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I ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА ТЕМАТА
1. Вовед
Како секаде во светот така и кај нас во последните години во образовнот систем
се сретнуваат множество на иновации. Овие трендови особено добиваат замав во
стопанските субиекти како и во другите опшествени дејности, а со тоа се менува и
начинот на живеење.
Образованието е клучен фундамент во потикнување и поддржување на
развојот на информатичкото опшество. овој поглед како прво образованието треба да
биде водител во промоцијата на информатичкото опшество. Тоа подразбира
создавање на стручни кадри кои што ќе можат да одговорат на предизвиците и
потребите во сите сегменти на опшеството. Како втор сегмент е квалитетот на наставно
образовниот процес кој дирекно треба да биде поврзан со примената на
информатичко комуникациските технологии во него.
За употребата на технологиите наставниот кадар треба да биде претходно
подготвен бидејќи реализацијата зависи од самиот кадар – колку истиот е запознат со
потребните технологии во наставата.
Значи ИКТ во образованието е клучен чекор за образованието во целост, со што
самата едукација би добила во квалитет т.е. ИКТ во образованието има за цел да го
забрза чекорот на сите нивоа.
Кај младите генерации преку ИКТ во образованието се створува подобар начин
на информатичко живеење како и поголема индивидуалност кај секоја единка
поодделно.
Технологијата е многу важен инструмент и прекрасна алатка (компјутер и
слично) исполнеата со софтвер кој овозможува ширење и следење на светскиот
наплив од нови и нови идеи.
Истат служи за полесно надградување и прилагодување на секоја облас при
нејзиното изучување. При секое користење на комјутерот се отвораат вратите за некој
нов свет во запознавањето на нашето постоење и открива толку тајни во светот и во
себе за да се разоткријат сите претходни сознанија.
Информатичкиот развој е нов фундамент за полесно надградување и
прилагодување во сите области при нивното изучување. Информатичката ера е
непроцелнива помош во самиот напредок во образованието како за презентерите така
и за слушателите.
Во времето во кое живееме денес среќаваме множеството од граѓани кои ги
користи услугите на компјутерите и комуникациската технологија без разлика на
професијата. При тоа интернетот е алакта за добивање на секаков вид на информации.
Почнувајќи од основно, средно образование па и на факултет постои се
поголема потреба од внесување на информациско-комуникациски технологии (ИКТ)
во образованието. ИКТ во образованието има значајна улога во животот на секој
граѓанин кој сака да е информиран за светот околу него. Промените со голем обем се
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одвиваат во денешното општество и има потреба учениците се почесто во наставата
да употребуваат информациско-комуникациски технологии во образованието.
Во последните години развојот на инфотматиката достигнува се поголеми и
поголеми резултати, како во домаќинстватa преку интернет, така и во сите сфери од
опшествениот и индивидуалниот животот на граѓаните од нашата земја. За
информатичко комјутерските технологии се повеќе интересот се зголемува посебно кај
младиот свет. Ваквото поврзување е најшироко појасно фклучува фиксно жично
поврзување (кабел, вибер, итн.), безжично поврзување (сателит, јавен Wi-Fi, WiMax) и
мобилно поврзување на интернет.
На следниот дијаграм1 се прикажани проценти како се користени комјутерот и
Интрнетот во домаќинствата кои користат комјутер и интернет, од самите проценти
може да се забележи нарастот на употребата на интрнетот и информатичко
комјутеркста технологија.

Дијаграм 1
На следниот дијаграм2 се прикажани проценти за типот на интрнет кај
домаќинставта. Постојат два типови на поврзување и тоа:
 Широкопојасно подрачје
 Теснопојасно подрачје

Дијаграм 2
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На дијаграмот 3 се прикажани проценти од типот на интернетот во
домаќинставта според кој тие имаат пристап до интернет.

Дијаграм 3
На следниот дијаграм4 се прикажани проценти за намената на користење на
интернет во дадени области.

Дијаграм 4
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Овај магистерски труд најпрво нуди анализа на досегашните образовни
материјали по програмирање и тоа методолошки како и примена на програмскиот
јазик C++ и ХТМЛ јазикот со што самите часови по информатика би биле поинтересни
за предавачот а полесни и поразбирливи за слушателот.
Потоа според заклучоците од направената анализа, детално и комплетно се
изработени предавања и вежби со потребниот детален план, односно со анализи,
графички и текстуални обработки за даден проблем, извршни кодови како и
визулено претставување на решенија кои се извршиле во избран софтвер.
Со овој магистерски труд се надевам дека ќе биде овозможено предметот по
информатика да биде номиниран на уште повисоко ниво и самите часови да добијат
друг правец на одвивање, со што би биле многу позадоволни и предавачите кои го
презентираат материјалот но и слушателиот кои треба да го изучуваат.

1.1

Предмет на истражувањето

Интензивниот и брз развој на информациско-комуникациските технологии
(ИКТ) доведува до омасовување и неминовност на нивната употреба, диверзитет во
нивното користење, спремност за постојана и брза иновација како и спремност за
навремена и адекватна реакција и промена на општествата. Денес, повеќе од било
кога, ИКТ не го дефинираат општеството само од аспект на пристап до информации
туку ја диктираат неговата трансформација во општество на знаење, стручност и
вештини.
Соодветната трансформација на општеството се постигнува единствено доколку
образованието одговори со ефективна промена на образовниот систем и процес преку
воведување и примена на нови концепти на образование познати како Настава на 21
век, Учење на 21 век и Вештини за 21 век. Во склоп на овие концепти, ИКТ не
претставува само средство за реализација на образовните цели туку значаен фактор во
комплетно реструктурирање на образовниот систем, воведување на нови
интерактивни и партиципативни модели на настава, нова образовна педагогија,
континуирано и доживотно учење. Македонскиот, контекст на компјутеризација и
дигитализација на образованието интензивно се развива после 2002 год. Во таа
смисла, промените во образованието кои се однесуваат на интензивно воведување на
ИКТ во образовниот процес имаа потреба од дефинирање и стратешко
реструктурирање на образовниот систем во Р.Македонија што подразбира
изготвување на национални образовни политики и стратегии кои ќе водат кон
општествен и образовен развој и кои во исто време ќе поттикнат создавање и
инкорпорирање на нови и соодветни програми и иницијативи за опремување, а пред
се за ефективна и иновативна употреба на ИКТ во образовниот систем.
Како резултат на тоа во последните години од страна на соодветните
институции и работни групи на експерти беа подготвени и започнаа да се реализираат
Националната програма за развој на образованието. Нацрт програма за развој на ИКТ
во образованието и Национална политика за информатичко општество и Национална
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стратегија за развој на информатичко општество кои делумно или целосно го опфатија
процесот на компјутеризација и дигитализација на образованието.
Со тоа се продуцираат промени во развојот, евалуацијата или студии кои ќе
сведочат за ефектот на спроведената политика и стратегија за компјутеризирано
образование. Институциите и граѓанскиот сектор создаваат сеопфатна базирана визија
и развојна стратегија за наредните години.
Поради сето тоа, самиот обидот на институциите претставува голем напредок
да се запознае и дефинира контекстот на компјутеризација и дигитализација на
образованието како од аспект на напорите на Р.Македонија да дефинира и спроведе
ефикасна образовна политика, стратегија и програми за ИКТ интеграција, така и во
однос на актуелното мислење на јавноста и директните корисници на овие образовни
промени, наставниците, учениците и родителите.
Со цел да одговори на овој предизвик, се прават големи напори од
претпоставените за секундарните извори на интеграцијата на ИКТ во образованието да
се направат конкретни анализи и проекти.
Според анализата на контекстот евидентни се обидите и активностите да се
интензивира процесот на компјутеризацијата и дигитализацијата на образованието на
национално ниво, препознатливи и во спроведувањето на актуелниот проект
Компјутер за секое дете. Овој процес ќе овозможи усогласување на националниот
образовен систем со напорите на компјутеризација и дигитализација на
образованието во Европските земји и пошироко.
Употребата на компјутерот и интернетот прераснува во доминантна потреба
пред се за припадниците на помладата генерација на испитаници (10-29 години) за
кои денешната употреба на компјутерот е незамислива без употребата на интернетот.
Интернетот најчесто се користи за онлајн социјализација, комуникација и
добивање на информации согласно возраста и занимањето. Недостасува критичкиот
однос кон безбедната и иновативната употреба на ИКТ која се манифестира преку
слаба загриженост за безбедноста на личните податоци на интернет како и слабата
потреба за постоење и употреба на дигитални содржини на мајчин јазик. Не се
евидентира целосна компјутеризација на домаќинствата и сеуште е присутен
дигитален и генерациски јаз како во однос на пристап така и во однос на поседување и
користење на ИКТ.
Јавноста делумно е информирана за реализацијата на проектот Компјутер за
секое дете и информациите најчесто ги добива од медиумите а многу помалку од
официјални извори на надлежните институции. Јавноста ги препознава
карактеристиките на проектот Компјутер за секое дете и секое подетално опишување
на проектот наидува на помала препознаеност и познавање на истиот. Многу малку се
препознатливи институциите надлежни за спроведување на проектот. Испитаниците со
повисок степен на образование имаат покритичен однос кон имплементационата
стратегија на проектот Компјутер за секое дете. Воедно, постојат неусогласени или пак
непостоечки информации за вистинската ситуација во училиштата во однос на
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опременоста со ИКТ и обуката на наставниците. Постои позитивно мислење за
потребата на воведување на ИКТ во наставата а Компјутер за секое дете е соодветен
концепт за да одговори на таа потреба.
Конкретната употреба на ИКТ во наставата укажува на процес на
интензификација и омасовување на употребата се додека под употреба се подразбира
опременост со ИКТ и нивна фукционалност во училиштата. Учениците во средните
училишта ги користат ИКТ во училниците додека во основните училишта во
компјутерските лабаратории.
Пристапот до компјутер подразбира и пристап до интернет со што се потврдува
постоење на интернет поврзаност во училиштата. Употребата на ИКТ во склоп на
наставата го поддржува традиционалниот модел на настава иако се забележуваат и
други видови на настава од кои најчеста е проектната настава. Различни предмети
бележат различна употреба на ИКТ, при што најголемата употреба на ИКТ сеуште се
лоцира во склоп на наставата по информатика. Употребата во склоп на другите
наставни предмети сеуште е самоиницијативна и зависи од наставникот.
Во склоп на наставата и реализацијата на наставните задачи интернетот
најчесто се користи за да се добијат одредени информации за наставниот материјал и
голем дел од тие информации се земаат без притоа да се проверат, преработат и
авторизираат. Интернетот во многу мал процент се користи за размена на мислења,
дискусија или друга иновативна употреба (блогови, форуми, вики и др. ). Сепак,
учениците во голем процент го користат интернетот за комуникација со другите
ученици притоа користејќи ги сите можности за инстант комуникација (мessanger, chat,
skype и др.) а многу помалку за комуникација со наставниците.
Аспектот на оддржување на опремата во случај на проблем и штета наидува на
неутврдена одговорност на соодветни институции и/или лица кои би ги решавале
тековните проблеми на оддржување и поради тоа наставникот по информатика се
перципира како соодветен и најодговорен за ефективното функционирање на ИКТ
опремата. Училиштата бележат мал број на функционални веб сајтови, кои
содржински не ги привлекуваат учениците.
Познавањето и ефективната употреба на ИКТ од страна на младите и
возрасните претставува неопходна вештина за нивна ефективна интеграција во
општествениот, политичкиот и економскиот живот. Покрај воведување на новите
информациско-комуникациски технологи (ИКТ) во сите сегменти на дејствување,
образованието на 21 век претпоставува интензивирање на ИКТ образованието и обука,
компјутерско оспособување/писменост на младите и возрасните, задолжително и
постзадолжително информатичко образование и континуирано унапредување на
образовниот систем.
Подобрувањето на образовниот систем и согласно со тоа демократскиот
потенцијал на граѓаните се гледа во улогата и одговорноста на Министерството за
образование кое ќе овозможи посестрано воведување на ИКТ во образованието и
нивна ефикасна употреба. Освен опремување на образовните установи, т.е.
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училиштата со соодветна ИКТ опрема, имено се предвидува и поврзување на овие
технологии во функционален информатички систем, формирање на сеопфатна и
транспарентна база на податоци за образованието во Република Македонија, развој на
образовни сервиси и пренос на културното наследство преку новата технологија. Со
таа цел се лоцира развојот на образовниот кадар како еден од основните предуслови
за развој на информатичкото општество и со тоа се нуди голема поддршка за развој на
соодветни програми со цел јакнење и континуиран развој на кадровската структура во
образованието.
Оваа програма поаѓа од прегледот на тековната состојба на употреба на ИКТ во
образовниот сектор, давајќи притоа соодветни препораки за промени во образовнонаставниот процес, како и мерки за одржливост на трансформираниот образовен
систем.
Визијата на оваа Нацрт-програма за развој на ИКТ во образованието се состои
во дигитално описменување на целокупниот наставен кадар и негова употреба на ИКТ
во наставниот процес, дигиталното описменување на учениците започнувајќи од IV
одделение, вмрежени училишта со брза интернет конекција и мултимедијални
компјутери, сервиси за поддршка и развој на едукативни мултимедијални содржини
на мајчин јазик. Ова подразбира овозможување услови од државата за дигитално
описменување на сите ученици во и вон наставата и дигитално описменување за
користење на ИКТ од страна на сите наставници во наставата. Новите модели на
настава и учење подразбираат опремување на училиштата со соодветна ИКТ опрема,
поврзување на сите ИКТ единици во локална мрежа, приклучување на интернет,
приклучување кон дигитална образовна мрежа на сите училишта и соодветнит е
институции, вонучилишна и училишна обука на наставниците за нивно користење,
подготовка на образовен софтвер на мајчин јазик за сите наставни предмети,
обезбедување стручна поддршка во одржување на ИКТ и изработување веб-страница
на секое училиште.
Новите наставни програми подразбираат обработување на наставната
содржина со определени и соодветни софтверски алатки и спроведување на
партиципативна методологија на работа (групна работа, тимска работа,
индивидуализирана работа, менторирање и сл). Оваа нацрт-програма се осврнува и на
подготвеноста и острученоста на човечките ресурси за работа со ИКТ во наставниот
процес. Се детектира соодветна обука во иницијалното базично образование и
професионалниот развој на наставниот кадар.
Според тоа, се предлага да се осовремени програмата на иницијалната обука на
наставниците во однос на нивното базично образование со дополнителна обука за
употреба на ИКТ во однос на соодветен наставен предмет, како и да се продолжи со
обука и усовршување и за време на нивниот професионален работен развој.
ИКТ денес игра значајна улога во образовниот процес. Со примена на ИКТ се
зголемува способноста кај учениците, во разбирање на содржините се подобрува
нивното учење, се поттикнува размислувањето, се развива креативноста.
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Магистерскиот труд има за цел да докаже како може да се олесни самата
работа во колективните образовни дејствија и во индивидуалните изучувања на
дадена област. За повеќето ученици решавањето на програмерските проблеми е
голема тешкотија затоа што неможат да си го претстават визуелно проблемот, поради
што и не се во состојба како таков да го решат. Имено, самиот магистерски труд
содржи Анализа и обработка на графички и текстуални алгоритми, кодирање во C++
програмскиот јазик и неговите извршни кодови. Се вршат анализи, нивна обработка,
пристап и начин на размислување при дефинирање на даден проблем.
Ваквото изучување ни овозможува современа настава за изучување на C++
програмскиот јазик како прв дел од магистетрскиот труд а вториот дел од
магистерскиот труд е Анализа, обработка и изучување на елементи од HTML јазикот со
користење на комјутерите и информациско-комуникациските технологии. Со ова
многу се олеснува самата работа на македонски јазик за обработка на дадени единици
при користење на презентери и слушатели од македонско јазично подрачје.
Со магистерскиот труд овозможено е предавање за секоја нова тематска
единица, примери, анализа и решавање на секој пример преку графички и текстуален
алгоритам и дополнување со извршен приказ на напишаниот код.

