база података и менаџери и руководство организације. Све компоненте су у спрези и чине нераздвојну целину, тако да ако било која од њих закаже,
систем не може функционисати.

3. ОРГАНИЗАЦИЈА ПОДАТАКА
База (банка) података је колекција података организованих за брзо претраживање и приступ, која заједно са системом за администрацију, организовање и

меморисање тих података, чини систем базе података. Из угла корисника, подаци
су на неки логички начин повезани. Они представљају неке аспекте реалног света.
Корисници приступају бази података првенствено преко упитника. Коришћењем
кључних речи и сврставањем команди корисници могу брзо да пронађу, преуреде,
групишу и одаберу област у многим записима које треба вратити или помоћу којих
треба саставити извештаје о нарочитој скупини података у складу с правилима
дотичног система вођења базе података.
Данас се базе података углавном праве уз помоћ рачунара, што обезбеђује
њихову независност, неопходност и интегритет.
Постоје различите врсте база података, зависно од тога, на који начин су подаци
интерно организовани. Тако се разликују хијерархијске, мрежне (CODASYL), релационалне, објектно-оријентисане, објектно-релационе, прилагођене за WEB, XML
и мултимедијске базе података.
Подаци су представљени на униформни начин (нпр. у релационим базама података подаци су организовани у табелама), што олакшава приступ и коришћење од
стране екстерних програма. Тако једну базу података може користити низ различитих програма, писаних у различитим програмским језицима.

3.1. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ БАЗЕ ПОДАТАКА
Податак је одређено вредносно обележје неке чињенице. То је необрађена чињеница или број или догађај, који се даљом обрадом преводи у информацију.
Подаци потврђују или негирају постојање неког објекта, стања, појаве, ситуације,
акције, догађаја, процеса, услова, идеје, а код рачунарске обраде података они се
могу посматрати као изрази или знакови природног или вештачког језика.
Основна и најмања јединица података назива се поље података, које може бити
нумеричко, алфабетско и алфанумеричко поље података. Нумеричка поља имају
нумерички (бројчани) садржај и користе се за нумеричке операције. Алфабетска
(словна) поља садрже низ симбола неког коначног алфабета. Алфанумеричка или
словнобројчана поља података садрже непрекидан низ симбола неког коначног
алфанумеричког алфабета. У рачунару су сви подаци и инструкције приказане бинарним стањима (0 и 1), због чега је податке неопходно кодирати бинарним кодовима. Под појмом кодирање подразумева се специфичан начин записивања, приказивања и представљања података. Најчешће примењивани код је седмобитни
ASCII (American Standard Code for Information Interchange) код, којим се може
приказати 128 знакова. Осим њега у употреби су још и BCD и EBCDIC код.
Више поља података чини групу података, која може бити састављена и од
више група података. Тако групе података могу бити просте, када су формиране
од више поља података, или сложене, када поред више истих поља садрже и друге групе података. У неким системима групе података се зову и сегменти података.

Обележје и карактер обележја неког дела у пољу или групи поља података садржи слог података. То је запис о некој јединици који садржајем појединих поља
или група поља утврђује обележје и карактер обележја неке елемента. Може бити
логички или физички. Логички слог је такав слог код кога је структура низа обележја уређена онако како је виде корисник или апликациони програмер. Физички слог
је физичка структура односно начин на који су подаци меморисани на неком носиоцу података.
Већи број слогова исте врсте чини датотеку података. Број слогова у датотеци
одређује димензију датотеке. Датотекама се увек додељују симболички називи.
Најсложенија структура и вид организовања различитих слогова података и веза
између тих података меморисаних заједно и намењених за већи број различитих
апликација и корисника назива се база података. Организација базе података
омогућава оптималну употребу података који се само једном записују и с једног
места ажурирају, а могу послужити већем броју корисника и за већи број апликација.

3.2.ЦИЉЕВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОДАТАКА У БАЗЕ
Организовање података преко базе има више циљева који се могу поделити на
примарне и секундарне. Секундарни циљеви помажу постизању примарних, а и
једни и други приказани су у следећој табели:

3.3.СИСТЕМИ ЗА УПРАВЉАЊЕ БАЗОМ ПОДАТАКА
Систем за управљање базом података (СУБП) обезбеђује скуп услуга које заједно пружају широку подршку апликацијама које захтевају складиштење великих
количина података које ће делити више корисника. Међу најважнијим се налазе:
1. Управљање секундарним складиштењем - Могућност за складиштење података на магнетним дисковима или другим медијима за дугорочно складиштење, тако да подаци могу да опстану након извршења програма на којима су креирани. Како би се подржало ефикасно складиштење и приступ
великим количинама података потребни су софистицирани системи управљања секундарним складиштем. Системи за управљање обично укључују
услуге за брзи приступ одређеним подацима помоћу индекса, чиме се умањује потребан број различитих приступа секундарном складишту, груписање сродних података и обезбеђивање, где је то могуће, ефикасног коришћење бафера који у меморији рачунара на којем се извршава систем базе
података, задржава податке којима је скоро приступано.
2. Контрола упоредног приступа - Велике базе података су драгоцене за организације које их поседују, а често је потребно да им приступи више корисника истовремено. Неконтролисане промене у дељеном простору за складиштење, могу довести до оштећења интегритета базе, или губљења података као резултат интерференције програма на непредвидив начин. Да би
се то спречило, системи за управљање базом података поседују одређене
заштитне механизме како би се осигурало да сваки корисник приступа бази
података изоловано од других, и такође са довољним гаранцијама о понашању система када више корисника покуша учитати или уписати, исти податак у исто време.
3. Рекуперација - Многе апликације за базе података су активне 24 сата дневно, неретко им приступа много различитих програма који се често извршавају на различитим рачунарима, упоредно користећи базу података. Као
резултат тога, неизбежно је да се деси да програми који приступају бази
података праве грешке, као и да се деси да се рачунар на коме се извршава систем за управљање базом података блокира. Према томе, систем за
управљање базом података мора да буде флексибилан, односно толерантан на грешке у софтверу и отказивање хардвера, умањујући шансе да
база података буде оштећена, или да се деси да се информације трајно
изгубе. Како би се избегли ови проблеми и постојала могућност за рекуперацију базе података, често се ради привремена репликација података на
више места, тако да има довољно информација да се омогући аутоматско
проналажење и исправљање различитих врста грешака када се оне десе.
4. Безбедност - Већина великих система база података садрже податке који не
треба да буду видљиви неким корисницима, као и да им не буде омогућено
да их мењају. Из тог разлога, неопходно је да постоји један општи механи-

зам који треба да обезбеди да ниједан корисник не приступи информацијама којима по правилу не треба да приступи, и још важније, да постоје механизми контроле над корисницима који имају једну, или више дозвола за
измене садржаја базе података (нпр. радници једног предузећа не би требало да буду у стању да приступе и врше измене ставки који се тичу њиховог личног дохотка, и томе слично). Према томе, системи за управљање
базом података по правилу обезбеђују механизме који омогућавају администратору базе података да контролише ко и где може да приступи као и шта
може да уради у бази података.

3.4. СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА
За складиштење и обраду података користе се рачунари (од 1950-их година.)
Складиштење података врши се на примарној (главној) и секундарној меморији
рачунара. Примарна (главна) меморија рачунара омогућава само привремено
складиштење података (када се рачунар искључи сви подаци из примарне меморије се губе). Из тог разлога потребно је користити неки тип секундарне меморије за трајно складиштење података (магнентни и оптички медији, магненте траке, чврсти дискови, CD или DVD).
Рани системи датотека су увек били секвенцијалног типа, што значи да су сукцесивни записи морали бити обрађивани у редоследу у којем су снимљени, односно
почињући од првог по реду и крећући се ка посљедњем. Оваква структура датотека се показала као одговарајућа и у ствари једино изводљива у време када су се
датотеке чувале на магнетним тракама и када прескакање ради приступа случајно
бираним записима није било могуће. Датотеке сортиране секвенцијално су обично
ускладиштене следећи одређени редослед (нпр. алфабетски) за штампање извештаја и ради ефикасне обраде група трансакција.
Када су развијени тзв. уређаји за складиштење са директним приступом, (првобитно магнетни дискови), омогућено је приступање арбитрарном блоку података
на диску. Блок података је јединица за пренос између примарне и секундарне меморије, која се обично састоји од више записа. Датотеке је постало могуће индексирати чиме се омогућило лоцирање случајно бираних записа и њихово учитавање у примарну меморију како би се могли обрађивати. Индекс датотеке је сличан класичном индексу који се среће у књигама. Састоји се од списка идентификатора који омогућавају разликовање записа, заједно са његовом локацијом у меморији. Пошто индекси могу бити дугачки, обично се структурирају у неку врсту
хијерархије и приступа им се преко показивача који су у ствари идентификатори
који садрже адресу (локацију у меморији) одређене ставке.

