


УЛОГА НА 
ПРОГРАМИТЕ ВО 
КОМПЈУТЕРОТ



ПОВТОРИ И ПОТСЕТИ СЕ

• Што е алгоритам?
• Зошто воопшто се учат алгоритмите?
• Кои карактеристики треба да ги има 

алгоритамот?
• Кои се чекорите за решавање на еден 

проблем?
• Како може да се прикаже алгоритамот?



ШТО ПРЕДСТАВУВА АЛГОРИТАМ?

Алгоритам представува множество 
упатства за извршување операции со точно 
зададен редослед со цел решавање на даден 
проблем.



ДИСКУСИЈА:

• Компјутерот неможе да 
работи ништо без некој 
да му даде инструкции.

• За компјутерот да 
направи нешто, мора да 
му се дадат инструкции 
– чекор по чекор

ПРОГРАМА

• Програмата 
представува множество 
од инструкции за 
решавање на одреден 
проблем со компјутер.



СИСТЕМСКИ И АПЛИКАТИВНИ 
ПРОГРАМИ-ПОТСЕТУВАЊЕ

ФУНКЦИЈА

• Системски програми

• Системските програми управуваат со работата 
на компјутерот

Апликативни програми

• Апликативните програми се наменети  за 
извршување на конкретна обработка на 
податоците  со компјутер кои уште се 
нарекуваат апликации.



• Алгоритмите се поопширни и поапстрактни 
од програмите.

• Еден алгоритам може да биде решен од 
машина или човек

• Програмата мора да биде извршена од 
компјутер



ВРСКА ПОМЕЃУ ПРОГРАМА, 
АЛГОРИТАМ И ПОДАТОК

Врската помеѓу програма, алгоритам и податоци е 
дадена  во формулата на Niclaus Wirth (авторот на 
јазикот Pascal)

Програма= алгоритам + податок



УЛОГА НА ПРОГРАМИТЕ ВО КОМПЈУТЕРИ

Што е задача на програмите?

Програмите му кажуваат на компјутерот како да 
реши одреден проблем

Односно задача е како да ги прифати влезните 
податоци  да оперира со нив и да врати излезни 
податоци

Кои програми ги имате користено при работа со 
компјутер?  



Тип на 
програма

Влез Што работи 
програмата

Излез

За обработка 
на текст

Карактери 
внесени 
од 
тастатурат
а

Форматирање на 
текст

Прикажан или 
испечатен 
уредно 
организиран 
текст

Игра тастатура Пресметува колку 
далеку или колку 
брзо да ја движи 
фигурана на екран

Фигурата се 
движи на 
екран



ДИСКУСИЈА 

• Дали само компјутерите користат програми?

• Пример за програми кои се составен дел од 
нашиот живот?



• Програмите не се користат само во работата со 
компјутер.
ТВ - уредите, музичките системи, клима уредите можат да 
се програмираат и со нив да се управува од одредено 
растојание.
Тоа значи дека овие уреди користат програми кои се 
вградени.
Пример:
Телевизорот за да може да ги разбере влезните команди 
што ги испраќа корисникот преку далечинскиот управувач 
мора да има вградено програма. 
Врз основа на добиената команда, чипот во кој е 
испрограмирана логиката на телевизорот иницира 
одредена активност, т.е. поттикнува други електронски 
компоненти.
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