1.2.

Оправданост на темата

Во ова истражување, главна тема е како ИКТ може да создаде нова средина за
учење каде централната улога постепено ќе ја добива ученикот. Трудот истражува и
предложува нов пристап кон учењето на C++ програмскиот јазик и хтмл обработка на
тагови со употреба на компјутер и други нови технологии.
Уште од многу одамна се дискутира за нови технологии во наставата и како
наставниците да ги прифатат истите. Повеќето од нив сакаат да бидат во чекор со
новите методи и со сите најнови образовни достигнувања. Тие мора да бидат
постојано обучувани, да имаат поддршка и да се мотивирани за користење на новите
методи и техники за учење.
Вакви подготовки може да испланира наставник по информатика кој е солидно
подготвен за користење на ИКТ во наставата.
Во различно време со различни облици технолошкиот напредок ги прикажува
сите изблици на светските иновации и ни ги доловува како некој магичен круг. Преку
отворањето на таа магична порта, младите можат да откријат и во себе некое
богатство за кое порано не биле свесни.
Програмирањето е посебна област која бара еден посебен начин на
размислување и изучување, имено и самиот магистерски труд ќе овозможи
олеснување во самата работа на презентерите и полесен начин за визулено
претстаување на проблематиката и полесно восприемање на самата тема при
изучување за слушателите.
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1.3.

Цел на истражувањето

Училиштето е место на најчеста средба на учениците, место за комуникација,
учење и дружба. Според квалитативните наоди, училиштата различно се перципираат
во однос на нивните просторни, техничко - технолошки услови и наставен кадар.
Учениците од основно и средно училиште, во многу поголем процент (над 80%),
пристапуваат до компјутер и интернет во училиштето, со тоа што учениците од средно
училиште најчесто пристапуваат во училница, додека учениците од основно во
компјутерски кабинет.
Сепак, се уште се евидентираат ученици кои немаат можност за пристап до
компјутер и интернет во училиште. Процесот на обезбедување на ИКТ во средните
училиштаво голем процент е завршен додека процесот на обезбедување на ИКТ во
основните училишта се уште трае.
Пристапот до компјутер во училиштето најчесто значи и пристап до интернет.
Ова потврдува дека училиштата поседуваат интернет конекција во моментот на
спроведување на истражувањето.
За разлика од личното користење на компјутерот и интернетот на секојдневно
ниво и во склоп на домаќинството, во училиштето ИКТ најчесто се користи на
седмично ниво. Квалитативните наоди покажуваат дека и овде компјутерот најчесто се
користи за пристап до интернет. Дури и со употреба на ИКТ, наставата се уште најчесто
се спроведува на традиционалниот емитувачки начин преку употреба на учебниците и
предавањето на наставникот.
Најчестата употреба на компјутер во училиште се уште се перципира во склоп на
предметот информатика. Употребата на компјутерот во склоп на другите предмети се
уште е на малку пониско ниво, инцидентно и зависи од иницијативата на наставникот.
Одредени предмети се уште се фаворизираат како најсоодветни за користење на
компјутер, и тоа се претежно природно-математичките предмети.
Самиот магистерски труд се состои од два дела. Првот дел е обработка на
програмскиот јазик C++, додека вториот дел се однесува на HTML јазикот.
Генералната цел на овој труд е придонес во самото образование да се постигнат
поголеми резултати при работа со слушателите и тоа за пократко време да се
постигнат поголеми резултати, затоа и самиот труд има различни типови на алгоритми
и нивна обработка.
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II СТРУКТУРА НА МАГИСТЕРСКИОТ ТРУД
Овој магистерски труд врши анализа и обработка на материјали за средно
образование во Република Македонија. За изработка на матеијалите се користат две
програми и тоа за запознавање со програмскиот јазик C++ како прв дел од
магистерскиот труд се користи CodeBlocks слободниот софтвер, додека за вториот дел
од магистерскиот труд се обработува ХТМЛ јазикот (се користи Notepad++ слободниот
софтвер).

1. Алгоритми и видови структури
За секој даден поблем за кој е потребно да се даде решение постојат повеќе
начини на прикажување. Овде обработени се графички и текстуални алгоритми како и
самиот програмски код кој може да се запише во програма која на екран ќе го
прикаже решението од дадената задача.
Алгоритам
Алгоритамот во областа програмирање претставува постапка од конечен број
на инструкции со прецизно дефиниран редослед кои доведуваат до точно решение.
Алгоритамот може да се претстави на два начини и тоа графички алгоритам и
текстуален алгоритам.
Приказ на елементи од графички алгоритам:
Почеток
Печатење на податоци
Внесување податоци
Подалгоритам
Обработка на податоци
Проврзувачи за прекин и
продолжување на дејството

Избор од две можности

Избор од повеќе можности

Крај на алгоритмот

Слика бр. 1
Во текстуалниот алгоритам се користи псевдојазик со зборови од македноскиот
јазик и тоа: алгоритам, почеток, внеси, печати, ако, тогаш, инаку, за, зголемувај,
намалувај, со чекор, додека, извршувај, повторувај, до, крај, скок, излез итн.
За доделување на вредност се користи знакот (<-) стрелка, тоа значи секоја
пресметка која се наоѓа десно од стрелката се доделува на една променлива лево од
стрелката.
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Програмски јазик c++
Секоја прогрмски код во C++ се состои од два дела и тоа како прв дел се
библиотеките кои се потребни за подршка на наредбите кои ќе се користат во самата
програма и главната функција во која се пишува решението на дадената задача.
- Основа на секоја програма
#include<iostream>
Основна библиотека за работа
#include<math.h>

Библотека
за
коритење
на
сложени
математички
операции. Во сложени математички операции спаѓаат квадрат,
корен, апсолутна вредност, синус, косинус итн.
pow(a,2) – промелнивата а на степен два
sqrt(a) – квадратен корен од а
abs(a)- апсолутна вредност од а
using namespace std;
Подршка на стандардите од основната библиотека
int main()
Главна програма од целоброен тип на податок (int)
{
Почеток на програмата
1. Декларација на поменливи
2. Наредби
return 0;
Бидејќи главната програма враќа вредност МОРА да има return
}
Крај на главната програма
1. Декларација на променливи
Самиот збор декларација на променливи претставува најава на секоја
променлива која се користи во програмата т.е. на кој тип на податок припаѓа
променливата која е потребна во програмата. За секоја декларација е потребен типот
на податокот и името на променливата.
Постојат повеќе типови на податоци и тоа:
- int – тип на податок за природни броеви
- float- тип на податок за децимални броеви (после запирката нуди можност 7
децимали за решение)
- double – тип на податок за децимални броеви со дупла точност (после
запирката нуди можност од 17 децимали за решение)
- char – тип на податок за еден карактер
- string – тип на податок за низа од карактери
- bool – тип на податок true/false (точно/неточно)
Секое име на променлива може да е добиено како комбинација од следните
елементи
- мора да започнува на буква;
- може да содржи долна црта;
- може да завршува на број;
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Името на променливата не може да користи
- празно место;
- специјални знаци (#<%<*<&<^<<>…….);
- клучен збор (клучни зборови се зборовите за кои програмата има некоја
дадена инстукција);
2. Во наредби спаѓаат сите елементи кои ќе се изучуваат во овој магистерски
труд и тоа: внесување, печатење, видови стуктури, низи, функции итн.

1.1.Видови структури
Постојат следните видови на структури и тоа:
 Редоследни структури;
 Контролни структури (структури за гранење);
 Структури за повторување (циклуси);

1.2.Редоследни структури
Редоследните структури се уште познати и под името линеарни структури.
Нивното извршување се врши според редоследoт на кој се тие напишани.
Редоследната структура може да се пронајде било каде во алгоритам но битно за неа е
да се знае точно кое е нејзиното место за извршување во алгоритaмот за тој да биде
точен. Примената на редослендата структура е за иницијализација на вредности како и
пресметки потребни во самиот алгоритам.
Синтакса за графички и текстуален алгоритам за редолседна стуктура:
Редоследна
структура 1

......
Редоследна
структура n

почеток
Редоследна сртуктура 1;
………………
Редоследна сртуктура n;
крај

Слика бр. 2
Да разгледаме математички пример кој за сите нас е познат:
Пр1: Да се внесат два броја како катети на правоаголен триаголник и да се определи
должината на хипотенузата по питагорова терома. Да се испечатат внесените катети и
решението.
Анализа:
 Графички алгоритам
За да се прикаже решението за определување на должина на хопотенуза на
правоаголен триаголник потребно е да се користи почеток, внесување, пресметка и
печатење на податоците. Овие елементи од графичкиот алгоритам се претходно
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објаснати. Значи секоја програма започнува со почеток и завршува со крај. Помеѓу
овие два елементи се наоѓаат сите пресметки за дадена задача. Во нашиот проблем
најнапред треба да се внесат двете катети на правоаголникот а потоа да се пресмета
должината на хипотенузата по питагорова теорема. По самата пресметка се печати
решението т.е. должината а хипотенузата.
Почеток

a,b

 Почеток на алгоритам

 Внесување на двете катети
 На променливата со име c му се доделува
пресметка од должината на хипотенузата

C=

c
Крај

 Печатење на должината на хипотенузата

 Крај на алгоритам
Слика бр. 3

 Текстуален алгоритам
За пресметка на должина на хипотенуза по питагорова теорема потребни ни се
следните клучни зборови од текстуален алгоритам: Алгоритам, Почеток, Читај, Печати
и Крај.
Алгоритам Hipotenuza;
Почеток
Читај а,b;
c<Печати c;
Крај_алгоритам{Hipotnuza}








Креирање на алгоритам со име Hipotenuza
Почеток на алгоритамот
Внесување две катети на триаголникот
На c се доделува должината на хипотенузата
Печатење на решението
Крај на алгоритам со име Hipotenuza
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Прогрмски код во C++

#include <iostream> //основна библотека
#include <math.h>
// библиотека за сложени математички операции
using namespace std;
int main() //main претставува клучен збор за главна програма
{
// почеток на главна функција
int a,b;
// декларација на променливи од цели броеви со име а и b
float c;
//декларација на променлива од децимален тип на податок
cout<<"\n Vnesete a : "; //печатење на екран даден текст
cin>>a;
//внесување на вредност за променливата а
cout<<"\n Vnesete b : "; //печатење на екран даден текст
cin>>b;
//внесување на вредност за променливата b
c=sqrt(pow(a,2)+pow(b,2)); //пресметка на хипотенуза
//cout е наредба за печатење која нуди две можности за печатење
//доколку даден текст се наоѓа во наводници се прикажува дирекно на екран
//доколку дадена променлива е без наводници се печати нејзината вредност
cout<<"\n a: = "<<a; //печатење на екран a : = и вредност за а
cout<<"\n b: = "<<b; //печатење на екран b : = и вредност за b
cout<<"\n c: = "<<c; //печатење на екран c : = и вредност за c
return 0;
//бидејќи главната функција започнува со int нејзиниот крај има return нула.
}
//крај на главната функција


Извршен код
При стартовање – компајлирање на претходно објаснатиот код во програмата
избрана за работа, на екран се појавува порака за внесување на вредност за првата
катета на триаголникот со име а.

Слика бр. 4
По внесување на вредност за првата катета од триаголникот програмата нуди
можност за внесување на втората катета на триаголникот.

Слика бр. 5
По внесувањето на втората катета на триаголникот на екран се прикажуваат
внесените вредности за катетите и добиената вредност за должината на хипотенузата
по питагорова теорема.
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Слика бр. 6

1.3.

Контролни структури

Самиот збор контролни структури претставува контролирање на некој дел од
алгоритамот кој треба да се извршува. Во зависнот од условот, алгоритамот може да
избере различна насока на извршување.
Во контролни структури спаѓаат:
 Структури со еден избор (Ако /тогаш (if));
 Структури со два избори (Ако/тогаш -инаку (if/else));
 Структури со повеќе избори (Случај (Switch));

1.3.1. Структури со еден избор (Ако /тогаш (if))
Стуктурите со еден избор во текстуален алгоритам се познати како Ако/Тогаш а
во програмскиот јазил C++ како контролна струтура if. Самиот услов во контролната
стуктура може да има две вредности и тоа точен (true) или неточен (false) услов. Во
завиност од условот програмата ќе избере правец за понатамошно продолжување со
извршувањето на алгоритмот.
Синтакса за графички и текстуален алгоритам за стуктура со еден избор:

T
Услов

Naredba1

Naredba2

Слика бр. 7
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Ако uslov тогаш
naredba1;
naredba2;
Крај_ако{uslov}
naredba3;

Синтакса:
а) Структура со еден избор со една зависна наредба од даден услов
if (услов)
Naredba1;
Naredba2;

*Naredba1 e зависна наредба во однос на условот и се извршува за
точен услов
*Naredba2 е независна наредба и таа се извршува и за точен и за
неточен услов

б) Структура со
еден избор со две зависни наредби од даден услов
if (услов)
{
Naredba1;
Naredba2;
}
Naredba3;

*Naredba1, naredba2 се зависни наредби во однос на условот и
се извршуваат за точен услов
*Naredba3 е независна наредба и таа се извршува и за точен и
за неточен услов

Забелешка: Доколку во телото на стуктурата со еден избор има само една наредба за
извршување, тогаш не се пишуваат загради { } бидејќи се подразбира дека таа наредба
е зависна од условот, но доколку за даден услов потребно е да се извршат две или
повеќе наредби, тогаш се пишуваат загради за да се одреди кои наредби се зазвисни
од условот и треба да се извршуваат за точен услов или обратно ако условот е неточен
кои наредби треба да се скокнат односно да не се извршат.
Пр1: Да се внесат број на поени и да се испечати соодветната оцена од дадената
табела:
1-10 11-20 21-30 31-40 41-50
1
2
3
4
5
Анализа:
 Графички алгоритам
Самиот пример се однесува на скала за оценување на учениците кои при
тестирање добиваат соодветна оцена според бројот на поени кои ги постигнале на
тестирање. Прво треба да се внесе број на поени за соодветна оцена со помош на
редоследна структура а потоа на екран треба да се испечати оценката која треба да ја
добие ученикот според дадената табела во која се дадени граници за секоја оценка
одделно: (од 1 до 10 ученикот добива оценка 1, од 11 до 20 ученикот добива оценка 2,
од 21 до 30 ученикот добива оценка 3, од 31 до 40 ученикот добива оценка 4 и од 41
до 50 ученикот добива оценка 5). Со помош на пет контролни стуктури со еден избор
се врши проверка за петте граници кои се одредени за дефинирање на точна оцена за
ученикот. Додека со редолседна стуктура се печати оцената за ученикот.
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Почеток

Почеток

а

b>=1 и b<=10

b>=11 и b<=20

b>=21 и b<=30

 Почеток на алгоритмот

Т
1

Внеси

Т
2

 Внесување на вредност

Т
3

Услов
b>=31 и b<=40

b>=41 и b<=50

Т
4

Т

 Проверка за даден услов

Т
5

Печати

 Печатење на вредност
Крај

Слика бр. 8


Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за добивање на оценка при тестирање од
дадена табела потребни ни се следните клучни зборови : Алгоритам, Почеток, Читај,
Ако/тогаш, Крај_Ако, Печати, Крај_Алгоритам.
Алгоритам Ocenka;
почеток
Печати “Vnesete broj na poeni “;
Читај b;
Ako b>=1 and b<=10 тогаш
Печати “1”;
Крај_Aко{ b>=1 and b<=10}
Ako b>=11 and b<=20 тогаш
Печати “2”;
Крај_Aко{ b>=11 and b<=20}
Ako b>=21 and b<=30 тогаш
Печати “3”;
Крај_Aко{ b>=21 and b<=30}
Ako b>=31 and b<=40 тогаш
Печати “4”;
Крај_Aко{ b>=31 and b<=40}
Ako b>=41 and b<=50 тогаш
Печати “5”;
Крај_Aко{ b>=41 and b<=50}
Крај_Алгоритам{Ocenka}






















