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Назив предмета
3 Статус предмета (обавезни/изборни)
изборни
Број ЕСПБ
Услов
Савладавање основних принципа програмирања на класичним процедуралним језицима омогућава
Циљ
даље савладавање коришћење нисковно оријентисаних програмских језика намењених обради текста
предмета
(awk, perl) и упитних језика база података (sql). Савладавање основних информатичких структура
података (низови, записи, датотеке, листе, дрвета) што омогућава формализацију решавања
разноврсних проблема.
Студент разуме основне принципе бележења бројчаних информација савремених рачунара, разуме
Исход
принципе програмирања на класичним процедуралним језицима, разуме основне структуре података и
предмета
зна да одлучи које од тих структура треба употребити за решавање конкретних проблема.
Садржај предмета
Теоријска
настава

Кодирање бројева за потребе рачунања: природни бинарни код декадних цифара (8421), 2421, вишак 3,
циклични код. Особине ових кодова. Кодирање целих бројева: непотпуни и потпуни комплемент и
рачунање са овако записаним бројевима. Представљање реалних бројева у покретном зарезу – формат
IEEE. BCD и рачунање са бројевима у BCD запису. Програмирање, хијерархија програмских језика.
Појам алгоритма, однос алгоритма и програмирања. Примери алгоритма – Еуклидов алгоритам,
проналажење простог броја. Типизирани програмски језици, основни типови и њихова веза са
представљањем података у меморији рачунара. Основне операције и релације и њихова веза са
типовима података. Приоритет операција. Сложени изрази, исказ доделе. Контролне структуре у
програмским језицима: искази гранања (if-then-else, case), искази понављања (while do, for do, repeat
until). Конструктори типова – низ, датотека, запис. Пример; сортирање, бинарно претраживање.
Модуларно програмирање. Рекурзивно програмирање. Пример: факторијел, Фибоначијев низ. Структуре
података – листе. Пример: LIFO и FIFO (стог). Структура дрвета и обилазак дрвета. Дрво и уређивање података Дрв
програмирање и објектно-оријентисано програмирање.
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