4.КОМУНИКАЦИОНИ СИСТЕМИ
Са порастом броја и моћи рачунара расла је и потреба дистрибуције могућности
њиховог директног коришћења из једног центра за велики број често знатно удаљених тачака, као и потреба њиховог међусобног повезивања на већим удаљеностима. С тим су се развијали и рачунарски комуникациони системи, који морају да
омогуће следеће:
-

непредвидив улаз у базу података било којег удаљеног рачунара (терминала
или РС-а);

-

тренутну обраду трансакције, онда када оне пристижу у централни рачунарски систем;

-

кратко време одговора, односно обраде трансакције;

-

више симултаних корисника, тј. могућност истовременог коришћења система
од стране више корисника;

-

on-line систем у којем улазни или излазни подаци са удаљених терминала
улазе директно у систем или се директно враћају на место коришћења;

-

Real time сe oднoси нa врeмe у кojeм сe нeки дoгaђaj ствaрнo oдвиja.

Развој информационих технологија захтевао је и стандардизацију система за
комуникацију између појединих рачунара, који су у почетку били затворени системи, односно могли су се користити за комуникацију рачунара једног произвођача.
Стандардизацијом се омогућила комуниација у тзв. отвореном систему, у коме је
било могуће комуницирање рачунара различитих произвођача. Тако је настао седмослојни ( седам нивоа)
међународни референтни
модел OSI (Open System
International), којим се дефинишу правила и протоколи
преноса података. Нивои OSI
референтног модела приказани су на следећој слици:

Рачунарске комуникације и комуникациони програми шематски се могу приказати:

5. ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМИ
Оперативни систем је један од делова системског софтвера и представља скуп
свих системских програма који омогућавају складно, ефикасно и поуздано коришћење рачунара. То је скуп командних програма који се налазе између хардвера и
осталог софтвера и преко њега се одређеним наредбама користи рачунар.
Основне функције које извршава оперативни систем су:
-

ослобађа бриге корисника о непријатним карактеристикама рачунара (ограничена меморија, начин рада улазно-излазних уређаја итд.);

-

обезбеђује ресурсе за манипулисање програмима (нпр. захтев да излазни
подаци буду презентовани преко штампача) и

-

омогућава дељење рачунарских ресурса од стране више истовремених
корисника

Остали делови системског софтвера су програмски преводиоци, едитори и
пуњачи (loader).

Производност рачунара знатно је повећано у последњих 20-ак година могућношћу мултипрограмирања, које представља преклапање улазно-излазног преноса
и рада процесора са више програма у исто време за више послова у меморији.
Предности мултипрограмирања су:
-

побољшање искоришћења ресурса;

-

могућност да више корисника има истовремени приступ рачунару;

-

могућност да се више послова извршава у исто време и

-

одвијање сваког посла и добијени резултати могу се пратити на одговарајућим терминалима.

Због могућности дељења процесорског времена на више корисника овај начин
рада назива се још и систем са временском расподелом или мултиприступни
систем.

II део: РАЧУНАРСКИ ИНФОРМАЦИОНИ
СИСТЕМИ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
2.1. УВОД
Железница је сложен техничко-технолошки систем. Функционисање железнице
заснива се на усклађеној организационој повезаности бројних сегмената који га
чине и функционално-технолошких процеса који се у њему одвијају.
Основни задатак већег броја информационих система железнице је да у реалном времену обезбеде извршење низа активности које се везују за пословање,
организацију рада и функционисање путничког и теретног железничког саобраћаја.
Тај низ активности укључује прикупљање, селекцију, контролисање, преношење,
обраду, дистрибуцију и заштиту података о железничким возним средствима,
железничкој инфраструктури, организацији и технологији продаје железничких
услуга, о кадровима и другим целинама.
Концепција пројектовања, изградње и функционисања информационог система
железнице базира се на:
-

научним и техничким достигнућима у области информационих технологија;

-

практичним решењима у организацији информационих система железнице у
развијеним државама;

-

дефинисаним задатком за повећање обима превоза, комфора, безбедности и
брзине превоза путника у путничком и ствари у теретном саобраћају и

-

савременој организацији и технологији управљања железничким саобраћајем.

Коначни циљ информационог система железнице јесте оптимизација процеса
доношења одлука, како у склопу функције целовитог менаџмента тако и појединих функција у појединим видовима основних и пратећих делатности железнице.
Да би коначни продукт рада железнице био квалитетна саобраћајна услуга неопходно је перманентно спроводити пословно и технолошко управљање на свим
нивоима организације, чиме би железница постала пословни систем.
Приказ целовитог информационог система железнице дат је на следећој слици:

Информациони систем железнице

Информациони систем воза приказан је на следећој шеми:

Информациони систем воза

Да би информациони систем железнице постигао свој коначан циљ, он треба да
задовољи низ парцијалних циљева, који су лако уочљиви на следећој шеми:

Циљеви информационог система железнице

2.2. ПРИМЕРИ РАЧУНАРСКИХ ИНФОРМАЦИОНИХ
СИСТЕМА У ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ
примена рачунара у железничком саобраћају је свестрана и неизбежна. Могућа
је и потребна у свим радним целинама у путничком и теретном саобраћају, у служби одржавања возних и вучних средстава, све до административних послова и
управљања пословањем.
Рачунари се примењују на два начина:
-

применом рачунарске мреже – рачунарског система и

-

применом терминалске мреже – терминалског система.