Креирање на алгоритам со име Ocenka
Почеток на алгоритамот
Печатење на екран
Внесување на број на поени
Проверка дали поените припаѓаат од 1 до 10
Печатење на екран оцена еден
Крај на условот – интервал од 1 до 10
Проверка дали поените припаѓаат од 11 до 20
Печатење на екран оцена два
Крај на условот – интервал од 11 до 20
Проверка дали поените припаѓаат од 21 до 30
Печатење на екран оцена три
Крај на условот – интервал од 21 до 30
Проверка дали поените припаѓаат од 31 до 40
Печатење на екран оцена четири
Крај на условот – интервал од 31 до 40
Проверка дали поените припаѓаат од 41 до 50
Печатење на екран оцена пет
Крај на условот – интервал од 41 до 50
Крак на алгоритамот Ocenka
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Прогрмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека за работа
using namespace std;
int main()
//main функција
{
//почеток на главата функција
int b;
//декларација на променливата во име b од целоброен тип
cout<<"\n Vnesete broj na poeni : "; //печатење на екран
cin>>b;
//внесување на вредност за променливата во име b
if(b>=1 && b<=10)
//проверка дали внесениот број се наоѓа во интервал од 1 до 10
cout<<"\n 1"<<endl; //печатење на екран вредност еден во нов ред - “\n”
if(b>=11 && b<=20)
//проверка дали внесениот број се наоѓа во интервал од 11 до 20
cout<<"\n 2"<<endl; //печатење на екран вредност два во нов ред - “\n”
if(b>=21 && b<=30)
//проверка дали внесениот број се наоѓа во интервал од 21 до 30
cout<<"\n 3"<<endl; //печатење на екран вредност три во нов ред - “\n”
if(b>=31 && b<=40)
//проверка дали внесениот број се наоѓа во интервал од 31 до 40
cout<<"\n 4"<<endl; //печатење на екран вредност четири во нов ред - “\n”
if(b>=41 && b<=50)
//проверка дали внесениот број се наоѓа во интервал од 41 до 50
cout<<"\n 5"<<endl; //печатење на екран вредност пет во нов ред - “\n”
return 0;
}
//крај на главната функција


Извршен код
На следната слика се направени пет извршувања на програмскиот код за кој се
прикажуваат различни решенија.
a) Доколку корисникот внесе број на поени осум, на
екран се прикажува добиена оцена 1
b) Доколку корисникот внесе број на поени петнаесет,
на екран се прикажува добиена оцена 2
c) Доколку корисникот внесе број на поени дваесет и
шест, на екран се прикажува добиена оцена 3
d) Доколку корисникот внесе број на поени триесет и
еден, на екран се прикажува добиена оцена 4
e) Доколку корисникот внесе број на поени четириесет
и осум, на екран се прикажува добиена оцена 5
Слика бр. 9
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1.3.2 Структури со два избори (Ако/тогаш -инаку (if/else))
Стуктурите со два избора во текстуален алгоритам се познати како АкоТогаш/инаку а во програмскиот јазил C++ како контролна струтура if/else. Структурата
со два избори во споредба со структурата со еден избор има плус можност за работа
на алгоритмот и кога условот не е точен.
Синтакса за графички и текстуален алгоритам за структура со две можности:

Ако uslov тогаш
naredba1;
naredba2;
инаку
naredba3;
naredba4;
крај_ако{uslov}
naredba5;

T
Услов

Naredba3

Naredba1

Naredba4

Naredba2

Слика бр. 10
Синтакса:
а) Структура со два избори со една зависна наредба од даден услов
if (услов)
Naredba1;
else
Naredba2;
Naredba3;

*Naredba1, Naredba2 се зависни наредби од условот.
*Naredba3 e независна наредба од условот
*Ако условот е точен се извршуваат Naredba1 и Naredba3
*Ако условот е неточен се извршуват Naredba2 и Naredba3

б) Структура со два избори со две зависни наредби од даден услов
if (услов){
Naredba1;
Naredba2;
}
else{
Naredba3;
Naredba4;
}
Naredba5;

*Naredba1, Naredba2, Naredba3, Naredba4 се зависни
наредби од условот.
*Naredba5 e независна наредба од условот
*Ако условот е точен се извршуваат Naredba1, Naredba2 и
Naredba5
*Ако условот е неточен се извршуват Naredba3, Naredba4 и
Naredba5
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Пр.1: Да се внесат три броеви и да се испечатат во растечки редослед внесените
броеви.
Анализа:
 Графички алгоритам
По стартовање на програмата се внесуваат три броеви од корисникот а потоа се
вршат проверки за печатење на трите внесени вредности во растечки редослед. Прво
се проверуваат првите два внесени броеви со помош на структура за избор (Текстуален
алгоритам (Ако/ Тогаш) и извршен код (if/else)) а потоа се врши проверка со вториот и
третиот итн. Со проверка на сите можности на екранот се печатат внесените броеви во
растечки редослед.
Почеток

a,b,c

a<b
b>c
a<c
b,c,a

Т

Т

b<c
Т

a,b,c

c,b,a

Т

Т

a<c
c,a,b

b,a,c

Крај

Слика бр. 11
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a,c,b



Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за внесени три вредности и сортирани во
растечки редослед се користат следните клучни зборови: Алгоритам, Почеток, Читај,
Ако/тогаш - Инаку, Крај_Ако, Печати, Крај_Алгоритам.
Алгоритам RasteckiRedosled;
почеток
Печати “Vnesete tri broevi “;
Читај a,b,c;
Ako а<b тогаш
Ако b<c тогаш
Печати a,b,c;
инаку
Ако a<c тогаш
Печати a,c,b;
инаку
Печати c,a,b;
Крај_Aко{a<c}
Крај_Aко{ b<c}
инаку
Ако b>c тогаш
Печати c,b,a;
инаку
Ако a<c тогаш
Печати b,a,c;
инаку
Печати b,c,a;
Крај_Aко{a<c}
Крај_Aко{ b>c}
Крај_Aко{ a<b}
Крај_Алгоритам{RasteckiRedosled}





























Креирање на алгоритам со име Ocenka
Почеток на алгоритамот
Печатење на екран
Внесување на вредности за променливите a,b,c
Проверка дали a<b
Проверка дали b<c
Печатење на екран a,b,c
Обратно од а<b значи a>b
Проверка дали a<c
Печатење на екран a,c,b
Обратно од а<c значи a>c
Печатење на екран c,a,b
Крај на условот a<c
Крај на условот b<c
Обратно од а<b значи a>b
Проверка дали b>c
Печатење на екран c,b,a
Обратно од b>c значи b<c
Проверка дали a<c
Печатење на екран b,a,c
Обратно од а<c значи a>c
Печатење на екран b,a,c
Крај на условот a<c
Крај на условот b>c
Крај на условот a<c
Крај на алгоритамот RasteckiRedosled

Прогрмски код во C++

#include<iostream>
//основна библиотека
using namespace std;
int main()
//главна функција
{
//почеток на главната функција
int a;
//декларација на променливите со име a од целоброен тип
int b;
//декларација на променливите со име b од целоброен тип
int c;
//декларација на променливите со име c од целоброен тип
cout<<" Vnesete tri borevi : "; //печатење на екран
cout<<"\n a:= ";
//печатење на екран
cin>>a;
//внесување на вредност за променливата со име а
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cout<<"\n b:= ";
//печатење на екран
cin>>b;
//внесување на вредност за променливата со име b
cout<<"\n c:= ";
//печатење на екран
cin>>c;
//внесување на вредност за променливата со име c
cout<<"\n Broevite vo rastecki redosled se: "; //печатење на екран
if(a<b)
//проверка дали вредноста во a е помала од вредноста во b
if(b<c)
//проверка дали вредноста во b е помала од вредноста во c
cout<<a<<" "<<b<<" "<<c; //печатење на екран вредности за a,b,c
else
//обратно од b<c значи b>c
if(a<c )
//проверка дали вредноста во a е помала од вредноста во c
cout<<a<<" "<<c<<" "<<b; //печатење на екран вредности за a,b,c
else
//обратно од a<c значи a>c
cout<<c<<" "<<a<<" "<<b; //печатење на екран вредности за a,b,c
else
//обратно од a<b значи a>b
if(b>c)
//проверка дали вредноста во b е поголема од вредноста во c
cout<<c<<" "<<b<<" "<<a; //печатење на екран вредности за a,b,c
else
//обратно од b>c значи b<c
if(a<c)
//проверка дали вредноста во a е помала од вредностa во c
cout<<b<<" "<<a<<" "<<c; //печатење на екран вредности за a,b,c
else
//обратно од a<c значи a>c
cout<<b<<" "<<c<<" "<<a<<endl; //печатење на екран вредности за a,b,c
return 0;
}
//крај на главната функција


Извршен код
При компајлирање на програмскиот код во C++ на екранот се прикажува
конзола со порака за внесување на три броеви, програмата нуди можност за
внесување на првиот број.

Слика бр. 12
По внесувањето на првиот број, програмата нуди можност за внесување на
вториот број.

Слика бр. 13
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По внесувањето на првиот и вториот број програмата нуди можност за
внесување на третиот број.

Слика бр. 14
По внесување на трите броеви на екранот се испишува порака за прикажување
на внесените броеви во растечки редослед, имено подредени од најголем кон најмал.

Слика бр. 15
На следната слика се прикажани останатите случаи кои можат да се појават при
внесување на три вредности и нивно подредување во растечки редослед
a) Доколку се внесат вредности за
променливите a, b и c – 1,2 и 3 соодветно.

б) Доколку се внесат вредности за
променливите a, b и c – 1,3 и 2 соодветно.

в) Доколку се внесат вредности за
променливите a, b и c – 1, 2 и 3 соодветно.

г) Доколку се внесат вредности за
променливите a, b и c – 1, 2 и 3 соодветно.

д) Доколку се внесат вредности за
променливите a, b и c – 1, 2 и 3 соодветно.
Слика бр. 16
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Забелешка: Оваа стуктура се користи за разгледување на две можности – кога условот
е точен и кога условот е неточен. Доколку условот е точен се врши разгранување на
програмата и се извршува само делот со наредбите кои се за точен услов. Ако условот
не е точен се извршува само делот од наредбата кои се за неточен услов.
Пр2: Да се внесе број и да се провери дали цифрата на единици и цифрата на десетки
се еднакви.
Анализа:
 Графички алгоритам
Најпрво се внесува број, потоа со редоследна структура се одредува цифрата на
единици, цифрата на десетки и на крај се врши проверка со помош на стуктура со два
избори дали цифрата на единици и цифрата на десетки се еднакви. За одредување на
цифрата на единици потребно е бројот да се подели со десет и од него да се земи во
предвид само вредноста од неговиот остаток (делење по модул % - остаток). За
одредување на вредноста на цифрата десетки прво бројот се дели целобројно со десет
(целобројно делење) и од решението се определува цифрата на десетки така што
решението добиено од целобројното делење со десет ќе се подели повторно со десет
и ќе се зачува неговиот остаток (делење по модул % - остаток).

Почеток

a

ce=a%10

cd=(a/10)%10

ce=cd

Т
Da

Ne

Крај

Слика бр. 17
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Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за проверка дали цифрата на единици и
цифрата на десетки за внесен број се еднакви се користат следните клучни зборови:
Алгоритам, Почеток, Читај, Ако/тогаш - Инаку, Крај_Ако, Печати, Крај_Алгоритам.
Алгоритам EdiniciDesetki;
почеток
Печати “Vnesete broj “;
Читај a;
ce<-a мод 10;
cd<-(a/10) мод 10;
Ако ce=cd тогаш
Печати “da”;
инаку
Печати “ne”;
Крај_Aко{ ce=cd}
Крај_Алгоритам{EdniciDesetki}
















Креирање на алгоритам со име EdiniciDesetki
Почеток на алгоритамот
Печатење на екран
Внесување на вредност за променливата а
Одредување на цифрата единици
Одредување на цифрата десетки
Проверка дали ce има еднаква вредност со cd
Печатење порака на екран
Обратно од ce=cd знаци цифрите се различни
Печатење порака на екран
Крај на условот ce=cd
Крај на алгоритамот EdiniciDesetki

Прогрмски код во C++

#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
int a,ce,cd;
cout<<"\n Vnesete broj ";
cin>>a;
ce=a%10;
cd=(a/10)%10;

//основна библотека
//главна функција main
//почеток на главната функција
//декларација на промеливи од целоброен тип
//печатење порака на екран
//внесување на вредност за променливата со име a
//определување на цифра единици
//определување на цифра десетки

//проверка дали вредностите од променливите за цифрата единици и десетки се еднакви
if(ce==cd)
cout<<"\n da"<<endl;
else
cout<<"\n ne"<<endl;
return 0;
}

//печатење порака на екран
//случај кога цифрите единици и десетки се едкакви
//печатење порака на екран
//крај на главната функција
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Извршен код
При компајлирање на програмскиот код во C++ на екранот се прикажува порака
за внесување на број.

Слика бр. 18
По внесувањето на бројот програмата врши проверка дали внесениот број
содржи еднаква цифра на единици и цифра на десетки. Во нашиот пример бројот нема
еднаква цифра на единици со цифра на десетки.

Слика бр. 19
На следната слика е прикажано внесување на број кој содржи еднаква цифра
единици со цифрата на десетки.

Слика бр. 20

1.3.3. Структури со повеќе избори (Случај (Switch))
Стуктурите со повеќе избори во текстуален алгоритам се познати како Случај,
додека во програмскиот јазил C++ како контролна струтура switch. Структурата со
повеќе избори во споредба со претходните објаснати стуктури има повеќе од две
можности, имено има онолку можности колку што корисникот има потреба да
искористи.
Синтакса за графички и текстуален алгоритам:

Променлива

Naredba1

Naredba2

Naredba3

Naredba4

Слика бр. 21
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Naredba5

Случај promenliva
1: naredba1;
2:naredba2;
3:naredba3;
………….
N: naredbaN;
Инаку
Naredba0;
Крај_случај {promenliva}

Синтакса:
a) Стуктура со повеќе избори каде после секој случај има прекин
switch(x)
{
case 1:Naredba1;
break;
case 2:Naredba2;
break;
case 3:Naredba3;
break;
………………………….
case n:Naredban;
break;
default: Naredba;
}

*Наредбата break претставува излез од switch
*Ако корисникот избере 1 ќе се изврши Naredba1 и
програмата излегува од стуктурата со повеќе избори
*Ако корисникот избере 2 ќе се изврши Naredba2 и
програмата излегува од стуктурата со повеќе избори
*Ако корисникот избере 3 ќе се изврши Naredba3 и
програмата излегува од стуктурата со повеќе избори
*Ако корисникот избере n ќе се изврши Naredban и
програмата излегува од стуктурата со повеќе избори
и.т.н.
*Ако корисникот избере елемент кој не е предвиден
можностите за избор тогаш се извршува делот од
дифолт и тоа Naredba.
*Овој тип на switch се користи кога секој случај има
различна работа за извршување

б)Стуктура со повеќе избори каде после секој случај нема прекин
switch(x)
{
case 1:
case 2:
case3:Naredba3;
break;
case n:Naredban;
break;
default: Naredba;
}

*Ако корисникот избере 1, 2 или 3 ќе се изврши Naredba3
и програмата излегува од стуктурата со повеќе избори
*Ако корисникот избере n ќе се изврши Naredban и
програмата излегува од стуктурата со повеќе избори
и.т.н.
*Ако корисникот избере елемент кој не е предвиден во
мени за избор тогаш се извршува делот од дифолт и тоа
Naredba.
*Овој тип на switch се користи кога за неколку случаи
има еднаква работа за извршување

Пр.1: Да се внесе број, како реден број на ден во неделата и да се испечати со букви
избраниот ден во неделата.
Анализа:
 Графички алгоритам
Со помoш на редоследна стуктура се внесува број од 1 до 7. Со користење на
стуктура со повеќе избори се пребарува кој број е внесен и на крај со редоследна
стуктура се печати на екран со букви кој ден е избран. Доколу се направи грешка при
внесувањето и се внесе број помал од 7 или број поголем од 7 тогаш на екранот ќе се
испечати порака дека е направена грешка при внесување.
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Почеток

