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1. Поим за алгоритми и програми 

1.1. Алгоритам – поим и претставување 

 Кога решаваме некоја задача користиме логика, искусва, знаења и интуиција. 

Компјутерот ни помага во решавање на многу задачи, но сепак и покрај тоа што го 

сметаме за најпаметна машина работи според однапред зададени упатства, команди, 

инструкции изработени од човекот, односно дефинирани и прецизно формулирани чекори 

кои се извршуваат по строго дефиниран редослед за да се реши некоја задача, проблем. 

Оваа разработрна постапка се нарекува алгоритам. 

Пр.1. Алгоритам за користење на автомат за кафе 

Чекор 1. Ја читаме цената на напитокот 

Чекор 2. Уфрлуваме паричка 

Чекор 3. Го притискаме копчето за соодветниот напиток 

Чекор 4. Чекаме напитокот да се подготви и наполни во чашката 

Чекор 5. Ја земаме чашката со напитокот 

Со вакви упатства се среќаваме секојдневно во животот само што не ги нарекуваме 

алгоритми, како на пример рецепт за подготвување на некое јадење, упатство за 

ракување со некој апарат или машина, упатства за однесување во случај на земјотрес и 

сл. 

 Што е алгоритам? 

Алгоритам е постапка од конечен број точно дефинирани дејствија(оперции) 

применети врз влезни податоци по строго пропишан редослед кои доведуваат до 

излезни резултати. 

Зборот алгоритам( Algorithmi ) е земен од латинскиот јазик и е превод на името на 

узбекистанскиот математичар од IX- от век Abu Jafar Mohammed Ibn Al Khowarizmi  кој прв 

ги формулирар правилата за извршување на 4-те основни операции со арапски цифри. 

 Што е алгоритамски чекор? 

Секое поединечно дејствие од кои се состои еден алгоритам се нарекува 

алгоритамски чекор. 

 Кои се карактеристиките на алгоритмите? 
 Конечност 

 Дефинираност и недвосмисленост 

 Влез 

 Излез 

 Ефикасност 

 Остварливост 
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 Како се претставува алгоритамот? 

Најчесто се користат следните два начина на претставување на алгоримите: 

 Графички приказ 

 Псевдо јазик 

 Графичко претставување на алгоритамот 

Се врши со блок-дијаграм( flowchart ) каде се користат посебни графички симболи 

т.н. блокови за одредени дејства. Симболите се цртаат во низа од горе надоле и меѓу 

себе се поврзани со линии. Оваа насока е 

логички редослед на случувањата. Линиите 

кои означуваат некоја друга насока 

задолжително се означуваат со стрелка… 

Графичкото претставување има свои 

предности и недостатоци. Предност 

прегледност на текот на дејствата и 

олеснува пронаоѓање на грешки, а и 

човекот полесно перципира слика од текст. 

Од друга страна ако се работи за 

посложена задача блок – дијаграмот може 

да зафаќа повеќе страници во кои  потешко 

се снаоѓаме. 

 

 

Пример на изглед на блок-дијаграм во кој се вклучени основните блокови. 

 Претставување со псевдо јазик 

Тоа е текстуално претставување на алгоритамските чекори со користење на т.н. 

псевдо јазик кој е сличен со природниот во кој се користат помал број на точно 

определени зборови и е прецизен и недвосмислен. На пр. псевдо јазикот може да содржи 

зборови како што се : почеток, крај, читај, пресметај, печати, повторувај, ако тогаш, како и 

симболите : +, - , * , / , =  Ваков јазик е доволно едноставен и разбирлив за човекот, а од 

друга страна алгоритмот запишан со псевдо код е најсличен на програма и тој најлесно се 

трансформира во програмски код. Алгоритмот претставен со псевдо јазик се нарекува 

псевдо код( лажен код ). Зборовите кои одредуваат инструкции се нарекуваат клучни 

зборови или резервирани зборови;  кои во псевдо кодот ги запишуваме со задебелени 

букви, а инструкциите се одделуваат со знакот “ ; ” . 