У оквиру Железница Србије функционишу оба система, а конципирана су тако
да могу да раде и одвојено и заједно.
Области рада у систему наше железнице у којима се примењују рачунарски
системи приказани су на следећој шеми:

ПРИМЕНА РАЧУНАРА

2.2.1. РАЧУНАРСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ ЗА
ПРАЋЕЊЕ И УПРАВЉАЊЕ ПУТНИЧКИМ КОЛИМА
Примена рачунара знатно унапређује пословање у области путничког железничког саобраћаја јер омогућава формирање компатибилне продајне мреже, ефикасније праћење стања кола у станицама и радионицама, пописа возова, ванредних
возова, примопредаје кола на поправку, планирање поправки, рада путничких кола и евиденције о свим појавама, што је пре увођења рачунара било знатно отежано. Рачунарски информациони систем омогућава правовремено и свеобухватно

информисање пословодних и оперативних управљачких структура о решавању
могућих проблема.
Дакле, намена информационог система за праћење и управљање путничким
колима је:
1) правовремено информисање пословодних и оперативних структура
за вршење саобраћаја;
2) подизање нивоа организованости и ефикасности;
3) побољшање планирања;
4) смањење трошкова при раду.
Задаци рачунарског информационог система за управљање саобраћајем дати су
на следећем дијаграму:

Рачунарски информациони систем за праћење и управљање путничким колима
обухвата следеће апликације:
а) праћење локација и статуса путничких колима;
б) праћење састава возова у односу на саобраћајно-транспортне услуге (СТУ)
уз ред вожње и
в) увођење ванредних појачања гарнитура возова.
Ове апликације подразумевају читав низ функција и података.
Извори података за информациони систем за праћење и управљање путничким
колима су:
1) попис кола који се даје свака 24 часа и који се води за домицилне, локалне,
обртне и остале станице, радионице у оквиру станица и независне радионице, и
2) евиденција возова који се отпремају из станица, која садржи податке о свим
путничким колима са њиховим техничко-експлоатационим карактеристикама
и последњим забележеним подацима о статусу и локацији.
Попис возова се врши на рачунарима. Унети подаци се снимају на дискету (CD)
и достављају надлежним службама или се системом комуникација преносе у централни рачунар. Сви текући подаци се прослеђују у архиву која садржи податке
прикупљене за протекли период. Тако се формира текућа и месечна архива.
Процес припреме путничког воза за полазак се информационим системом може
описати као процес који се одвија у четири фазе: формирање воза, постављање и
попис воза, провера исправности воза и отпрема воза. Извршиоци послова у процесу су: отправник возова,
маневриста, машиновођа,
маневарски одред, возовођа и прегледач кола.

Предности коришћења овог информационог система су смањење трошкова,
боља организација и ефикасније планирање.

2.2.2. РАЧУНАРСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У
ОБЛАСТИ ТЕРЕТНОГ САОБРАЋАЈА
Информациони систем у теретном саобраћају, као управљачки систем, омогућује ефикаснију организацију, вођење, руковођење и контролу теретног железничког
саобраћаја. То се обезбеђује кроз следеће функције:
-

саобраћај возова;

-

коришћење кола;

-

расподела кола;

-

рад у ранжирним станицама;

-

продаја услуга у теретном саобраћају и

-

обезбеђење потребног особља.

База података о колима и возовима формира се према следећем дијаграму:

Основни подаци о возу и теретним колима који се прикупљају су следећи:

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О
ВОЗУ И КОЛИМА

У оквиру делатности превоза ствари железницом, тзв. робног саобраћаја, један
од основних задатака је рационално коришћење теретних кола. Теретни колски
парк ангажује велика материјална средства за набавку кола, за трошкове амортизације, одржавања и осигурања, а од начина њиховог коришћења зависе приходи
и трошкови у железничком саобраћају. Рационално коришћење теретних кола

подразумева да се једним колима обави што већи обим превоза у току једног дана
и да се вожња кола у празном стању сведе на најмању могућу меру, тј. да коефицијент празног „трчања“ треба да тежи нули. Узроци кретања кола у празном стању су посебно специјализација теретних кола и лоша расподела празних кола.
Боља расподела празних кола постиже се увођењем информационог система за
расподелу празних теретних кола и на тај начин омогућавања да су у сваком тренутку познати статус и локација теретних кола у железничкој мрежи. Све промене
статуса кола треба благовремено ажурирати, како би се обезбедило доношење
правилних и рационалних одлука о коришћењу теретних кола. Када је број празних кола једнак или већи од потребног, онда се расподела врши према критеријуму минималног пута у празном стању. Међутим, када је број расположивих празних кола мањи од потребног, прво мора да се направи ранг-листа корисника па тек
онда да се врши расподела кола. На следећој слици приказана је упрошћена
шема за расподелу празних теретних кола:

Ранг-листа корисника формира се на основу следећих критеријума:
-

количине робе за превоз у тонама;

-

број теретних кола потребних за превоз;

-

приход од превоза по колима;

-

дестинација превоза;

-

удаљеност од корисника;

-

број утовара-истовара и

-

бројпоновљених тражења празних кола.

Теретни железнички саобраћај реализује се преко своја три подсистема:
-

подсистем почетно-завршних операција;

-

подсистем чистог превоза робе и

-

подсистем ранжирања возова.

Брзина превоза робе представља основни показатељ квалитета превозне услуге, а највећи утицај на овај квалитативни показатељ има време задржавања кола
и робе на почетно-завршним операцијама. На ЖС чак 80% времена једне операције (утовара и истовара) отпада на време трајања разних чекања у станицама,
што треба смањити, а да би се квалитативно и квантитативно унапредио процес
рада непходан је информациони систем. Задатак информационог система за праћење рада кола, који ради упоредо са процесом рада, јесте да на основу што мањег броја улазних почетних података брзо израчуна сложене показатеље рада
станица, на основу којих се доносе управљачке одлуке и спроводе управљачке
акције у реалном времену, тј. док се процес рада са колима још одвија. При томе
информације треба да задовоље следеће принципе:
-

једноставност прикупљања;

-

свеобухватност проблема и

-

хеуристичко истраживање, тј. да се на бази елементарних истина
израчунавају сложене.

Принцип функционисања информационог система за праћење рада кола
приказан је на следећој шеми:

2.2.3. ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У
ОБЛАСТИ ВУЧЕ ВОЗОВА
У области вуче возова информациони систем обезбеђује следеће:
-

максимално искоришћење радног локомотивског парка;

-

стално праћење, статус и локацију локомотива (депои, станице, возови,
радионице);

-

равномерно радно оптерећење локомотива и

-

расположивост локомотива ван експлоатације.

Овај систем повезан је са информационим системима праћења кола, праћења и
управљања радом особља вуче, ходом возова, одржавањем локомотива и праћењем здравственог стања радника.
У оквиру глобалног информационог система развијен је и информациони систем
праћења и управљања радом особља вуче и обезбеђује податке о расположивости особља по сегментима турнуса, ангажману особља по врсти вуче, серији и
броју вучног возила, ангажману особља по трајању и врсти рада итд.
У једном сегменту информационог система вуче остварује се праћење дефекта
и одржавања вучних возила и то по разним основама, елементима и карактерима.
На основу оваквог праћења преко информационог система обезбеђују се елементи за упоредну анализу према свим параметрима, као што су:
-

техничко стање локомотива, агрегата, склопова, подсклопова и делова;

-

услови експлоатације;

-

квалитет рада радионица и ремонтера;

-

квалитет и порекло резервних делова и

-

врста вуче и серија локомотиве.

Такође се перманентно прати и анализира извршење текућег и инвестиционог
одржавања вучних средстава и то кроз:
-

праћење понашања вучних средстава у експлоатацији;

-

праћење квантитета и квалитета извршних радова на превентивном и
корективном одржавању вучних средстава и

-

рекламационим оправкама, поновљени дефект код текућег одржавања и
рекламације у гарантном року код инвестиционог одржавања.

2.2.4. РАЧУНАРСКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ У ОБЛАСТИ
ОДРЖАВАЊА ЖЕЛЕЗНИЧКИХ ВОЗНИХ СРЕДСТАВА
Одржавање возних средстава је скуп техничких, организационих, кадровских,
експлоатационих и логистичких функција великог степена сложености.
Процес одржавања возних средстава подразумева отклањање поремећаја различите врсте, који утичу на стабилност процеса рада возних средстава и њихово
избацивање из задатог стања техничке исправности и поузданости. Поремећајна
дејства могу се везати за:
1. утицај околине – удеси, исклизнућа, налети, хаварије;
2. поремећаје у процесу одржавања који се своде на:
-

системске утицаје (грешке при изради, грешке монтаже и демонтаже,

-

случајне утицаје и

-

монотонију у раду.