X

X

4

2
1

Vtornik

6
5

7

Petok

Nedela

3
Ponedelnik

Sreda

Greska

Sabota

Cetvrtok

Крај

Слика бр. 22


Текстуален алгоритем
За креирање на текстуален алгоритам за одредување на ден избрен во
неделата според неговиот реден број се користат следните клучни зборови:
Алгоритам, Почеток, Читај, Случај / Инаку, Крај/ Случај, Печати, Крај_Алгоритам.
Алгоритам Den;
почеток
Печати “Vnesete broj “;
Читај x;
Случај x
1: Печати “Ponedelnik”;
2: Печати “Vtornik;
3: Печати “Sreda”;
4: Печати “Cetvrtok”;
5: Печати “Petok”;
6: Печати “Sabota”;
7: Печати “Nedela”;
Инаку
Печати “Greska”;
Крај_Случај{x}
Крај_Алгоритам{Den}


















Креирање на алгоритам со име Den
Почеток на алгоритамот
Печатење на екран
Внесување на вредност за променливата x
Можности за вредноста на променливата x
За 1 се прикажува порака - Понеделник
За 2 се прикажува порака - Вторник
За 3 се прикажува порака - Среда
За 4 се прикажува порака - Четврток
За 5 се прикажува порака - Петок
За 6 се прикажува порака - Сабота
За 7 се прикажува порака - Недела
Можност доколку а не е ни едно од наведените
Печатење на порака за грешка
Крај за структурата Случај
Крај на алгоритамот Den
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Програмски код во C++

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int x;
cout<<"\n Vnesete broj : ";
cin>>x;
switch(x){
case 1:cout<<"\n Ponedelnik";
break;
case 2:cout<<"\n Vtornik";
break;
case 3:cout<<"\n Sreda “;
break;
case 4:cout<<"\n Cetvrtok";
break;
case 5:cout<<"\n Petok";
break;
case 6:cout<<"\n Sabota";
break;
case 7:cout<<"\n Nedela";
break;
default: cout<<"\n Greska";
}
return 0;
}

//основна библотека
//почеток на главна функција
//декларација на променлива целоброен тип
//печатење на порака на екран
//внесување на вредност за променливата x
//почеток на структура со повеќе избори
//за случај 1 се прикажува на екран Понеделник
//прекин на структурата со повеќе избори
//за случај 2 се прикажува на екран Вторник
//прекин на структурата со повеќе избори
//за случај 3 се прикажува на екран Среда
//прекин на структурата со повеќе избори
//за случај 4 се прикажува на екран Четврток
//прекин на структурата со повеќе избори
//за случај 5 се прикажува на екран Петок
//прекин на структурата со повеќе избори
//за случај 6 се прикажува на екран Сабота
//прекин на структурата со повеќе избори
//за случај 7 се прикажува на екран Недела
//прекин на структурата со повеќе избори
//во случај на грешка се прикажува на екран Грешка
//крај на стуктурата со повеќе избори
//крај на главната функција



Извршен код
При стартување на програмата во C++ на екран се прикажува порака за
внесување на број. Доколку корисникот внесе еден на екран се прикажува Понеделник
како прв ден во неделата.

Слика бр. 23
Доколку повторно се стартува програмата и се внесе било кој број од
понудените од 1 до 7 како денови во неделата на екранот се прикажува содветниот
избран ден во неделата. На следната слика е прикажан уште еден пример за внесен
број три со решение Sreda.

Слика бр. 24
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При компајлирање на програмата, доколку се избере број за кој нема
соодветен ден во неделата на екран се прикажува порака за направената грешка.

Слика бр. 25
Пр.2: Да се внесе буква и да се провери дали буквата е самогласка. Самогласки се
буквите ( a, e, i, o и u – во предвид да се земат само малите самогласки)
Анализа:
 Графички алгоритам
Со помош на редоследна стуктура се врши внесување на променлива од тип
карактер. По внесувањето на карактерот со помош на стуктура со повеќе избори се
врши проверка дали буквата е самогласка. Под претпоставка дека се пребаруваат мали
самогласки (a, e, i, o, u). Во ваков случај сите самогласки се пишуваат заедно бидејќи
имаат еднаква порака и истата се однесува на множеството самогласки.

Почеток

X

a e i o u

X

Samoglaska

Greska

Крај

Слика бр. 26


Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за проверка дали внесена буква е
самогласка се користат следните клучни зборови: Алгоритам, Почеток, Читај, Случај /
Инаку, Крај/ Случај, Печати, Крај_Алгоритам.

Алгоритам Bukva;

почеток

Печати “Vnesete bukva “;

Читај x;

Случај x
а,е,I,o,u: Печати “Samoglaska”;

инаку

Печати “Greska”;

Крај_Случај{x}

Крај_Алгоритам{Bukva}

Креирање на алгоритамот со име Bukvа
Почеток на алгоритамот
Печатење порака на екран
Внесување на вредност за променливата со име x
Стуктура со повеќе избори
Печатење порака на екран
Внесената буква не е самогласка
Печатење на порака на екран
Крај на стуктурата со повеќе избори
Крај на алгоритамот со име Bukva
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Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
int main()
// главна програма
{
//почеток на главна програма
char x;
//декларација на променливата со име x од знаковен тип
cout<<"\n Vnesete bukva "; //печатење на порака на екран
cin>>x;
//внесување на вредност за променливата со име x
switch(x){
//стуктура со повеќе можности
case 'a': case 'e':
case 'i': case 'o':
case 'u':
//потребни случаи за пребарување
cout<<"\n Samoglaska"; //печатење на порака на екран
break;
//прекин на случај
default: cout<<"Greska";
//печатење на порака во случај на грешка
}
//крај на стуктурата за повторување
return 0;
}
//крај на главната функцијата



Извршен код
При стартување на програмскиот код на екранот се прикажува порака за
внесување на буква. По внесувањето на буквата на екранот се прикажува дали буквата
е самогласка. Доколку се направи грешка при самото внесување, имено се внесе буква
која не е самогласка на екранот се прикажува порака за направената грешка.
А) Извршен код за програмата доколку се внесе буква која
е самогласка
Б) Извршен код за програмата доколку се внесе буква која
не е самогласка
Слика бр. 27
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1.4.Структури за повторување
Во структури за повторување спаѓаат:
 Структура за повторување со броење на циклусите (for);
 Структура за повторување (while);
 Структура за повторување (do / while);

1.4.1. Структура за повторување со броење на циклусите (for)
Главна карактеристика на Стуктурата за повторување со броење е кога точно е
дефиниран почетокот, крајот и чекорот на движење во циклусот. Циклусот има две
можности: да се движи од помала вредност кон поголема и од поголема вредност кон
помала (Декремент ++, Инкремент--)
Синтакса за графички и текстуален алгоритам за стуктура за повторување со
броење:
ЗА izraz1 ДО izraz2 ЧЕКОР izraz3
Израз 1
naredba1;
naredba2;
КРАЈ_ЗА;
Израз 2
Naredba3;
T
naredba1

naredba2

Израз 3

*izraz1 – иницијализација (почеток)
*izraz2 – услов (крај)
*izraz3 – инкремент (++)/ декремент (--) (чекор на движење)
* naredba1, naredba2 – овие наредби се извршуваат се
додека е условот точен
*naredba3 – се извршува по завршувањето на циклусот, ова
наредба не зависи од уловот на циклусот
Слика бр. 28

Во следниот пример се врши пресметка на сумата од нула до вредноста помала
и еднаква на четири. Циклусот започнува со број еден од изразот за иницијализација.
Со број два е условот кој има можност да биде точен или неточен. По проверката на
условот се извршуваат наредбите кои се зависни за самата стуктура. По извршувањето
на инстукциите се врши инкремент / декремент во зависнот од работата на циклусот.
Во следната табела се испишани вредностите како циклусот и во кој момент која
наредба ја извршува
i
i =0
i =1
i =2
i =3
i =4

s=0;
1

2

4

for (i=0; i<4; i++)
3 s=s+i;
cout<<s;
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услов
0<4 T
1<4 T
2<4 T
3<4 T
4<4

S =0
S=0+0
S=0+1=1
S=1+2=3
S=3+3=6

Забелешка: Циклусот работи се додека конролната променлива (i) ја добие првата
погрешна вредност, а решението се чува од последната точна вредност за контролната
променлива.
Пр.1: Да се внесе број и да се провери дали бројот е прост (прост број е бројот кој е
делив со еден и со самиот себе).
Анализа:
 Графички алгоритам
Најпрво треба да се внесе број од корисникот. По внесување на бројот треба да
се користи циклус кој ќе започне од 1 до внесениот број и ќе зголемува со чекор еден а
потоа ќе се врши проверка дали внесениот број е делив со некој број од 1 до самиот
број. Ако бројот има два делители значи дека е прост, а ако бројот има повеќе
делители значи дека бројот не е прост.
Почеток

b
К=0,i=1

i<=b

k=2

Т

b%i=0

Т

k=k+1
Прост

Не е прост

Т

i=i+1

Крај

Слика бр. 29

- 37 -



Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за проверка дали внесен број е прост се
користат следните клучни зборови: Алгоритам, Почеток, Читај, За/зголемувај,
Ако/тогаш, КрајЗа, Крај Ако, Печати, Крај_Алгоритам.
Алгоритам ProstBroj;
почеток
Печати “Vnesete broj “;
Читај b;
к<-0;
За i=1 зголемувај до b со чекор 1
Ако b мод i =0 тогаш
к<-к+1;
Крај_ако{b мод I =0}
Крај_за{i=0}
Ако k=2 тогаш
Печати “Brojot e prost”;
Инаку
Печати “Brojot ne e prost”;
Крај_ако{k=2}
Крај_Алгоритам{ ProstBroj }



















Креирање на алгоритамот со име ProstBroj
Почеток на алгоритамот
Печатење порака на екран
Внесување на вредност за променливата со име b
Иницијализација на променливата (бројач)
Стуктура за повторување која работи од 1 до b
Контролна стуктура со еден избор(делители на бројот)
Зголемување на бројачот за плус еден
Крај на контолната стуктура
Крај на стуктурата за повторување
Проверка дали бројачот k добил вредност два
Печатење на порака на екран
Проверка дали бројачот k е различен од два
Печатење на порака на екран
Крај на контолната стуктура k=2
Крај на алгоритамот со име ProstBroj

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
int main()
//главна функција
{
//почеток на главна функција
int b,k=0,i;
//декларација на променливи од целоброен тип на податок
cout<<"\n Vnesete broj "; //печатење на порака на екран
cin>>b;
//внесување на вредност за променливата со име b
for(i=1;i<=b;i++)
//стуктура за повторување со циклус на броење
if(b%i==0)
//контолна стуктура за проверка на делители на внесен број
k=k+1;
//бројач кој го определува бројот на делители
if(k==2)
//проверка дали бројот на делители е два (еден и самиот број)
cout<<"\n Brojot e prost"; //печатење на порака на екран
else
//проверка дали бројот има број на деители различен од два
cout<<"\n Brojot ne e prost"; //печатење на порака на екран
return 0;
}
//крај на главната функција
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Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внсување на
број. Откако ќе се внесе бројот на екранот се испишува порака во однос на
пресметките дали бројот е прост или не. Прост број е бројот кој е делив со еден и со
самиот себе. Секој број кој има повеќе од два делители (еден и самиот број) значи
дека бројот не е прост. На следната слика се прикажани две извршувања на
програмата.
А) Доколку кориникот внесе 17
– Бројот е прост
Б) Доколу корисникот внесе 16
– Бројот не е прост
Слика бр. 30
Пр.2: Да се внесат два броја и да се изврши кратење на дропка
Анализа:
 Графички алгоритам
Прво се врши внесување на два броја со редоследна стуктура, потоа се
дефинира алгоритам за кратење на дропка. Броител и именител на дропка се кратат
ако се делат со ист број. Со помош на стуктура за повторување со броење со почеток
од два до било кој број од двата внесени броеви и пребарувањето на делители на
двата броеви се врши со стуктура со еден избор и преку редоследни стуктури се
извршува кратењето на дропката.
Почеток

a,b

i=2

i<=a

Т

a% i=0 и
b%i=0

Т

a=a/I
a,b
b=b/i
Крај
i=1

i=i+1

Слика бр. 31
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Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за кратење на дропка a/b се користат
следните клучни зборови: Алгоритам, Почеток, Читај, За/зголемувај, Ако/тогаш,
КрајЗа, Крај Ако, Печати, Крај_Алгоритам.
Алгоритам Dropka;
почеток
Печати “Vnesete dva broja “;
Читај a,b;
За i<-2 зголемувај до a со чекор 1
Ако a мод i=0 и b мод i =0 тогаш
a<-a/i;
b<-b/i;
i<-1;
Крај_ако{ a мод i=0 иb мод I =0}
Крај_за{i=2}
Печати a ,” /”,b:
Крај_Алгоритам{Dropka }
















Креирање на алгоритамот со име Dropka
Почеток на алгоритамот
Печатење порака на екран
Внесување на вредност за променливите а и b
Стуктура за повторување која работи од 2 до а
Конт. стуктура со еден избор(делители на броевите)
Намалување на бројот а за цел дел од неговиот делител
Намалување на бројот b за цел дел од неговиот делител
Доделување на почетна вредност за контол. променлива
Крај на контолната стуктура
Крај на стуктурата за повторување
Печатење вредности за променливите a и b
Крај на алгоритамот со име Dropka

Програмски код во C++

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int i,a,b;
cout<<"\n Vnesete prv broj : ";
cin>>a;
cout<<"\n Vnesete prv broj : ";
cin>>b;
for(i=2;i<=a;i++)
if(a%i==0 && b%i==0)
{
a=a/i;
b=b/i;
i=1;
}
cout<<"\n "<<a<<"/"<<b;
return 0;
}

//основна библотека
//почеток на главна програма
//декларација на променливи од целоброен тип
//печатење на порака на екран
//внесување на вредност за променливата a
//печатење на порака на екран
//внесување на вредност за променливата b
//стуктура за повторување со броење
//контолна стуктура со еден избор
//почеток на блок од наредби за контолната стуктура
//измена на вредноста на бројот a
//измена на вредноста на бројот b
//почетна вредност за контролната променлива i
//крај на блок од наредби за контолната стуктура
//печатење на екран вредноста од променливите a и b
//крај на главната функција
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Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
вредност на првиот број – броител на дропката.

Слика бр. 32
По внесувањето на првиот број на екранот се прикажува порака за внесување
на вториот број – именител на дропката.

Слика бр. 33
По внесување на вториот број на екранот се прикажуваат броеви кои се
добиени со кратење на внесените вредности за првата и втората променлива.

Слика бр. 34
На следната слика се прикажани три начини на внесување на врендости и
кратење на иститите со што се добиваат нивните решенија.

А) За внесените вредности 18 и 9 се добива решение 2/1

Б) За внесените вредности 5 и 25 се добива решение 1/5

В) За внесените вредности 36 и 16 се добива решение 9/4

Слика бр. 35

1.4.2. Структура за повторување (while)
Стуктурата за повторување (while) може да ги решава истите алгоритми како и
решавање на алгоритмите со помош на стуктурата за повторување со броење.
Дополнително оваа стуктура може да работи кога се врши дирекна измена на
променлива која се користи во самиот услов, имено овие алгоритми не можат да се
решат со структурата за повторување со броење. Кај оваа стуктура за повторување
прво се проверува условот па потоа се извршува телото на циклусот.
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Синтакса за графички и текстуален алгоритам за стуктура за повторување:
Додека uslov извршувај
Naredba1;
Naredba2;
Крај_додека{uslov}
Naredba3;

Израз 1

Израз 2
T
naredba1

naredba2

Израз 3

* Се додека условот е точен се извршуваат
naredba1, naredba2, (се повторува извршувањето
на наредбите 1 и 2)
*Кога условот е неточен програмата излегува од
циклусот и ја извршува naredba3.