 Што е алгоритамска структура? 

Под структура на алгоритамот се подразбира редоследот на извршување на 

одделни чекори во алгоритамот 
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Секој алгоритам може да се претстави со користење на една од трите основни структури:  

 Редоследна структура( секвенца – sequence ) или линиска структура 

 Структура за избор( селекција – selection ) или разгранета структура 

 Структура со повторување( циклус – loop ) или циклична структура 

Редоследна или линиска структура 

Редоследна или линиска структура подразбира извршување на алгоритамските 

чекори еден по друг како што тие следуваат и секој алгоритамски чекор се извршува само 

еднаш. Од почетокот до крајот постои само еден пат, нема разгранување и нема 

повторување. Кај оваа структура алгоритамот има влез, обработка на податоци и излез.  

Пр. За овој вид на структура – алгоритам за пресметување на цената на такси услуга 

претставена со псевдо јазик : 

{  S-почетна цена; K-цена по километар; L-број на поминати километри  } 

почеток 

 читај S, K, L; 

 пресметај C=S+K*L; 

 печати С; 

крај 

Структура за избор или разгранета структура 

Како што кажува и нејзиното име се користи за избор на еден од можните правци на 

продолжување на дејството во алгоритамот во зависност од исполнување на некој услов. 

Условот најчесто е некој израз што може да добива повеќе вредности и во зависност од 

тоа  дали условот е исполнет или не е исполнет, се извршува едни или други 

алгоритамски чекори односно се избира натамошниот тек на алгоритамот. Постојат два 

типа на разгранета структура и тоа: 

- Избор од две можности 

- Избор од повеќе можност 

 

 

 

 

 

 

 

 

неточно точно 

Чекор-Б Чекор-А 



4 
 

Структура со повторување или циклична структура 

Оваа структура се користи кога е потребно една група на чекори да се извршат 

повеќе пати. Таквото повторување на извршувањето на група чекори се нарекува 

циклично повторување.Едно извршување на чекорите се нарекува еден циклус. За 

прекинување на секое циклично повторување се испитува некој услов. Можни се две 

ситуации: 

-однапред се зане колку пати циклусот ќе се повтори 

-бројот на повторувања зависи од некој услов и тој број не е однапред познат. Притоа 

условот може да биде: 

 На почетокот на циклусот 

 На крајот на циклусот 

1.2. Улога на програмите во компјутерот 

Задача на програмите е да му кажат на компјутерот како да ги прифати влезните  

Програма е низа од наредби кои се изведуваат по точно определен редослед и со 

точно дефинирана цел.  

Наредба е основен елемент на програмата и претставува инструкција до комјутерот 

да изврши одредени дејствија. 

Со наредбите точно е дефинирано што и како компјутерот треба да направи. Со правилна 

употреба на програмите корисникот управува со компјутерот. Компјутерите можат да 

извршуваат најразновидни програми. На тој начин програмите обезбедуваат повеќекратна 

намена на хардверот за различни потреби. 

Софтверот го сочинуваат програми кои од една страна ја контролираат функционалноста 

на хардверските делови на компјутерот(системски софтвер), а од друга страна изврчуваат 

обработка на податоци(апликативен софтвер). Софтверот претставува врска помеѓу 

корисникот и компјутерот. 

Влезот во компјутерот го сочинуваат две компоненти: програма и податоци. 

Компјутерот ги следи инструкциите дадени со наредби во некоја програма и извршува 

дејства врз податоците. Податоците претставуваат влез за програмата. 

2. Програмски јазици 

Луѓето денес меѓу себе се разбираат и комуницираат со помош на јазикот. Без 

разлика дали тој е претставен со знаци, со симболи или со говор јазикот претставува 

основно средство за комуникација. Јазиците може да бидат природни и вештачки. За 

комуникација помеѓу луѓето се користат природните јазици. За комуникација помеѓу луѓето 

и машините ( или помеѓу две машини ) се користат вештачки јазици. 

