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Решавање проблема 

помоћу рачунара



1.фаза: ПОСТАВКА ЗАДАТКА

2. фаза: МАТЕМАТИЧКА ФОРМУЛАЦИЈА ЗАДАТКА

- често се користе и неке математичке формуле

3. фаза: ИЗБОР МЕТОДА

4. фаза: ОПИС АЛГОРИТМА

- Алгоритам је један од основних појмова математике и 
рачунарства

- Постоји грана математике која се бави алгоритмима и 
назива се теорија алгоритама.

- Алгоритмом описујемо поступак који ће рачунар 
користити за решавање неког задатка.



5. фаза: ПИСАЊЕ ПРОГРАМА

- Програм написан помоћу неког програмског језика 

често се назива КОД, а ова фаза – фаза кодирања.

АЛГОРИТМИ + СТРУКТУРЕ ПОДАТАКА = ПРОГРАМИ

6. фаза: УНОШЕЊЕ И ПАМЋЕЊЕ ПРОГРАМА

7. фаза: ПРЕВОЂЕЊЕ, ИЗВРШАВАЊЕ И ТЕСТИРАЊЕ 

ПРОГРАМА

8. фаза: ПИСАЊЕ ЗАВРШНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И 

ЕКСПЛОАТАЦИЈA



ВРСТЕ ПРОГРАМСКИХ 

ЈЕЗИКА

- обрада-

Светлана Мандић, проф. рачунарства и информатике 

Гимназија “Жарко Зрењанин”

Врбас



 Програмски језик је средство за писање програма и 

саопштавање програма рачунару.

 Програмски језици су вештачки језици намењени 

нотацији и преносу специфичних информација.

 Једнозначност сваке конструкције програмског језика је 

његова најбитнија карактеристика.



 Постоји читав низ програмских језика који су названи 

виши програмски језици.

 Програм је добар ако је (поред тога што коректно решава 

постављени задатак):

- лак за читање,

- лак за разумевање и

- лак за модификовање.

 Пограми написани на вишим програмским језицима 

морају бити преведени на машински језик.



 Неки од програмски језика су:

FORTRAN, COBOL, LISP, PL/1, Pascal,

PROLOG, Ada, Modula-2, C, C++, C#, Java,

Basic, Delphi, Python…



СИНТАКСА И СЕМАНТИКА

ПРОГРАМСКИХ ЈЕЗИКА



Синтаксу језика чини скуп правила за

образовање правилних конструкција језика. Уколико

је програм написан без поштовања правила о запису

конструкција програмског језика, јављају се

синтаксне грешке. По правилу, ова врста грешака не

изазива тешкоће јер може да их открије и програм -

преводилац.



Семантику језика чини скуп правила за

утврђивање значења конструкција језика. За разлику

од синтаксних грешака, већину семантичких грешака

не може открити “преводилац”, већ то мора да учини

човек. Овакве грешке се, у принципу, теже откривају.



 Компилатор (компајлер) је програм помоћу којег се

реализује процес превођења програма са вишег

програмског језика на машински језик, коришћењем

преводилачког принципа обраде.

 Интерпретатор је програм помоћу којег се обавља

обрада заснована на интерпретаторском принципу.

Процес обраде се назива интерпретација.



 За многе програмске језике граде се и компајлери и

интерпретатори, тако да се све чешће брише разлика

између типично интерпретаторских и типично

компилаторских програма.



КЛАСИФИКАЦИЈА

ПРОГРАМСКИХ ЈЕЗИКА



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕМА

СТЕПЕНУ ЗАВИСНОСТИ ОД

РАЧУНАРА



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕМА ОБЛАСТИ

ПРИМЕНЕ

учење програмирања: BASIC, PASCAL, LOGO,…

пословна примена: SQL, COBOL, RPG,…

примена у математици: FORTRAN, ALGOL, …

примена у вештачкој интелигенцији: PROLOG, 

LISP…



прављење системског софтвера: C, MODULA-2,…

развој паралелних програма: ADA, CSP,…

развој визуелних апликација: C++, Smalltalk, 

Visual Basic, Java,…

интернет програмирање: Java, Perl…

Многи од поменутих програмских језика могли би се 

наћи у више класа.



КЛАСИФИКАЦИЈА ПРЕМА НАЧИНУ

РЕШАВАЊА ПРОБЛЕМА

 У процедуралним програмским језицима увек мора да

се опише КАКО се проблем решава.

 Непроцедурални програмски језици би требало да

омогуће да се саопшти рачунару ШТА се решава па да

рачунар сам потражи решење.





УВОД У ПРОГРАМИРАЊЕ У 

ПРОГРАМСКОМ ЈЕЗИКУ 

ПАЈТОН
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PYTHON - ИНСТАЛАЦИЈА

https://www.youtube.com/watch?v=r6aCBGIFJ24&list=PLv

vY5P8IMAsDANAw95Dur0tvoidGmf-rg

https://repl.it/
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PYTHON – ИМЕНОВАЊЕ ПРОМЕНЉИВИХ

 https://www.youtube.com/watch?v=R1QZu8rgYAI&list

=PLvvY5P8IMAsDANAw95Dur0tvoidGmf-

rg&index=3

 https://www.youtube.com/watch?v=X7t0TsAaN70&index=

2&list=PLvvY5P8IMAsDANAw95Dur0tvoidGmf-rg

PYTHON - АРИТМЕТИЧКЕ ОПЕРАЦИЈЕ
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1. ЗАДАТАК: Написати програм који израчунава

збир два броја x и y.



2. ЗАДАТАК: Написати програм који унети износ у

динарима претвара у износ у еврима ако је курс 1

евро = 123,92 динара.