Слика бр. 36
Синтакса:
а) Споредба помеѓу стуктура за повторување со броење и структура за повторување
(while)
s=0; i=0;
while(i<5)
{
s=s+i;
i++;
}

s=0;
for(i=0;i<5;i++)
s=s+i;

б) Пример за работа на стуктурата за повторување (while)
s=0;
b=153;
1
while(b>0){
2 ce=b%10;
3 b=b/10;
4 s=s+ce;
}

1- b>0
2- ce
153>0
ce=153%10
T
ce=3
15>0
ce=15%10
T
ce=5
1>0
ce=1%10
T
ce=1
0>0
Неточно

*циклусот работи се додека условот е точен
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3- b
b=153/10
b=15
b=15/10
b=1
b=1/10
b=0

4 - S =0
S=0+3
S=3
S=3+5
S=8
S=8+1
S=9

Пр.1: Да се внесе број и да се определи производот од сите цифри на бројот кои се
поголеми од 4.
Анализа:
 Графички дијагам
По внесувањето на бројот од корисникот се иницијализира претпоставка дека
секој производ започнува од 1 со помош на редоследна стуктура. Во стуктурата за
повторување се наоѓа условот до кога да работи циклусот. Потоа со редоследна
структура се врши одделување на цифрите и намалување на бројот за последната
цифра. Потоа се креира услов со помош на стуктура со еден избор т.ш. секоја цифра
треба да биде поголема од 5, имено од сите цифри кои го исполнуваат условот се
определува производ со помош на редоследна стуктура.

Почеток

b

p=1

b>0

Т

ce=b%10

b=b/10

ce>5

p

Т
p=p*ce

Крај
Слика бр. 37
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Текстуале алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за определување на прозвод на цифри
поголеми од пет се користат следните клучни зборови: Алгоритам, Почеток, Читај,
Додека/Извршувај, Ако/тогаш, Крај/додека, Крај Ако, Печати, Крај_Алгоритам.
Алгоритам Proizvod;
почеток
Печати “Vnesete broj “;
Читај b;
p<-1;
додека b>0 извршувај
ce<-b мод 10;
b<-b / 10;
Ако ce>5 тогаш
p<-p*ce;
Kрај_ако{ce>5}
Крај_додека{b>0}
Печати p;
Крај_Алгоритам{Proizvod}

















Креирање на алгоритамот со име Proizvod
Почеток на алгоритамот
Печатење порака на екран
Внесување на вредност за променливата а
Иницијализација на производот на вредност еден
Стуктура за повторување
Одредување на цифрата единици
Намалување на бројот за последната цифра
Контролна структура за проверка на цифрата единици
Пресметка на производ
Крај на контолната стуктура
Крај на стуктурата за повторување
Печатење на производот на цифрите кои е поголеми од 5
Крај на алгоритамот со име Proizvod

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
int main(){
//почеток на главна функција
int b,p=1,ce;
//декларација на променливи од целоброен тип на податок
cout<<"\n Vnesete broj ";
//печатење на порака на екран
cin>>b;
//внесување на вредност на променливата со име b
while(b>0{
//почеток на структурата за повторување
ce=b%10;
//одделување на последната цифра
b=b/10;
//намалување на бројот за последната цифра
if(ce>5)
//контролна структура за проверка на цифра единици
p=p*ce;
//пресметка на производ
}
//крај на сруктурата за повторување
cout<<"\n Proizvodot cifri > 5 e "<<p; //печатење на порака на екран и вредност за p
return 0;
}
//крај на главната функција
 Извршек код
При извршување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
број.

Слика бр. 38
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По внесување на бројот на екранот се прикажува прозводот од сите цифри во
бројот кои се поголеми од пет (6*8=48).

Слика бр. 39
На следната слика се прикажани две извршувања за два различни внесени
броеви за кои е пресметан производ за сите цифри кои се поглеми од пет.
А) За внесен број 267 на екран е прикажан производот
на цифрите поголеми од 5 и се добива 42 =>(6*7)
Б) За внесен број 34578 на екран е прикажан
производот на цифрите поголеми од 5 и се добива
56=>(7*8)
Слика бр. 40
Пр.2: Да се внесе број и да се определи максималната цифра во бројот.
Анализа:
 Графички алгоритам
По внесување на бројот се врши претпоставка за максимална цифра (за
максимална цифра како претпоставка се зема max=0), потоа се врши одделување на
цифрите единици и намалување на бројот за последната цифра. По одделувањето на
цифрата се врши проверка за определување на максималната цифра за внесниот број.
Почеток

b

max=0

Т
b>0

ce=b%10

b=b/10

max

Т

b>max

max=ce

Крај

Слика бр. 41
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Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за определување на максимална цифра
за внесен број се користат следните клучни зборови: Алгоритам, Почеток, Читај,
Додека/Извршувај, Ако/тогаш, Крај/додека, Крај Ако, Печати, Крај_Алгоритам.
Алгоритам NajgolemaCifra;
почеток
Печати “Vnesete broj “;
Читај b;
max<-0;
додека b>0 извршувај
ce<-b % 10;
b<-b / 10;
Ако ce>max тогаш
max<-ce;
Kрај_ако{ce>max}
Крај_додека{b>0}
Печати max;
Крај_Алгоритам {NajgolemaCifra }

















Креирање на алгоритамот со име NajgolemaCifra
Почеток на алгоритамот
Печатење порака на екран
Внесување на вредност за променливата а
Иницијализација на максималната цифра на вредност 0
Стуктура за повторување
Одредување на цифрата единици
Намалување на бројот за последната цифра
Контролна структура за проверка на цифрата единици
Доделување на променливата max вредност ce
Крај на контолната стуктура
Крај на стуктурата за повторување
Печатење на максималната цифра
Крај на алгоритамот со име NajgolemaCifra

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
int main()
//главна функција
{
//почеток на главна функција
int b,max=0,ce;
//декларација на променливи
cout<<"\n Vnesete broj ";
//приказ на порака на екран
cin>>b;
//внесување на вредност за променливата a
while(b>0)
//стуктура за повторување
{
//почеток телото на стуктурата за повторување
ce=b%10;
//одредување на вредноста за цифра единици
b=b/10;
//намаување на бројот за последната цифра
if(ce>max)
//контролна стуктура за проверка на цифрите
max=ce;
//доделување на вредност за променливата max
}
//крај на стуктурата за повторување
cout<<"\n Najgolemata cifra e : "<<max;//печатење на порака на екран
return 0;
}
//крај на главната функција
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Извршен код
При стартување на програмскиот код на екранот се испишува порака за
внесување број и самата програма нуди можност да се изврши внес од тастатура.

Слика бр. 42
По внесувањето на бројот од корисникот на екранот се прикажува порака со
текст за најголема цифра за внесен број и самото решение, имено најголемата цифра
во тој внесен број.

Слика бр. 43
На следната слика се прикажани три извршувања за различни внесени броеви и
определување на најголема цифра во истите.
А) За внесен број 2596 најголема цифра е 9
Б) За внесен бро 3651 најголема цифра е 6
В) За внесен број 3871 најголема цифра е 8
Слика бр. 44

1.4.3. Структура за повторување (do – while)
Стуктурата за повторување do/while се разликува од останатите две стуктури
кои претходно ги разгледавме. Кај стуктурата за повторување со броење и стуктурата
за повторување while најпрво се проверува условот во стуктурата а потоа се извршува
телото на циклусот, додека кај структурата за повторување do /while без разлика дали
условот е точен или неточен прво се извршува телото на циклусот а потоа се проверува
точноста на условот. Ако условот е точен продлжува со повторно извршување на
циклусот ако условот не е точен излегува од стуктурата за повторување.
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Почеток

Повторувај
Naredba1;
Naredba2;
до (uslov);
Крај_повторувај (uslov}
Naredba3;

Наредба1

Наредба2

Услов

Т

Наредба3

Крај

*Без разлика дали условот е точен или неточен телото
на циклусот (naredba1, naredba2) ќе се извршат.
* Ако условот е точен ќе продолжат со извршување
naredba1, naredba2.
* Ако условот е неточен програмата излегува од
циклусот и ќе се изврши naredba3.
Слика бр. 45

Синтакса:
а) Споредба помеѓу стуктура за повторува со броење и структура за повторување (do/
while)
i=0;s=0;
do
{
s=s+i;
i++;
}while(i<5);

s=0;
for(i=0;i<5;i++)
s=s+i;

б) Споредба помеѓу стуктура за повторува со броење и структура за повторување (do/
while)
i=0; s=0;
do
{
s=s+i;
i++;
}while (i<4);

S
S=0+0=0
S=0+1=1
S=1+2=3
S=3+3=6
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I
I=0+1=1
I=1+1=2
I=2+1=3
I=3+1=4

Услов
1<4 T
2<4 T
3<4 T
4<4

Пр.1: Внесувај се додека внесеш 0 и прсметај сума од сите парни вредности кои се
внесени.
Анализа:
 Графички алгоритам
Внесувањето на броевите се врши во самиот циклус. По внесување на бројот се
врши проверка дали бројот е парен, ако е парен се пресметува сума. Доколу внесениот
број е различен од нула циклусот продолжува од почеток со следно внесување на број.
Почеток

s=0

b

Т

b%2==0

s=s+b;

b<>0

Т

s

Крај

Слика бр. 46


Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за сума од внесени броеви кои се парни
се додека се внесува број кој е различен од нула се користат следните клучни зборови:
Алгоритам, Почеток, Читај, Повторувај/до, Ако/тогаш, Крај/повторува до, Крај Ако,
Печати, Крај_Алгоритам.
Алгоритам SumaParni;
Почеток
s<-0;
Повторувај
Печати “Vnesete broj “;
Читај b;
Ако b мод 2==0 тогаш
s<-s+b;
Kрај_ако{b мод 2==0}
до{b<>0}
Крај_повторувај{b<>0}
Печати s;
Крај_Алгоритам SumaParni}















Креирање на алгоритамот со име SumaParni
Почеток на алгоритамот
Иницијализација на сумата на вредност нула
Почеток на стуктура за повторување
Печатење на порака на екран
Внесување на вредност за променливата со име a
Контролна стуктура за проверка на парност на бројот a
Пресметка на сума на внесените броеви
Крај на контолната стуктура
Услов до кога да работи структурата за повторување
Крај на стуктурата за повторување
Печатење на сумата на екран
Крај на алгоритамот со име SumaParni
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Програмски код во C++

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int b,s=0;
do{
cout<<"\n Vnesete broj ";
cin>>b;
if(b%2==0)
s=s+b;
}while(b!=0);
cout<<s;
return 0;
}

//основна библотека
//почеток на главна програма
//декларација на променливи
//почеток на циклус
//печатење порака на екран
//внесување на вредност за променливата b
//контролна стуктура за проверка на парност за b
//пресметка на сума
//крај на стуктурата за повторување
//печатење на сумата на екран
//крај на главната функција



Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внес ување на
број од корисникот.

Слика бр. 47
По внесување на првиот број на екранот се прикажува порака за внесување на
следен број од корисникот.

Слика бр. 48
Постапката продолжува за внесување на броеви се додека се внесе нула, тогаш
циклусот завршуава и на екранот се прикажува сумата од сите внесени парни
вредности.

Слика бр. 49
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На следната слика е прикажано уште едно извршување за внесени броеви се
додека се внесе бројот нула.

Слика бр. 50
Пр.2: Да се внесе број а потоа да се изврши погодок на внесениот број. На екран да се
испечати после колку обиди е извшен погодок.
Анализа:
 Графички алгоритам
Најпрво се внесува број кој се претпоставува дека е замислен број. Потоа
корисникот врши внесување на броеви се додека изврши погодок на замислениот
број. Со самото внесување да се определи броење на внесените броеви и на екранот
да се испечати после колку внесени броеви е погоден замислениот број.
Почеток

k=0

zamislen

b

Т

b<>zamislen

k=k+1

b<>zamislen

k

Крај

Слика бр. 51
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Т



Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за погодок на замислен број се користат
следните клучни зборови: Алгоритам, Почеток, Читај, Повторувај/до, Ако/тогаш,
Крај/повторува до, Крај Ако, Печати, Крај_Алгоритам.
Алгоритам ZamislenBroj;
Почеток
к<-0;
Печати “Vnesete broj “;
Читај zamislen;
Повторувај
Печати “Vnesete broj “;
Читај b;
Ако b <>zamislen тогаш
k-<k+1;
Kрај_ако{b<>zamislen}
до{b<>zamislen}
Крај_повторувај{b<>zamislen}
Печати k;
Крај_Алгоритам{ZamislenBroj }


















Креирање на алгоритамот со име ZamislenBroj
Почеток на алгоритамот
Иницијализација на бројач на вредност нула
Печатење на порака на екран
Внесување на замислениот број
Почеток на стуктура за повторување
Печатење на порака на екран
Внесување на вредност за променливата
Контролна стуктура за проверка на парност на бројот a
Бројач кој определува колку обиди се извршиле
Крај на контолната стуктура
Услов до кога да работи структурата за повторување
Крај на стуктурата за повторување
Печатење на бројот на обиди на екран
Крај на алгоритамот со име ZamislenBroj

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна билотека
using namespace std;
int main(){
//почеток на главна програма
int b,k=0,zamislen;
//иницијализација на вредности
cout<<"\n Zamislete broj ";
//печатење порака на екран
cin>>zamislen;
//внесување на замислен број
do
// стуктура за повторување
{
//почеток на стуктура за повторување
cout<<"\n Obid za pogodok ";
//печатење на порака на екран
cin>>b;
//внесување на број
if(b!=zamislen)
//контролна стуктура за проверка
k=k+1;;
//зголемување на бројачот за плус еден
}while(b!=zamislen);
//крај на стуктурата за повторување
cout<<"\n Posle "<<k;
//печатење на порака на екран
cout<<" obidi e izvrsen pogodok"<<endl; //печатење на порака на екран
return 0;
}
//крај на главната функција
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Извршен код
На следната слика е прикажано внесување на вредности се додека се изврши
погодок на првиот внесен број. На екранот се прикажува после колку обиди е извршен
погодок.

Слика бр. 52
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2. Функции
2.1.Видови на функции
Функциите се градбени единки на програмите. Тие овозможуваат произволно
структурирање на кодот и поголема модуларност. Кај сите програми кои ги
разгледавме досега, наредбите кои требаше да се извршат ги пишувавме во една
функција - main(). Тоа е основниот дел кој го содржат сите програми - main() e првата
функција која се повикува при стартот на една програма напишана во програмскиот
јазик C++.
Практично гледано, функциите претставуваат множества наредби кои се
извршуваат при секој нивен повик. Повик на одредена функција претставува наредба
до процесорот за запирање на тековното извршување на наредби, запишување на
моментната локација во програмата и повикување на соодветната функција. По
завршување на повиканата функција, програмата продолжува со извршување од
местото од каде е функцијата повикана.
Видови функции:
1. Функицијата може да враќа вредност и да прима влезни параметри
Синтакса:
Тип ime_na_funkcija(тип promenliva1, тип primenliva2….);
Тип – функцијата може да враќа тип на податок (int, float, double, char …….)
ime na funkcija – името на функцијата ја карактеризира работата на функцијата
тип – секоја променлива како влезен параметар на функција мора да има свој
тип без разлика дали тој се повторува или не.
promenliva1, ptomenliva2 – тоа се имиња на променливите кои се влезни
параметри на функција
Пр:
int suma(int a, int b);
float kolicnik(int a, int b);
float proizvod(float a, float b, int c);
2. Функцијата може да враќа вредност и да не прима влезни параметри
Синтакса:
Тип ime_na_funkcija();
Тип – функцијата може да враќа тип на податок (int, float, double, char …….)
ime na funkcija – името на функцијата ја карактеризира работата на функцијата
() – функцијата не прима влезни параметри
Пр:
int suma();
float kolicnik();
char samoglaska();
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3. Функцијата може да не враќа вредност и да прима влезни параметри
Синтакса:
void ime_na_funkcija(тип promenliva1, тип primenliva2….);
void – клучен збор за функција која не враќа вредност е void
ime na funkcija – името на функцијата ја карактеризира работата на функцијата
тип – секоја променлива како влезен параметар на функција мора да има свој
тип без разлика дали тој се повторува или не.
promenliva1, ptomenliva2 – тоа се имиња на променливите кои се влезни
параметри на функција
Пр:
void suma(int a, int b);
void kolicnik(int a, int b);
void proizvod(float a, float b, int c);
4. Функцијата може да не враќа вреност и да не прима влези параметри
Синтакса:
void ime_na_funkcija();
void – клучен збор за функција која не враќа вредност е void
ime na funkcija – името на функцијата ја карактеризира работата на функцијата
() – функцијата не прима влезни параметри
Пр:
void suma();
void kolicnik();
void proizvod();
Забелешка:
 Функцијата која враќа вредност може да врати само една еднинствена
вредност без разлика на типот на податокот.
 Функцијата прима влезни параметри според потребите – работата на самата
функција.