Посебен вид вештачки јазици се програмските јазици, кои се развиени за 

комуникација помеѓу човекот и компјутерот. Со програмските јазици се изразува 

алгоритамот за решавање на некоја задача запишан во текстуалана форма и е наречена 

програма. Програмите се пишуваат така што компјутерот ќе ги разбере и ќе ги извршува 
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овие дејствија кои се искажани со нив. Постапката за подготовка,разработка и 

запишување на инструкциите преку наредби на некој програмски јазик се нарекува 

програмирање, а луѓето што програмираат се нарекуваат програмери. 

Од појавата на компјутерите до денес се развиени голем број програмски јазици кои 

обично се делат на : 

 Нижи програмски јазици 

 Виши програмски јазици 

2.1. Главни особини на нижите програмски јазици 

Главна карактеристика на нижите програмски јазици е тоа што тие се машински 

ориентирани, односно зависат од машината на која се изведуваат. За секој вид на 

процесор постои посебен ниж програмски јазик. Сите овие јазици се разликуваат 

меѓусебе. Ако се напише програма за еден процесор , не е сигурно дека таа програма ќе 

работи и на друг процесор. 

Првите програмски јазици кои се појавиле се машински јазици( machine language, 

machine code). Машинскиот јазик е јазикот на компјутерот. Тоа е единствениот јазик 

кој компјутерот го разбира и на кој непосредно работи. Програма напишана на машински 

јазик е единствена програма која компјутерот ја разбира, па затоа секоја друга форма на 

програма мора да се преведе на машински јазик. Програмата во машински јазик се состои 

од одреден број наредби наречени машински инструкции кои се изразуваа со бинарен 

запис ( низа од нули и единици). Таков запис за луѓето е многу тежок за разбирање. 

Пишување програма во машински јазик е сложено и бара добро познавање градбата на 

компјутерот. 

2.2. Главни особини на вишите програмски јазици 

Вишите програмски јазици се јазиците на кои се мисли кога станува збор за 

програмирање. Тие се развиле кон крајот на 50-тите години кога компјутерите со својата 

универзалност почнале да се користат во многу области од човековото работење. Денес 

постојат многу виши програмски јазици, некои од нив се : BASIC, Pascal, C, C++ , Java, 

Fortran, ADA, Prolog и др. 

Главна особина на вишите програмски јазици е што можат да се извршат на 

компјутери со различни процесори, односно не се врзани за еден вид на процесор, 

разбирливи се за човекот затоа што се слични со природните јазици,овозможуваат брзо и 

ефикасно запишување на алгоритмите, многу брзо и лесно се учат па поради тоа ги 

користат и непрофесионални програмери, даваат можности за размена на програмите и 

искуствата меѓу корисниците. 

Вишите програмски јазик се изградени на сличен начин како и природните. Секој од 

тие јазици си има своја азбука составена од букви, цифри и специјални знаци. Со 

комбинирање на знаците од азбуката се формираат елементарните конструкции на 

јазикот-зборовите, кои пак го сочинуваат речникот на јазикот. Како и кај природните јазици 

и кај овие јазици постојат правила со чија помош се конструираат јазичните конструкции и 
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се проверува нивната коректност. Множеството од овие правила се нарекува синтакса на 

јазикот 

3.Процес на изработка на една програма 

Програмерите своите програми ги пишуваат на некој од вишите програмски јазици. 

Меѓутоа компјутерот може да изврши само програма напишана на машински јазик, па 

затоа е потребно програмите да се преведат. Преведувањето на програмите во машински 

јазик се изведува на два начина: 

- Со помош на програмите за преведување при што се креира извршна верзија на 

програмата 

- Со помош на програмите за интерпретирање 

3.1. Креирање на извршна програма 

Програма напишана на некој програмски јазик се нарекува изворна програма или 

изворен код ( source code ). Програмата преведена на машински јазик која ја извршува 

компјутерот се нарекува извршна програма или извршен код ( executable code ). 