Основни поступци у процесу одржавања железничких возних средстава састоје
се од предвиђања и утврђивања међузависности стања система и утицаја параметара околине, планирања, управљања залихама, извођења поступака рада и контроле токова активности и анализе промене стања. За примену рачунарског
информационог система у овој области развијени су одређени подсистеми:
1. подсистем за радне налоге;
2. подсистем за планирање;
3. подсистем за израду термин планова;
4. подсистем за извештавање и статистику и
5. подсистем за анализе и закључивање.
Сваки од наведених подсистема има своје одговарајуће функције и задатке.
Коначни циљеви рачунарског информационог система за праћење и управљање
одржавањем су:
1. повећање обима превоза;
2. обезбеђивање потпуне информације о техничкој исправности вучних и
вучених возила;
3. продужење времена рада локомотиве без кварова;
4. стварање базе података о локомотивама;
5. праћење поузданости серија локомотива и кола;
6. праћење извођења операција у процесу одржавања локомотива.

Овај информациони систем мора бити повезан са другим информационим
системима на железници.

2.3.ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ КАО ЕЛЕМЕНТ
ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Основни задатак железничког саобраћаја је извршење редовног и удобног превоза путника и робе. Међутим, све активности и циљеви железничког саобраћаја,
као што су: повећање безбедности, ефикасније коришћење и мањи трошкови
одржавања возних средстава, примена рачунара и ефикасно организовање рада
система железнице, нису могући без савременог функционисања телекомуникационог система.
Сопствени функционални систем телекомуникационе мреже железнице заснива
се на следећим основама:
1. корисници железничких ТК веза распоређени су линијски, дуж пруге;
2. организација и технологија управљања железничким саобраћајем захтева
одговарајуће ТК везе, чија је топологија типа „тачка-тачка“ (point to point)
или „тачка-више тачака“ (point to multipoint);
3. потребан је већи обим функционалних веза и што вернији пренос информација и података са што мањом вероватноћом грешака.

2.3.1. НАЧИН ОРГАНИЗАЦИЈЕ КОМУНИКАЦИЈА У
ЖЕЛЕЗНИЧКОМ САОБРАЋАЈУ
Начин организације саобраћаја на пругама и службеним местима захтева сагледавање карактеристика железничке ТК мреже, њеног обима и сложености, као и
индентификацију потреба за комуникацијама. Карактеристична службена места са
којима је неопходно обезбедити различите облике комуникација су железничке
станице и пружна и станична постројења на међустаничном растојању.
У зависности од технике и технологије примењене при регулисању саобраћаја
пруге могу бити са:
-

централизованим управљањем саобраћајем;

-

централизованим посредним управљањем и

-

децентрализованим.

Између појединих служби и радних места (диспечер, отправник, машиновођа,
служба одржавања) при било ком облику управљања мора постојати поуздана
комуникација, без обзира на место дуж пруге.
Телекомуникациони токови у оквиру ЖС, као и у оквиру железничких управа
Европе; остварују се посредством:
-

телекомуникационих мрежа посебни намене и

-

телекомуникационих мрежа опште намене.

2.3.2.ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
Задатак мрежа посебне намене је да омогуће оперативно вођење железничког
саобраћаја, пренос сигнала за потребе стабилних постројења електровуче, као и
осталих сигнала који служе за директно обезбеђење постројења и инсталација.
Мрежа посебне намене је саставни део јединственог система веза ЖС, али се
организује посебно по групама, па се међусобно разликују у зависности од пруге и
технологије саобраћаја који се обавља на њој.

Станични телефонски уређаји – телекомуникациони пулт
Железничка станица представља основни функционални елемент регулисања
саобраћаја и у њој се концентришу све ТК везе. У станичне ТК уређаје спадају:
-

телекомуникациони пулт са светлосном и акустичном индикацијом позива;

-

помоћни станични телефон;

-

релејни уређај са одговарајућим преносницима и

-

диспечерски релејни уређај.

Пружни телефонски уређаји отворене пруге
Организација саобраћаја на прузи условљава да ТК уређаји обезбеде пренос
информација до објеката и од објеката који су изграђени за потребе регулисања и
организовања железничког саобраћаја, као што су АПБ кућице, уређаји на путним
прелазима, просторни сигнали, улазни и излазни сигнали, објекти служби одржавања и снабдевања електричном енергијом итд.

Диспечерски пружни телефонски уређаји
Њихова намена је да створе услове за спровођење организације рада и обезбеде исправно напајање електричном енергијом за вучу возова (диспечер електровуче), односно да обезбеде одвијање саобраћаја на појединим деоницама пруге
(диспечер саобраћаја). Ови уређаји се састоје од централног диспечерског уређаја
(ТК пулт и релејни уређаји) и диспечерских прикључака (ТК пулт у станицама и
телефони на УС, ИС, АПБ). ТК везе се остварују или путем кабловских водова или
система радио-веза, који је погоднији због флексибилности, расположивости и
квалитета услуге.