2.2.Декларација, дефининиција и повик на функциja
Секоја функција без разлика на типот на подотакот таа има своја:
 Декларација
 Дефиниција и
 Повик
Декларација на функција претставува најава на програмата дека ќе постои функција
креирана од корисникот. Постојат две можности за декларација на функција:
1. Ако постои декларација на функцијата тој се наоѓа пред главната програма а
дефиницијата на функцијата се наоѓа после главната програма.
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Пр:
Tip ime (tip pr1,tip pr2); //proto tip – deklracija na funkcija
int main(){
//glavna funkcija
}
Tip ime (tip pr1,tip pr2)
{
//definicija na funckija
}
2. Ако не постои декларација на функција тогаш самата дефиниција на
функција се наоѓа пред главната програма и со тоа самата функција и се
декларира и се дефинира исовремено.
Пр:
Tip ime(tip pr1,tip pr2)
{
//definicija na funckija
}
int main(){
//glavna funkcija
}
Во дефиницијата на функцијата се наоѓа работата на самата функција, доколку
постои прототип на функција дефиницијата на фунцијата се наоѓа после главната
програма, а доколку не постои прототип дефиницијата на функцијата се наоѓа пред
главната програма.
Повик на функција е моментот на извршување на кодот од дефиницијата на
функцијата. Повикот на функција може да биде во главна програ ма или во дефиниција
на функција која е креирана од корисникот.
Од видови на функции веќе имавме спомнато дека постојат функции кои
враќаат и функции кои не враќаат вредност. Повикот на функциите се врши на
различен начи и тоа:
 Повик на функција која враќа вредност
Доколку функцијата враќа вредност може да се повикува на три начини и
тоа:
А. Повикот да се врши на променлива на која се доделува името на
функција
* Ако функцијата прима влезни параметри
ime_promenliva=ime_funkcija (prmenliva1, promenliva2, , ,);
Пр: r=suma(a,b);
* Ако функцијата не прима влезни параметри
ime_promenliva=ime_funkcija ();
Пр: r=suma();
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Б.Повикот да се врши дирекно во наредба за печатење
* Ако функцијата прима влезни параметри
cout<<ime_funkcija(prmenliva1, promenliva2, , ,);
Пр: cout<<suma(a,b);
* Ако функцијата не прима влезни параметри
cout<<ime_funkcija();
Пр: cout<<suma();
В. Повикот да се врши дирекно во пресметка
* Ако функцијата прима влезни параметри
ime_promenliva=ime_promenliva+ime_funkcija (prom1, prom2, , ,);
Пр: r=r+suma(a,b);



* Ако функцијата не прима влезни параметри
ime_promenliva=ime_promenliva+ime_funkcija();
Пр: r=r+suma();
Повик на функција која не враќа вредност се повикува само со нејзиното
име
* Ако функцијата прима влезни параметри
ime_funkcija(prom1, prom2, , ,);
Пр: suma(a,b);
* Ако функцијата не прима влезни параметри
ime_funkcija();
Пр: suma();

2.3. Стуктури преку функции
2.3.1. Редоследни структури и структура со еден избор преку функции
Пр1: Да напише функција која прима два влезни параметри како катети на
правоаголен триаголник и како решение ја враќа должината на хипотенузата по
питагорова теорема. Формула:

.

Анализа:
 Графички алгоритам
При решавање на задачи кои користат функции прво се определува типот на
функцијата која ќе се користи за решавање на дадениот проблем. Во нашиот случај
функцијата ќе прима два влезни параметри (страни на правоаголен триаголник) и ќе
враќа решение (должина на хипотенуза). Во главната функција се внесуваат влезните
параметри на функцијата и се врши повик на функцијата креирана од корисникот.
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А)
Почеток

Б)
Pitagorova(a,b)

А)Графички алгоритам за главна функција
a,b

C=
Pitagorova
(a,b)

Крај

Б)Графички алгоритам за дефиниција на функција

return c

Слика бр. 53
 Текстуален алгоритам
За пресметка на должина на хипотенуза по питагорова теорема преку функција
потребни се следните клучни зборови од текстуален алгоритам: Алгоритам, Почеток,
Читај, Печати, Крај, Подалгоритам и КрајПодалгоритам.
****Клучен збор за креирана функција од корисникот е Подалгоритам.
-

Текстуален алгоритам за главна функција
Алгоритам Hipotenuza;
Почеток
Читај а,b;
r<-pitagorova(a,b);
Печати r;
Крај_алгоритам{Hipotnuza}

-








Креирање на алгоритам со име Hipotenuza
Почеток на алгоритамот
Внесување две катети на триаголникот
Повик на функција која враќа вредност
Печатење на решението
Крај на алгоритам со име Hipotenuza

Текстуален алгоритам за функција со име Pitagorova

Подалгоритам Pitagorova(a,b)
Почеток
c<Врати c;
крај_подалгоритам{Pitagorova}
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Креирање на Подалгоритам Pitagorova
Почеток на функција/Подалгоритам
Пресметка за барањата на функцијата
Функцијата враќа вредност - решение
Крај на подалгоритамот Pitagorova



Пограмски код C++

#include<iostream>
#include<math.h>
using namespace std;

//основна библотека
//библотека за сложени математички операции

float pitagorova(int a1,int b1);

//декларација на функција

/*1. Функцијата има можност да врати вредност и да не враќа вредност. Ако
функцијата враќа вредност има можност да врати (int, float, double....), ако функцијата
не враќа вредност секогаш е од тип void.
2. Името на функцијата секогаш ја карактеризира работата на функцијата.
3. Влезните параметри на функцијата се оделени со запирка и секоја променлива мора
да има свој тип на податок без разлика дали тој се повторува.
4. Секоја декларација на функција завршува со точка запирка.*/
int main()
{
/*1. Ако функцијата враќа вредност ЗАДОЛЖИТЕЛНО се декларира променлива од
истиот тип од кој и го враќа самата функција.
2. Ако функцијата не враќа вредност не се дкларира променлива од тип void бидејќи
не постои.
3. Колку влезни параметри прима функцијата и од кој тип, од истиот тип и со ист број
се декларираат во главната програма.*/
float r;
//декларација на променлива од целоброен тип на податок
int a,b;
//декларација на променливи од реален тип на податок
cout<<”\n Vnesete vrednost za a : “; //печатење порака на екран
cin>>a;
//внесување на вредност за променливата a
cout<<”\n Vnesete vrednost za b : “; //печатење порака на екран
cin>>b;
//внесување на вредност за променливата b
/*1. Повик на функција која враќа вредност се врши на променлива од истиот тип од
кој и го враќа самата функција, на која и се доделува името на функцијата и во заграда
променливите со соодветен тип и број, одделени со запирка без нивниот тип.
1. Повик на функција која не враќа вредност се врши само со името на функцијата и во
заграда променливите со соодветен тип и број, одделени со запирка без нивниот тип.
*/
r=pitagorova(a,b);
//повик на функцијата со име pitagorova
/*1. Ако функцијата враќа вредност решението се печати во главната програма.
2. Ако функцијата не враќа вредност решението се печати во нејзината дефиниција не
тука.*/
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cout<<”\n Dolzinata na hipotenuzata e : “; //печатење на порака на екран
cout<<r;
//печатење на решение добиено од повик на функција
return 0;
}
//крај на главна функција
/* *Секоја дефиниција на функција се наоѓа надвор од главната програма
- Ако постои декларација на функцијата, дефиницијата на функцијата се наоѓа
после главната програма.
- Ако не постои декларација на функцијата тогаш дефиницијата на функцијата се
наоѓа пред главната програма.
* За секоја дефиниција на функцијата се препишува декларација без точка запирка.*/
float pitagorova(int a, int b) //дефиниција на функција
{
//почеток на дефиниција на функција
/*1.Ако функцијата враќа вредност мора да се декларира променлива од истиот тип од
кој и враќа самата функција, плус дополнителни променливи во зависнот од работата
на функцијата.
2.Ако функцијата не враќа вредност декларацијата на променливите зависи од
работата на функцијата.*/
float c;
//декларација на локална променлива
//(променлива декларирана во дефиниција на функција)
c=sqrt(pow(a,2)+pow(b,2)); //пресметка за должина на хипотенуза
/* 1. Ако функцијата враќа вредност мора да има RETURN од променлива која е од
соодветен тип на податок со типот на податокот кој го враќа самата функција.
2. Ако функцијата не враќа вредност сигурно нема return, има печатење на податоците
COUT */
return c;
//враќање на решение од функција
}
 Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
вредност за првата променлива со име a - (првата катета на правоаголниот триаголник)

Слика бр. 54
По внесување на првата променлива на екранот се прикажува порака за
внесување на вредност за втората променлива со име b (втората катета на
правоаголниот триаголник)

Слика бр. 55
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По внесувањето на двете катети за правоаголниот триаголник на екранот се
прикажува пресметана должината на хипотенузата по питагорова теорема.

Слика бр. 56
На следната слика е прикажано уште едно извршување на програмскиот код со
различни вредности.

Слика бр. 57
Забелешка:
* Функцијата може да враќа вредност ако има единствено ЕДНО решение.
* Функцијата не враќа вредност ако има повеќе решенија или самата работа бара
печатење на податоците.
* Променивите кои се наоѓаат во дефиниција на функцијата се викаат локални
променливи, додека прменливите кои се наоѓаат во главната функција се викаат
глобални променливи.
Пр.2: Да се напише функција која прима влезен параметар од целоброен тип на
податок како степен за даден агол и го печати типот на аголот.
Анализа:
 Графички алгоритам
Најпрво се декларира функција која не враќа вредност и прима еден влезен
параметар од целоброен тип на податок. Во главната функција се врши внесување на
бројот и повик на функцијата. Во дефиницијата на функцијата се проверува бројот и со
помош на контролна стуктура со еден избор се проверува: Ако бројот е во интервал од
1 до 89 аголот е остар, ако бројот е 90 – аголот е прав, ако бројот е во интервал од 91
до 179 – аголот е тап, ако бројот е 180 – аголот е рамен, ако бројот е 360 – аголот е
полн.
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Слика бр. 57
 Текстуален алгоритам
За определување на типот на аголот за внесени степени од корисникот
потребни се следните клучни зборови од текстуален алгоритам: Алгоритам, Почеток,
Читај, Печати, Крај, Ако/тогаш, Крај/Ако Подалгоритам и Крај Подалгоритам.
- Текстуален алгоритам за главна функција
Алгоритам Stepeni
Почеток
Читај b;
Agol(b);
Крај_алгоритам{Stepeni}







Креирање на алгоритам со име Stepeni
Почеток на алгоритамот
Внесување на степени
Повик на функција со име Agol
Крај на алгоритамот Stepeni
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Текстуален алгоритам за функција со име Agol

Подалгоритам Agol(b)
Почеток
Ако b>= 1 и b<=89 тогаш
Печати “Ostar”;
Крај_ако{ b>= 1 и b<=89}
Ако b=90 тогаш
Печати “Prav”;
Крај_ако{ b=90}
Ако b>= 91 и b<=179 тогаш
Печати “Tap”;
Крај_ако{ b>= 91 и b<=179}
Ако b=180 тогаш
Печати “Ramen”;
Крај_ако{ b=180}
Ако b=360 тогаш
Печати “Poln”;
Крај_ако{ b=360}
Крај_подалгоритам{Agol}





















Креирање на Подалгоритам Agol
Почеток на функција/Подалгоритам
Проверка дали аголот се наоѓа од 1 до 89
Печатење порака на екран
Крај за контролната стуктура од 1 до 89
Проверка дали аголот е точно 90
Печатење порака на екран
Крај за контролната стуктура
Проверка дали аголот се наоѓа од 91 до 179
Печатење порака на екран
Крај за контролната стуктура
Проверка дали аголот е точно 180
Печатење порака на екран
Крај за контролната стуктура
Проверка дали аголот е точно 360
Печатење порака на екран
Крај за контролната стуктура
Крај на подалгоритамот Agol

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
void agol(int b);
//декларација на функција
int main(){
//почеток на главна функција
int b;
//декларација на променлива
cout<<"\n Vnesete stepeni za agol"; //печатење порака на екран
cin>>b;
//внесување на променлива
agol(b);
//повик на функција
return 0;}
//крај на главната функција
void agol(int b) {
//почеток на дефиниција на функција
if(b>=1 && b<=89)
//проверка дали степените се од 1 до 89
cout<<"Ostar"<<endl;
//печатење порака на екран
if(b==90)
//проверка дали степените се 90
cout<<"Prav"<<endl;
//печатење порака на екран
if(b>=91 && b<=179)
//проверка дали степените се од 91 до 179
cout<<"Tap"<<endl;
//печатење порака на екран
if(b==180)
//проверка дали степените се 90
cout<<"Ramen"<<endl; //печатење порака на екран
if(b==360)
//проверка дали степените се 360
cout<<"Poln"<<endl;}
//печатење порака на екран
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 Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
степени за даден агол.

Слика бр. 58
По внесување на степените за даден агол од страна на корисникот на екранот се
прикажува типот на аголот.

Слика бр. 59
На следната слика се прикажани повеќе извршувања.

А. За внесени 26 степени се добива Ostar агол
Б. За внесени 90 степени се добива Prav агол
В. За внесени 167 степени се добива Tap агол
Г. За внесени 180 степени се добива Ramen агол
Д. За внесени 360 степени се добива Poln агол

Слика бр. 60

2.3.2. Структури за два избори и структури со повеќе избори преку функции
Претходно се запознавме со редоследни структури и структури со еден избор
кои се дефинираат преку функции. Сите претходно решени и анализирани алгоритми
можат да се решат преку функции. Со тоа самата задача има поголема примена
бидејќи кога и да има потреба од тој алгоритам кој се наоѓа во дефиниција на функција
може да се повика повеќе пати, а самиот код е напишан само еднаш. Ќе наведеме
примери преку кои ќе прикажеме структури за избор преку функции.
Пр.1: Да се напише функција која прима влезен параметар број и проверува дали
бројот е делив со 4 и 6, или бројот е делив со 4, или бројот е делив со 6, или бројот не
е делив ни со 4 ни со 6.
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Анализа:
 Графички алгоритам
Најпрво се декларира функција која не враќа вредност и прима еден влезен
параметар од целоброен тип на податок. Во главната функција се врши внесување на
број и повик на функцијата. Во дефиницијата на функцијата со помош на контролна
стуктура со два избори се врши проверка дали бројот е делив со 4 и 6, или бројот е
делив само со 4 или бројот е делив само со 6, или бројот не е делив ни со 4 ни со 6.