Претварањето на изворниот код во извршен се врши во два чекора со посебен вид на 

системски програми наречени преведувачи и поврзувачи. 

Процесот на пишување на програма е сложен процес кој се сосотои од следните фази: 

1. Пишување на изворен код 

2. Преведување на изворен код 

3. Поврзување во извршен код 

4. Тестирање на програмата 

Првата фаза е пишување на изворен код. Откако ќе се заврши пишувањето на 

програмата на некој од програмските јазици се зачувува во датотека на изворниот код на 

дискот. На оваа датотека и се дава име и и се доделува наставка соодветна со 

програмскиот јазик во кој е пишувана. На пример zbir.cpp; датотека пишувана во С++. 

Втората фаза е преведување на изворниот код со помош на програмите преведувачи 

или компајлери(compilers). Преведувачот ја проверува синтаксата на наредбите и во 

случај на грешки испишува соодветни пораки за грешките. Овие грешки се нарекуваат 

синтаксички грешки или грешки при преведувањето ( compile-time errors) и се однесуваат 

на неправилно напишани зборови, неправилно користени или испуштени интерпункциски 

знаци, неправилно користење на загради и сл. Ако има грешки програмерот ги поправа и 

повторно се преведува изворниот код. Откако сите грешки ке бидата отстранети со 

преведувањето на изворниот код се добива датотека од објектен код ( object code) која 

вообичаено ја има наставката .obj или .о ( за нашиот пример би била zbir.obj). 

Третата фаза поврзување на објектните кодови во извршен код со помош на програмите 

поврзувачи ( linkers). Oбјектниот код добиен со преведувањето треба да се поврзе со 

постоечки датотеки во кои се наоѓаат веќе преведени мали програми кои често се 

користат во програмите. Овие програми се нарекуваат библиотеки ( libraries). Ако кодот 
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неможе да се поврзи се јавуваат т.н. грешки при поврзување ( link-time errors). 

Програмерот мора да ги исправи овие грешки и повторно да се изврши преведување и 

поврзување. Доколку е се во ред се добива извршен код, датотека на која и се доделува 

наставка .exe ( за нашиот пример zbir.exe) . Извршната датотека може да се користи на кој 

било компјутер. 

Одкако е добиена извршна датотека не е гаранција дека програмото ќе работи така да ни 

дава точни резултати па затоа се применува последната фаза – тестирање на 

програмата со која се откриваат така наречените логички грешки. Овие грешки се 

последица на погрешно изработен алгоритам и компјутерот неможе овие грешки да ги 

открие, ги открива само програмерот со доделување на различни податоци. Доколку ги 

има програмерот ги поправа и повторно се извршуваат редоследно сите фази. 

Понекогаш изворниот код се извршува без да се преведе во извршен код. За ова се 

користат системски програми наречени интерпретери. Интерпретерите не ја преведуваат 

целата изворна програма и не прават извршна верзија како што е случајот со 

преведувачите-компајлерите,  туку наредбите една по една ги преведуваат на машински 

јазик и веднаш ги извршуваат. На тој начин изворниот код мора да биде присутен во 

меморијата на компјутерот додека програмата се извршува. Тоа значи дека изворниот код 

е достапен до сите и авторот не е заштитен од евентуална кражба. Од друга стана 

грешките полесно се воочуваат и кодот може веднаш да се исправи, па овој тип на 

преведувачи се користи за пробни верзии на програми. Компајлерите пак ја преведуваат 

целата изворна програма и  прават извршна верзија на која и се доделува наставката .exe 

и може да се користи самостојно на кој било компјутер. 

Што е интегрирана околина за програмирање-IDE 

IDE(integrated development environment)-интегрирана развојна околина за 

програмирање се посебни во кои се вградени и поврзани: едитори за пишување на 

изворен код, програми за преведување(компајлирање),библиотеки на готови програми и 

програми за наоѓање на грешки(дебагирање) 