Дистрибуција система радио-веза ЖАТ мреже ЖС

Радио диспечерски систем омогућава споразумевање између диспечерског центра и воза у покрету, а израђен је у складу са UlС препоруком 751-3.RD. Њега
чини више деоница које покривају одређени саобраћајни реон пруге (око 100 km).
Свака радио-диспечерска деоница састоји се од:
-

радио-диспечерске централе,

-

пружног разделника са помоћним телефоном,

-

пружних радио-станица са модулационом линијом и

-

локомотивских радио-станица.

РДС ради у фреквентном опсегу 450-470 MHz у три режима (А, В, С) преносећи
говор, податке и налоге.

2.3.3.ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНЕ МРЕЖЕ ОПШТЕ НАМЕНЕ
Функција ТК мрежа опште намене је да омогуће телекомуникационе услуге за
потребе рационалног функционисања и координације железничких служби и административних јединица, и то на свим нивоима од локалног до међународног. Преко
ових мрежа размењују се говорне поруке, писане поруке и различити подаци везани за вођење пословања железнице, организовање превоза путника, резервацију
места у возу, превоза ствари, одржавање опреме итд.
Железничка аутоматска (ЖАТ) мрежа састоји се од система преноса, комутационих постројења и телефонских апарата. По својој организацији је хијерархијског
типа у коме се разликују чворна подручја, подручја мрежних група, транзитна
подрућја, подручја међународног саобраћаја. За сигнализацију се користи упрошћена модификована Д1 сигнализација. Повезивање ЖАТ централа врши се физичким спојним водовима и ВФ системима преноса. Мрежа пруга ЖС састоји се од
главне централе у Београду, десетак чворних и сателитских централа и око 10.000
крајњих корисника. Такође постоји и железничка аутоматска телеграфска мрежа
која користи међународни алфабет (према препорукама UlС и ССlТТ).

2.4. ПРИМЕНА РАЧУНАРСКИХ МРЕЖА У
СИСТЕМУ ЖЕЛЕЗНИЦЕ
Истраживања примене рачунарских мрежа су од великог значаја за све железничке управе чланице UlС. За случај примене надрегионалне рачунарске мреже за
даљински пренос процесних информација система даљинског управљања по
стандарду МАN (Metropolitan Area Network) одређен је систем OTN (Open Transport
Network) фирме Siemens, док се као носилац комуникационих токова користе СlR
апликације (Computer Integrated Railrouding).

2.4.1. OTN МРЕЖЕ
Отворена рачунарска мрежа OTN представља отворен и транспарентан систем
за пренос различитих видова информација у оквиру СlR, као што су процесни и
остали подаци, говор и видео-сигнали. Сви корисници се у рачунарску мрежу повезују преко стндардних „чворова“, који преко двоструких водова оптичких каблова
формирају конфигурацију отвореног прстена. Капацитет OTN мреже је знатно
већи од класичних рачунарских мрежа које користе жичне водове, а омогућено је и
истовремени пренос различитих облика информација уз њихову селективну расподелу по различитим чворовима, односно мрежним прикључцима, при чему су
обезбеђени стандардни интерфејси према могућим прикључцима мреже. Поред
тога, ове мреже имају велику флексибилност у погледу примене прикључних модула, као и сигурност и расположивост. Такав приступ реализације хардвера и
софтвера омогућава да се поред преноса процесних информација система даљинског управљања SPEV, управљачких и контролних система линијских електронских поставница и постројења АТСS, могу користити интегрално и за рад свих
система који се срећу у станицама и службеним местима пруге за велике брзине,
где се поред телефонских постројења и терминала општег информационог система срећу разгласна постројења, клима-уређаји, системи за информисање
путника, интервентни телефони за позив станичних перона, па све до уређаја за
видео-контролу стања на перонима.
OTN мреже малог капацитета користе мреже опсега 36,5 Mbit/s и могу да преносе до три LAN (Ethernet) везе, док мреже већег капацитета захтевају опсег од
150 Mbit/s.
Шематска конфигурација двоструког OTN прстена приказана је на слици а), док
је на слици б) приказана линијска конфигурација, која се користи само у посебним
случајевима:

а)

б)

2.4.2. CIR МРЕЖА
Рачунарска интеграција система доводи до тога да се унутрашње процесне
комуникације отварају и за друге процесе и подпроцесе. Код оваквих отворених
система границе нису фиксне, већ се одређују према постављеним задацима.
Структура интегрисаног система укључује тада и информационе системе неопходне за праћење теретних и путничких вагона и локомотива, као и информатику за
путнике са једног централног места. Овако проширена системска интеграција која
у себи садржи и оперативно вођење саобраћаја и диспечинг назива се CIROD
(Computer Integrated Railroading Operation and Dispatching). Кроз потребу већег
повезивања хијерархијских система телекомуникациона техника добија доминантан значај, што је фигуративно приказано на следећој слици, где је СlR мрежа
симболично приказана као језгро које повезује систем.