Delivi(b)

Почеток

b

Delivi(b)

b%4=0 и b%6=0

Т

b%4=0

Deliv so 4 I 6
Т

Крај

Deliv so 4

b%6=0
Т
Deliv so 6
Ne e deliv ni
so 4 ni so 6

Крај Deliv

Слика бр. 61
 Текстуален алгоритам
За определување на внесен број дали е делив со 4 и 6, или внесен број е делив
само со 4, или внесен број е делив само со 6, или внесен број не е делив ни со 4 ни со
6 потребни се следните клучни зборови од текстуален алгоритам: Алгоритам, Почеток,
Читај, Печати, Крај, Ако/тогаш-инаку, Крај/Ако-тогаш-инаку Подалгоритам и Крај
Подалгоритам.
- Текстуален алгоритам за главна функција
Алгоритам Broevi;
Почеток
Печати “Vnesete broj”;
Читај b;
Delivi(b);
Крај_алгоритам{Broevi}








Креирање на алгоритам со име Broevi
Почеток на алгоритамот
Печатење порака на екран
Внесување на број
Повик на функција со име Delivi
Крај на алгоритамот Broevi
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Текстуален алгоритам за функција со име Delivi

Подалгоритам Delivi(b);
Почеток
Ако b мод 4=0 и b мод 6=0 тогаш
Печати “Deliv so 4 I 6 “;
Инаку
Ако b мод 4=0 тогаш
Печати “Deliv so 4“;
Инаку
Ако b мод 6=0 тогаш
Печати “Deliv so 6 “;
Инаку
Печати “Ne e deliv so 4 I 6“;
Крај_ако{b мод 6=0}
Крај_ако{b мод 4=0}
Крај_ако{b мод 4=0 и b мод 6=0}
Крај_Подалгоритам{Delivi}



















Креирање на Подалгоритам Delivi
Почеток на функција/Подалгоритам
Проверка дали бројот е делив со 4 и 6
Печатење порака на екран
Бројот не е делив со 4 и 6
Проверка дали бројот е делив само со 4
Печатење порака на екран
Бројот не е делив со 4
Проверка дали бројот е делив со 6
Печатење порака на екран
Бројот не е делив со 6
Печатење порака на екран
Крај за контролната стуктура
Крај за контролната стуктура
Крај за контролната стуктура
Крај на подалгоритамот Delivi

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
void delivi(int b);
//декларација на функција
int main(){
//почеток на главна функција
int b;
//декларација на број
cout<<"\n Vnesete broj";
//печатење порака на екран
cin>>b;
//внесување вредноста за променливата b
delivi(b);
//повик на функцијата со име delivi
return 0; }
//крај на главната функција
void delivi(int b){
//дефиниција на функција со име delivi
if(b%4==0 && b%6==0)
//проверка дали бројот е делив со 4 и 6
cout<<"Deliv do 4 i 6"<<endl;
//печатење на порака на екран
else
//бројот не е делив со 4 и 6
if(b%4==0)
//проверка дали бројот е делив со 4
cout<<"Deiv so 4"<<endl;
//печатење на порака на екран
else
//бројот не е делив со 4
if(b%6==0)
//проверка дали бројот е делив со 6
cout<<"Deliv so 6"<<endl;
//печатење на пореке на екран
else
//бројот не е делив со 6
cout<<"Ne e deiv ni so 4 ni so 6";//печатење на порака на екран
}
//крај на функцијата со име delivi
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 Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
број од корисникот.

Слика бр. 62
По внесувањето на бројот на екранот се прикажува порака дали бројот е делив
со 4 и 6, или бројот е делив само со 4, или бројот е делив само со 6 или бројот не е
делив ни со 4 ни со 6.

Слика бр. 63
На следната слика на екранот се прикажани четири различни извршувања.
А) Бројот 8 е делив со 4
Б) Бројот 18 е делив со 6
В) Бројот 12 е делив и со 4 и со 6
Г) Бројот 15 не е делив ни со 4 нии со 6
Слика бр. 64
Пр.2: Да се напише функција која прима влезен параметар од целоборен тип на
податок и го печати соодветниот избран месец во годината.
Анализа:
 Графички алгоритам
Најпрво се декларира функција која не враќа вредност и прима еден влезен
параметар од целоброен тип на податок. Во главната функција се внесува променлива
а потоа се врши повик на функцијата. Во дефиниција на функција се користи структура
со повеќе избори за печатење на соодветниот избран месец во годината.
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Слика бр. 65
 Текстуален алгоритам
За определување на даден избран месец во годината според неговиот реден
број потребни се следните клучни зборови од текстуален алгоритам: Алгоритам,
Почеток, Читај, Печати, Случај, Крај/случај, Инаку, Подалгоритам и Крај Подалгоритам.
-

Текстуален алгоритам за главна функција

Алгоритам Meseci;
Почеток
Печати “Vnesete broj”;
Читај b;
ImeMesec(b);
Крај_алгоритам{Meseci}








Креирање на алгоритам со име Meseci
Почеток на алгоритамот
Печатење порака на екран
Внесување на број
Повик на функција со име ImeMesec
Крај на алгоритамот Meseci
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Текстуален алгоритам за функција со име ImeMesec

Подалгоритам ImeMesec(b);
Почеток
Случај b
1: Печати “Januari”;
2: Печати “Fevruari”;
3: Печати “Mart”;
4: Печати “April”;
5: Печати “Maj”;
6: Печати “Juni”;
7: Печати “Juli”;
8: Печати “Avgust”;
9: Печати “Septemvri”;
10: Печати “Oktomvri”;
11: Печати “Noemvri”;
12: Печати “Dekemvri”;
Инаку
Печати “Greska”;
Крај_Случај {b}
Крај_Подалгоритам {ImeMesec}























Креирање на Подалгоритам ImeMeseci
Почеток на функција/Подалгоритам
Можност за вредноста во променливата b
За 1 печатење порака на екран Januari
За 2 печатење порака на екран Fevruari
За 3 печатење порака на екран Mart
За 4 печатење порака на екран April
За 5 печатење порака на екран Maj
За 6 печатење порака на екран Juni
За 7 печатење порака на екран Juli
За 8 печатење порака на екран Avgust
За 9 печатење порака на екран Septemvri
За 10 печатење порака на екран Oktomvri
За 11 печатење порака на екран Noemvri
За 12 печатење порака на екран Dekemvri
Бројот нема вредност од 1 до 12
Печати порака на екран Greska
Крај на случај
Крај на подалгоритамот ImeMesec

Програмски код во C++

#include<iostream>
using namespace std;
void ImeMesec(int b);
int main(){
int b;
cout<<"\n Vnesete broj";
cin>>b;
ImeMesec(b);
return 0;
}
void ImeMesec(int b)
{
switch(b) {
case 1: cout<<"\n Januari";
break;
case 2: cout<<"\n Fevruari";
break;
case 3: cout<<"\n Mart";

//основна библотека
//декларација на функција
//почеток на главна функција
//декларација на променлива
//печатење на порака на екран
//внесување на вредност
//повик на функција
//крај на главната функција
//дефиниција на функција
//почеток на дефиниција на функција
//контролна стуктура со повеќе избори
//случај еден – Јануари
//прекин на контролната стуктура
//случај два – Февруари
//прекин на контролната стуктура
//случај три – Март
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break;
case 4: cout<<"\n April";
break;
case 5: cout<<"\n Maj";
break;
case 6: cout<<"\n Juni";
break;
case 7: cout<<"\n Juli";
break;
case 8: cout<<"\n Avgust";
break;
case 9: cout<<"\n Septemvri";
break;
case 10: cout<<"\n Oktomvri";
break;
case 11: cout<<"\n Noemvri";
break;
case 12: cout<<"\n Dekemvri";
break;
default: cout<<"Greska";
}
}

//прекин на контролната стуктура
//случај четири – Април
//прекин на контролната стуктура
//случај пет – Мај
//прекин на контролната стуктура
//случај шест – Јуни
//прекин на контролната стуктура
//случај седум – Јули
//прекин на контролната стуктура
//случај осум – Август
//прекин на контролната стуктура
//случај девет – Септември
//прекин на контролната стуктура
//случај десет – Октомври
//прекин на контролната стуктура
//случај единаесет – Ноември
//прекин на контролната стуктура
//случај дванаесет - Декември
//прекин на контролната стуктура
//случај грешка
//крај за понудените случаи
//крај на дефиниција на функција

 Извршен код
По стартување на програмата на екранот се испишува порака за внесување на
број. Понудени можности за внесување се од еден до дванаесет, соодветно според
редниот број на месецот. Во зависност од внесениот број на екранот се испишува
порака со името на тој месец.

Слика бр. 66
По внесувањето на бројот на екранот се прикажува името на месецот, имено
доколку корисникот внесе број кој не припаѓа во множеството броеви од еден до
дванаесет на екранот се испишува порака за грешка при внесувањето. На сликата е
прикажано дека доколку корисникот внесе шест на екранот се прикажва Juni.

Слика бр. 67
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На следната слика се прикажани три извршувања на програмата за три
различни внесени вредности.
А) За реден број 3 се печати Март

Б) За реден број 9 се печати Септември

В) За реден број 15 се печати Грешка
Слика бр. 68

2.3.3.Структури за повтоување со броење преку функции
Во секоја задача од функции мора најпрво да се одреди кој дел ќе се извршува
во дефиницијата на функцијата. Структурите за повторување со броење се наоѓаат во
дефиницијата на функцијата. Секоја задача која може да се обработи со структури за
повторување со броење истата може да се реши и преку функција. Ќе извршиме
илустрација на структури за повторување со броење преку функции.
Пр.1: Да се напише функција во која ќе се внесуваат 20 броеви и ќе се определи
аритметичка средина од сите парни вредности внесени од кориникот (аритметичка
средина претставува сумата од сите елементи поделена со бројот на елементите).
Анализа:
 Графички алгоритам
Најпрво се декларира функција која не прима влезни параметри и враќа
децимална вредност. Во главната програма се декларира променлива од децимален
тип на која ќе се повикува функцијата. Во дефиниција на функција се внесуваат 20
броеви и се определува сума и бројот на сите внесени вредности кои се парни , а потоа
се определува аритметичка средина (средна вредност или просек). Аритметичката
средина е количникот од сумата и бројот на елементите.
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Prosek()

К=0,i=1

Почеток
i<=20
Т

R<-Prosek()

b
Т

R
b%2=0

s=s+b

Крај
as=s/k

k=k+1
as
i=i+1
Крај Prosek()

Слика бр. 69


Текстуален алгоритам
За определување на аритметичка средина за дваесет внесени броеви потребни
се следните клучни зборови од текстуален алгоритам: Алгоритам, Почеток, Читај,
Печати, Крај, Ако/тогаш, Крај/Ако-тогаш, За/Зголемувај–со чекор, Крај/За,
Подалгоритам и Крај Подалгоритам.
- Текстуален алгоритам за главна функција
Алгоритам ASredina;
Почеток
R<-Prosek;
Печати R;
Крај_алгоритам {ASredina }







Креирање на алгоритам со име ASredina
Почеток на алгоритамот
Повик на функција со име Prosek
Печатење на решение
Крај на алгоритамот со име ASredina
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Текстуален алгоритам за функција со име Prosek

Подалгоритам Prosek ();
Почеток
s<-0; k<-0;
За i<-1 зголемувај до 20 со чекор 1
Печати “Vesete broj”;
Читај b;
Ако b%2=0 тогаш
s<-s+b;
k<-k+1;
Крај_ако{b%2=0}
Крај_за{i<-1}
as<-s/k;
Печати as;
Крај_Подалгоритам{Prosek}

















Креирање на Подалгоритам Prosek
Почеток на функција/Подалгоритам
Иницијализација на променливите s и k
Стуктура за повторување со броење
Печатење на порака на екран
Внесување на вредност за променливата b
Контролна стуктура за парност
Пресметка на сума
Броење на елементите кои се парни
Крај за контролната стуктура за парност
Крај за стуктурата за повторување со броење
Определување на аритметичка средина
Печатење на аритметичката средина
Крај на подалгоритамот Prosek

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
float Prosek();
//декларација на функција
int main()
//главна функција
{
//почеток на главна функција
float r;
//декларација на променлива од реален тип на податок
r=Prosek ();
//повик на функција која враќа вредност
cout<<r;
//печатење на решение од функција
return 0;
}
//крај на главна функција
float Prosek()
//дефиниција на функција
{
//почеток на дефиниција на функција
float as;
//декларација на променлива од реален тип
int i,k=0,s=0,b;
//деларација на промелниви од целоборен тип на податок
for(i=1;i<=20;i++) {
//структура за повторување со броење од еден до дваесет
cout<<"Vnesete broj : "; //печатење на порака на екран
cin>>b;
//внесување на вредност за променливата b
if(b%2==0){
//контролна стуктура за парност
s=s+b;
//пресметка на сума
k=k+1;
//броење колку елементи се парни
}
//крај на контролната стуктура
}
//крај на стуктурата за повторување со броење
as=(float)s/k;
//определување на аритметичка средина
return as;
//враќање на вредноста од дефинираната функција
}
//крај на дефиниција на функција
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 Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
број. Оваа порака се повторува се додека корисникот внесе дваесет броеви. По
внесувањето на дваесет броеви на екранот се прикажува порака после која е испишана
аритметичката средина добиена од количникот на сумата на сите парни вредности
поделена со бројот на парните внесени вредности.

Слика бр. 70
Пр.2: Да се напише функција во која ќе се внесуваат n броеви и ќе се определи
најголемиот внесен број.
Анализа:
 Графички алгоритам
Се декларира функција која враќа целобројна вредност и прима еден влезен
параметар од целоброен тип на податок. Во главната програма се внесува променлива
од целоброен тип на податок а потоа се врши повик на функцијата на друга
променлива на која и се доделува името на функцијата. Променливата која е внесена
од корисникот се запишува во загради. По повикот на функцијата се печати
променливата во која е зачувано решението кое го вратила функцијата. Во
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дефиницијата на функцијата за определување на максимален елемент пред да се
искористи структурата за повторување со даден чекор се внесува еден број по
претпоставка дека е најголем, потоа во телото на циклусот се внесуваат уште n-1
елементи и со користење на контролна стуктура со една можност се определува
максимален елемент.

Najgolem(n)

i=2
Почеток
max
n

R<-Najgolem(n)

i<=n
Т

R

b

Крај

b>max

Т

max=b
max
i=i+1

Крај
Najgolem(n)

Слика бр. 71
 Текстуален алгоритам
За определување на максимален елемент од n внесени броеви потребни се
следните клучни зборови од текстуален алгоритам: Алгоритам, Почеток, Читај, Печати,
Крај, Ако/тогаш, Крај/Ако-тогаш, За/Зголемувај–со чекор, Крај/За, Подалгоритам и Крај
Подалгоритам.
- Текстуален алгоритам за главна функција
Алгоритам Maksimalen;
Почеток
Печати “Vnesete broj”;
Читај n;
R<-Najgolem(n);
Печати R;
Крај_алгоритам{Maksimalen}









Креирање на алгоритам со име Maksimalen
Почеток на алгоритамот
Печатење порака на екран
Внесување на вредност
Повик на функција со име Najgolem
Печатење на решение
Крај на алгоритамот со име Maksimalen
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Текстуален алгоритам за функција со име Najgolem

Подалгоритам Najgolem(n);
Почеток
Читај max;
За i<-2 зголемувај до n-1 со чекор 1
Печати “Vesete broj”;
Читај b;
Ако b>max тогаш
max<-b;
Крај_ако{b>max}
Крај_за{i<-2}
Враќа max;
Крај_Подалгоритам{Najgolem}















Креирање на Подалгоритам Najgolem
Почеток на функција/Подалгоритам
Внесување на променлива
Стуктура за повторување со броење
Печатење на порака на екран
Внесување на вредност за променливата b
Контролна стуктура за пронаоѓање на најголем
Доделување на вредност на промелнивата max
Крај за контролната стуктура
Крај за стуктурата за повторување со броење
Враќање на најголемиот внесен број
Крај на подалгоритамот Najgolem

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
int najgolem(int n);
//декларација на функција
int main()
//главна функција
{
//почеток на главна функција
float r;
//декларација на промелнива од реален тип
int n;
//декларација на функција од целоброен тип
cout<<"\n Vnesete go brojot na elementi : "; //печатење на порака
cin>>n;
//внесување на вредност за променливата n
r=najgolem(n);
//повик на функција која враќа вредност
cout<<" \n Najgolemiot element e : "<<r; //печатење на порака и решение
return 0;
}
//крај на главната функција
int najgolem(int n){
//почеток дефиниција на функција
int i,max,b;
//декларација на променливи
cin>>max;
//внесување на вредност за променливата
for(i=2;i<=n;i++)
//стуктура за повторување со броење
{
//почеток на телото на стуктурата
cout<<"\n Vnesete broj : ";//печатење на порака на екран
cin>>b;
//внесување на вредност за променливата b
if(b>max)
//контролна стуктура за проверка
max=b;
//доделување вредност на промелнивата max
}
//крај на стуктурата за повторување
return max;
//враќање на вредноста во променливата max
}
//крај на функцијата
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 Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
бројот на елементи кои се обработуваат.

