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Форум АКА 24 сата бесплатне 
подршке

● Шта је  форум?

Народски речено, форум је сајт чија је 
намена посебно прилагоћена вођењу 
дискусија, размени порука, објава, 
туторијала, вести, слика, видео 
материјала.

● Прилагођени сајт?

Свака дискусија вођена на форуму 
представља проблематику своје врсте, 
доступност алата и прегледност порука 
и тема чине да се дискусија на форуму 
битно разликује од дискусије која би 
могла да се води на нечијем блогу 
посредством коментара.

● 24 сата бесплатне подршке

Форум који заиста живи, активан је и 
ажуран може пружати подршку која је 
од пресудног значаја када су проблеми 
у току или на помолу. У зависности од 
заузетости  корисника та подршка 
заиста може бити 24 часовна и то 
потпуно бесплатна.

● 24 сата обавештени и увек у току

Форум и његова заједница су од 
велике користи било да инсталирате 
оперативни систем, само радите на 
њему, наишли сте на проблем или 
једноставно пратите трендове.



Основна правила понашања

● Оно што не радите код куће...

Оно што не радите код куће не чинитe 
ни код других, нарочито ако уживате у 
њиховом гостопримству.

Углед који стекнете онлине сутра може 
бити пројектован и у стварном свету 
нарочито због све чешћег спајања 
посла и интернета, врло брзо та веза 
постаје и условна.

 

● Домаћин, администратори, 
уредници

Сви људи који брину о форуму су људи 
који такође имају приватне животе, 
истинске проблеме, врлине и мане. Ако 
се стрпљењем и захвалношћу узврати 
на оно што они пружају корист може 
бити обострана.



Правилник, оно што ствари чини 
бољима...

Ако желите да од самога почетка све тече онако како би се сви осећали пријатно, 
најбоље је пажљиво прочитати Правилник кога сваки форум има. Правилник по намени 

наглашава и указује на непожељно понашање које треба избегавати. Правила као 
правила нису нарочито апстрактна и тешко појмљива, примерена су свакоме и заснована 

су на свакодневом лепом понашању које се примењује и у међуљудским односима и у 
свакодневном животу.

Пример из правилника Ubuntu-RS форума наглашава управо оно што се постиже и 
здраворазумским размишљањем без читања правилника:

2. Kada postavljate novu temu, smislite prvo prikladan naslov i razuman sadržaj; ukoliko imate 
neki problem, naslovi poput „Help!!!” i „Pomoć! Problem!” i slično neadekvatni su – preporučuje 

se naslov koji ukratko opisuje problem o kojem se radi.



Помоћ

● Поред правилника основно штиво за читање сваког “младог” форумаша је и помоћ, 
страница коју поседује сваки форум и односи се на прилоге и упутства које боравак, 
сналажење, и рад на форуму чине лакшим и пријатнијим.

● За помоћ се увек може обратити и уредницима или старијим члановима, било да се 
ради о конкретном проблему, савету или једноставно постоји двоумљење у вези 
покретања неке теме или тражења правог места за исту.



Излагање нове теме

● Ако је чланство на форуму активирано и валидно, покретање нове теме, дискусије и 
расправе су основне делатности форумског живота.

● Основне ставке за проверити код покретања нове теме:

-Претрага, могућност да иста тема(или тематика која се односи на исто) већ постоји 
је велика

-Претрага

-Претрага, пре него што започнете нову тему  имајте на уму да je могућe да је неко 
пре вас имао исти проблем koji je већ решен.

-Провера, да ли неки део или цела тема не крше Правилник форума



Сакупљање информација
Најбољи начин за прикупљање информација о хардверу и софтверу система је инсталација апликације из Софтверског 
Центра под називом:

● Hardinfo

За брзо прикупљање информација о кернелу, процесорској архитектури, верзији система могу се користити две кратке 
команде:

● $ uname -a

● $ uname -r

Садржај који се појави у терминалу прекопирати у излагању проблема на форуму како би било пружено што више 
информација, а тиме и убрзан процес решавања.

Препорука

● Информације добијене куцањем команди uname -a и uname -r могу се прекопирати у потпис на форуму како би 
исте информације биле доступне у сваком излагању без потребе за њиховим сталним копирањем.



Како изложити проблем?

● Како изложити проблем да исти буде што брже и боље решен? 

Потрудите се да урадите следеће:

-наведите назив и верзију оперативног система који користите

-наведите архитектуру процесора(32- 64 bita)

-наведите проблем, објасните какве промене (не)настају

-уколико се сликом може приказати проблематика немојте се устручавати да и њу 
поставите.



Како изложити проблем повезан са 
апликацијом?

● Уколико сматрате да је проблем са одређеном апликацијом(програмом) потрудите се 
да изложите и следеће информације:

-наведите назив и верзију оперативног система који користите

-наведите архитектуру процесора(32- 64 bita)

-наведите назив и верзију апликације, извор и начин на који сте је инсталирали

-наведите проблем, објасните какве промене (не)настају

-наведите оно што желите да постигнете



Како изложити проблем повезан са 
хардвером?

● Уколико сматрате да постоји проблем са одређеним делом хадвера вашег рачунара 
потрудите се да изложите и следеће информације:

-наведите назив и верзију оперативног система који користите

-наведите архитектуру процесора(32- 64 bita)

-наведите модел-назив проблематичног дела рачунара

-наведите проблем, објасните какве промене (не)настају



Како не излагати

● Назив теме:  помоћ!!!

            “ данас сам преузео програм за пустање филмова и он неће да 
пусти филм, молим за помоћ”

Зашто не излагати као у постављеном примеру:

-назив теме не говори о проблему- неће привући неког ко зна решење

-нема назива програма, извора преузимања, ни начина инсталирања

-опис проблема не говори да ли се ради о једном филму или програм не ради ни са 
једним

Проблем је што ће се потрошити најмање 4-5 порука да би се од форумаша са овим 
проблемом извукле потребне информације, а тиме се одлаже и решење проблема, 
исто то чини тему неуредном и нечитљивом, некоме са истим проблемом биће тешко 
да пронађе решење које ће можда на крају бити у тој теми.



Како допринети форуму?

Довољно је поштовати правила, држати се норми 
понашања које и сами захтевамо, при излагању проблема 

и тражења помоћи дати пример својим стрпљењем, 
кратким-са довољно информација јасним излагањем, 

мислити на будуће читаоце, преносити знање стечено од 
старијих чланова и ширити реч!

Уживајте!

Аутор:Иван Благојевић
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