CIR мрежа
говор, текст
подаци, слика
LAN, MAN, WAN
ISDN железнице
менаџмент
мрежом

Конфигурација СlR система на прузи за велике брзине

2.5. ИНТЕРНЕТ
Рeч Internet прeдстaвљa слoжeницу скрaћeницa Inter (интeрнaциoнaлни, мeђунaрoдни) и Net (мрeжa), oднoснo нajвeћу свeтску мeђунaрoдну рaчунaрску мрeжу.
Систeм рaдa je рeлaтивнo jeднoстaвaн: пaкeт пoдaтaкa сa jeднoг рaчунaрa (кao
пoшиљaoцa) сe спaкуje, aдрeсирa и пoшaљe пoсрeдствoм мрeжe дo другoг рaчунaрa, дo кoгa ћe стићи вeoмa брзo, уз прoвeру испрaвнoсти прeнoсa. Internet нeмa
влaсникa и у мрeжи влaдa сaврeмeнa aнaрхиja кoja сaсвим дoбрo функциoнишe.
Jeдинa ствaр кoja сe цeнтрaлизуje je питaњe aдрeсa, a свaки рaчунaр у мрeжи
мoрa имaти jeдинствeну aдрeсу.
Кoмпoнeнтe Internet мрeжe су рaчунaри и кoмуникaциoни кaнaли кojимa сe вeзe
oствaруjу. Пoштo би рeaлизaциja пoсeбних кaнaлa зa Internet мрeжу биo прeскуп
прojeкaт, зa кoмуникaциjу сe кoристe вeћ рaниje извeдeни тeлeфoнски или eнeргeтски вoдoви.
Internet свojим кoрисницимa пружa рaзличитe мoгућнoсти: дa прoнaђу сaгoвoрникe, нaђу пoдaткe или прoгрaмe кojи их интeрeсуjу, дa путeм Internet oствaрe
свoje пoслoвнe зaдaткe, дa сe зaбaвe или нeштo нaучe. Функциje Internet-a прикaзaнe су нa слeдeћoj шeми:

Internet и пoслoвнe функциje

Сeрвиси Internet мрeжe

Сa aспeктa жeлeзницe кao вeликe кoмпaниje, Internet je битaн у циљу изгрaдњe
интeрнaциoнaлнe прeпoзнaтљивoсти, тj. у oблaсти мaркeтингa. Циљeви Internet
мaркeтингa су:
-

пoвeћaњe прoдaje;

-

пoвeћaњe пoзнaтoсти прeдузeћa и пoбoљшaњe имиџa прeдузeћa;

-

сaкупљaњe инфoрмaциja o пoтрoшaчким прeфeрeнциjaмa, зa пoтрeбe пoбoљшaњa и рaзвoja услугa;

-

тeстирaњe пoтрoшaчких рeaкциja нa пoпустe и другe спeциjaлнe пoнудe;

-

нajaвa нaрeдних aктивнoсти и нoвих услугa;

-

унaпрeђeњe кoмуникaциja сa стaрим клиjeнтимa;

-

успoстaвљaњe кoмуникaциje сa нoвим клиjeнтимa;

-

прoнaлaжeњe пoслoвних пaртнeрa, дилeрa, фрaншизeрa и сл.;

-

пружaњe дoдaтних услугa клиjeнтимa;

-

рeгрутoвaњe тaлeнaтa, нoвих службeникa, прeтплaтникa и сл.

Циљeви Internet мaркeтинг прoгрaмa мoрajу бити дeфинисaни, мeрљиви, oствaриви, oд вeликoг знaчaja зa прeдузeћe и врeмeнски oдрeђeни. Дa би сe oни oствaрили нeoпхoднo je стaлнo вршити oзбиљнa истрaживaњa, кoja су путeм Internet –a
мнoгo лaкшa и jeднoстaвниja нeгo кoд трaдициoнaлнoг истрaживaњa тржиштa.
Сaмo крeирaњe и имплeмeнтaциja Internet мaркeтинг aктивнoсти мoрa бити
систeмaтизoвaн, свeoбухвaтaн и нa нaучним oснoвaмa зaснoвaн прoцeс, jeр je
кoришћeњe Internet -a кao мaркeтинг oруђa прeдуслoв успeшнoг пoслoвaњa у
тeкућeм, a пoгoтoвo у нaрeднoм пeриoду.

KRAAAAAAAAAAAAAJ