Слика бр. 72
По внесувањето на бројот на елементи на екранот се прикажува порака за
внесување на броевите. По внесување на броеви колку што се потребни (бројот внесен
на почеток на програмата) на екранот се испишува порака за определување на
најголемиот елемент и неговата вредност.

Слика бр. 73

2.3.4.Структури за повтоување (whle) преку функции
Големата примена на функциите овозможува решавање и на задачите со
структури за повторување (while) преку функција. Целосната структура за повторување
се наоѓа во дефиницијата на функцијата и во зависност од работата на функцијата таа
може вредноста да ја печати на екран или да ја врати во главна та програма. Во
главната програма се декларираат променливи во зависност дали функцијата враќа
вредност или не и колку влезни параметри прима функцијата. Преку примери детално
ќе ги обработиме стуктурите за повторување (while).
Пр.1: Да се напише функција која прима влезен параметар број и определува
производ од сите цифри кои се парни.
Анализа:
 Графички алгоритам
Најпрво се декларира функција која враќа вредност од целоброен тип на
податок и прима еден влезен параметар. Во главната функција се врши внесување на
бројот и повик на функцијата на променлива во која се чува решението кое го вратила
функцијата, а потоа ќе извршиме печатење на променливата. Во дефиницијата на
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функцијата прво ќе имаме структура за повторување (While) кој ќе работи се додека
бројот е поголем од нула а пота ќе ги одделиме цифрите и бројот ќе го намалуваме за
по една цифра. Со помош на контролната структура со еден избор ќе определиме која
е парна цифра и ќе дефинираме производ од парни цифри.
proizvod(b)

max=0

Почеток

b
b>0
R<-proizvod(b)

Т
ce=b%10

R
b=b/10
Крај
ce%2=0

Т

p=p*ce

p
Крај
proizvod(b)

Слика бр. 74
 Текстуален алгоритам
За определување на производ на парни цифри за внесен број потребни се
следните клучни зборови од текстуален алгоритам: Алгоритам, Почеток, Читај, Печати,
Крај, Ако/тогаш, Крај/Ако-тогаш, Додека/Извршувај, Крај/Додека, Подалгоритам и Крај
Подалгоритам.
- Текстуален алгоритам за главна функција
Алгоритам Cifri;
Почеток
Читај b;
r<-proizvod(b);
Печати r;
Крај_алгоритам{Cifri}








Креирање на алгоритам со име Cifri
Почеток на алгоритамот
Внесување на вредност за променливата b
Повик на функција со име proizvod
Печатење на решение
Крај на алгоритамот со име Cifri
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Текстуален алгоритам за функција со име proizvod

Подалгоритам proizvod;
Почеток
p<-1;
додека b>0 извршувај
ce<-b mod 10;
b<-b/10;
Ако ce mod 2=0 тогаш
p<-p*ce;
Крај_aко{ce mod2=0}
Крај_додека{b>0}
Врати p;
Крај_подалгоритам{proizvod}















Креирање на Подалгоритам Proizvod
Почеток на функција/Подалгоритам
Иницијализација на производот
Стуктура за повторување
Одделување на цифрата единици
Намалување на бројот за последната цифра
Контролна стуктура за проверка на парност на ce
Определување на производот од парните цифри
Крај за контролната стуктура
Крај за стуктурата за повторување
Враќање на призводот
Крај на подалгоритамот Proizvod

Програмски код во C++

#include<iostream>
using namespace std;
int proizvod(int b);
int main()
{
int b,r;
cout<<"\n Vnesete broj : ";
cin>>b;
r=proizvod(b);
cout<<"\n Resenieto e : "<<r<<endl;
return 0;
}
int proizvod(int b)
{
int ce,p=1;
while(b>0)
{
ce=b%10;
b=b/10;
if(ce%2==0)
p=p*ce;
}
return p;
}

//основна библотека
//дефиниција на функција
//главна функција
//почеток на главна функција
//декларација на променливи
//печатење на порака на екран
//внесување на вредност за промелнивата b
//повик на фунцкијата со име proizod
//печатење порака на екран и решение од функција
//крај на главната функција
//дефиниција на функција
//почеток на дефиниција на функција
//декларација на променливи
//стуктура за повторување
//почеток на телото на стуктурата за повторување
//одделување на цифрата единици
//намалување на бројот на цифрата единици
//контролна стуктура за парност на цифра
//пресметка на производ на цифри кои се парни
//крај на телото на стуктурата за повторување
//враќање на производот
//крај на дефиниција функцијата
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 Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
број од корисникот.

Слика бр. 75
По внесувањето на бројот од корисникот на екранот се прикажува порака за
решението од функцијата и самото решение како вредност – производ од парните
вредности.

Слика бр. 76
На следната слика се прикажани уште две извршувања на програмата за два
различни внесени броеви
А) За внесен број 235416 се добива бројот 48 (2*4*6)

Б) За внесен број 16543 се добива бројот 24 (6*4)
Слика бр. 77
Пр2: Да се напише функција која проверува дали внесен број е делив со сумата од
неговите цифри.
Анализа:
 Графички алгоритам:
Се декларира функција која не враќа вредност и прима еден влезен параметар
од целоброен тип на податок. Во главната програма се внесува број а потоа се врши
повик на функцијата. Во дефиниција на функција се користи помошна променлива за
да ја зачува вредноста на внесениот број. Во телото на Структурата за повторување
(While) која ќе работи се додека бројот е поголем од нула се одделуваат цифрите, се
намалува бројот за по една цифра и се определува сума од сите цифри во бројот. По
завршувањето на структурата за повторување се проверува дали внесениот број е
делив со определената сума и на екранот се испишува порака за информацијата.
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proveri(b)

s=0,
b1=b

Почеток

b
b>0
proveri(b)

Т
ce=b%10

Крај
b=b/10

s=s+ce
Т

b1%s=0

Da

Ne

Крај proveri(b)

Слика бр. 78
 Текстуален алгоритам
За проверка дали внесен број е делив со сумата од неговите цифри потребни се
следните клучни зборови од текстуален алгоритам: Алгоритам, Почеток, Читај, Печати,
Крај, Ако/тогаш, Крај/Ако-тогаш, Додека/Извршувај, Крај/Додека, Подалгоритам и Крај
Подалгоритам.
- Текстуален алгоритам за главна функција
Алгоритам Cifri;
Почеток
Читај b;
proveri(b);
Крај_алгоритам{Cifri}







Креирање на алгоритам со име Cifri
Почеток на алгоритамот
Внесување на вредност за променливата b
Повик на функција со име proizvod
Крај на алгоритамот со име Cifri
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Текстуален алгоритам за функција со име proveri

Подалгоритам Proveri;
Почеток
b1<-b;
s<-0;
додека b>0 извршувај
ce<-b мод 10;
b<-b/10;
s<-s+ce;
Крај_додека{b>0}
Ако b1 мод s=0 тогаш
Печати “da”;
Инаку
Печати “ne”;
Крај_ако {b1 мод s=0}
Крај_подалгоритам{Proveri}


















Креирање на Подалгоритам Proveri
Почеток на функција/Подалгоритам
Иницијализација на вредност за променливата b1
Иницијализација на вредност за променливата s
Стуктура за повторување
Одделување на цифрата единици
Намалување на бројот за последната цифра
Определување на сума на цифрите
Крај за стуктурата за повторување
Контролна стуктура за проверка дали b1 е делив со s
Печатење на порака на екран
Бројот b1 не е длив со s
Печатење порака на екран
Крај за контролната стуктура
Крај на подалгоритамот Proveri

Програмски код во C++

#include<iostream>
using namespace std;
void proveri(int b);
int main(){
int b;
cout<<"\n Vnesete broj ";
cin>>b;
proveri(b);
return 0;}
void proveri(int b){
int ce,s=0,b1;
b1=b;
while(b>0)
{
ce=b%10;
b=b/10;
s=s+ce;
}
if(b1%s==0)
cout<<"da";
else
cout<<"ne";
}

//основна библотека
//декларација на функција
//почеток на главна програма
//декларација на променлива
//печатење порака на екран
//внесување на вредност за променливата b
//повик на функција со име proveri
//крај на главната функција
//почеток на дефиниција на функција
//декларација на променливи
//доделување вредност на променливата b1
//стуктура за повторување
//почеток на телото на стуктурата за повторување
//одделување на цифрата на единици
//намалување на бројот за последната цифра
//определување на сума од цифрите
//крај на стуктурата за повторување
//контролна стуктура за деливост на b1 со s
//печатење на порака на екран
//вредноста на b1 не е делива со вредноста на s
//печатење на порака на екран
//крај на дефиниција на функција
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 Извршен код
На следната слика се прикажани две извршувања на програмскиот код за два
различни внесени броеви.
А) За бројот 2361 – бројот не е делив со
сумата од неговите цифри
Б) За бројот 72 – бројот е делив со сумата од
неговите цифри
Слика бр.79

2.3.5.Структура за повтоување (Do/WHILE) преку функции
Структурата за повторува Do/While е структура која има широка примена, имено
таа се користи и за креирање на мени дополнително со помош на контролната
структура со повеќе избори се комплетира еден процес на мени со можности за избор.
Овде ќе објаснам користење на мени, работа со мени и користење на повеќе функции.
Пр.1: Да се напише прва функција која определува плоштина и периметар на
правоаголник. Да се напише втора функција која определува плоштина и периметар на
паралелограм. Да се напише трета функција која определува плоштина и волумен на
квадар. Да се напише главна функција во кој ќе се креира мени со можност за избор:
1. Правоаголник
2. Паралелограм
3. Квадар и
0. Излез
Во секоја од дефинициите на функции се обработуваат плоштините и пермитрите.
Анализа
 Графички алгоритам
Во главна програма се започнува од циклусот за повторување во кој прво со
редолседна стуктура се печатата пораки на екранот за можноста за избор. Потоа
програмата нуди можност за внесување на број кој се користи во стуктура за избор со
повеќе можности. Доколку корисникот избере 1 се врши повик на функцијата за
пресметка на плоштина и периметар на правоаголник. Доколку корисникот избере 2 се
врши повик на функцијата за пресметување на плоштина и периметар на
паралелограм. Доколку корисникот избере 3 се врши повик на функцијата за
пресметка на плоштина и волумен на квадар. Доколку корисникот избере нула
излегува од програмата. Програмата нуди можност доколку корисникот избере број
кој не припаќа на броевите понудени за можност во менито, на екранот се испишува
порака за направена грешка и програмата нуди можност за следно внесување.
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Почеток

izbor

izbor

1

2

3

0

a,b

a,b,h

a,b,c

Pravoagolnik(a,b)

Paralelogram(a,b,h)

Kvadar(a,b,c)

Greska

T
Izbor<> 0

Крај

Pravoagolnik(a,b)

Paralelogram(a,b,h)

Kvadar(a,b,c)

p=a*b

p=a*h

p=2*(a*b+b*c+a*c)

l=2*(a+b)

l=2*(a+b)

v=a*b*c

p, l

p, l

p, v

Крај
Pravoagolnik(a,b)

Крај
Paralelogram(a,b,h)

Крај Kvadar(a,b,c)

Слика бр. 80
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Текстуален алгоритам
За креирање на мени и повик на функциите за правоаголник, паралелограм и
квадар потребни се следните клучни зборови од текстуален алгоритам: Алгоритам,
Почеток, Читај, Печати, Крај, Случај, Крај/Случај, Повторувај/до, Крај/Повторувај,
Подалгоритам и Крај Подалгоритам.
- Текслуален алгоритам за главна функција
Алгоритам Meni;
Почеток
Повторувај
Печати “1. Pravoagolnik”;
Печати “2. Paralelogram”;
Печати “3. Kvadar”;
Печати “0. Izlez”;
Печати “ Vnesete izbor”;
Читај izbor;
Случај izbor
1: Читај а,b;
Pravoagolnik(a,b);
2: Читај а,b,h;
Paralelogram(a,b,h);
3: Читај а,b,c;
Kvadar(a,b,c);
Инаку
Печати “ Greska”;
Крај_Случај{izbor}
до(izbor!=0)
Крај_повторувај(izbor!=0}
Крај_алгоритам{Meni}

-
























Креирање на алгоритам со име Meni
Почеток на алгоритамот
Почеток на стуктурата за повторување
Печатење порака на екран
Печатење порака на екран
Печатење порака на екран
Печатење порака на екран
Печатење порака на екран
Внесување на вредност
Почеток на контролната структура со повеќе избори
За случај 1: Внесување на вредности
Повик на функцијата со име Pravoagolnik
За случај 2: Внесување на вредности
Повик на функцијата со име Paralelogram
За случај 3: Внесување на вредности
Повик на функцијата со име Kvadar
Доколку внесената вредност не е 1,2 и 3
Печатење порака на екран
Крај за контролната стуктура со повеќе избори
Работа на стуктурата за повторување izbor != 0
Крај за стуктурата за повторување
Крај на алгоритамот со име Meni

Текстуален алгоритам за дефиниција на функција за Правоаголник

Подалгоритам Pravoagolnik(a,b)
Почеток
p<-a*b;
l<-2*(a+b);
Печати p;
Печати l;
Крај_Подалгоритам{Pravoagolnik}









Креирање на Подалгоритам Pravoagolnik
Почеток на функција/Подалгоритам
Пресметка на плоштина p=a*b
Пресметка на перимета р =2*(a+b)
Печати вредност на екран за плоштината
Печати вредност на екран за периметарот
Крај на подалгоритамот Pravoagolnik
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Tекстуален алгоритам за дефиниција на функција за Паралелограм

Подалгоритам Paralelogram(a,b,h)
Почеток
p<-a*h;
l<-2*(a+b);
Печати p;
Печати l;
Крај_Подалгоритам{Paralelogram}
-

Креирање на Подалгоритам Paralelogram
Почеток на функција/Подалгоритам
Пресметка на плоштина p=a*h
Пресметка на перимета р =2*(a+b)
Печати вредност на екран за плоштината
Печати вредност на екран за периметарот
Крај на подалгоритамот Paralelogram

Tекстуален алгоритам за дефиниција на функција за Kvadar

Подалгоритам Kvadar(a,b,c)
Почеток
p<-2*(a*b+b*c+c*a);
v<-a*b*c;
Печати p;
Печати v;
Крај_Подалгоритам{ Kvadar }


















Креирање на Подалгоритам Kvadar
Почеток на функција/Подалгоритам
Пресметка на плоштина p=2*(a*b+b*c+c*a);
Пресметка на волумен v=*b*c;
Печати вредност на екран за плоштината
Печати вредност на екран за периметарот
Крај на подалгоритамот Kvadar

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
void pravoagolnik(int a,int b);
//декларација на функција за Pravoagolnik
void paralelogram(int a, int b,int h); //декларација на функција за Paralelogram
void kvadar(int a, int b, int c);
//декларација на функција за Kvadar
int main()
//главна функција
{
//почеток на главна функција
int izbor;
//декларација на променлива
int a,b,a1,b1,h1,a2,b2,c2;
//декларации на променливи
do
//структура за повторување
{
//почеток на структура за поворување
cout<<"\n -------------------------"; //печатење порака на екран
cout<<"\n
M E N I
"; //печатење порака на екран
cout<<"\n -------------------------"; //печатење порака на екран
cout<<"\n 1. Pravoagolnik";
//печатење порака на екран
cout<<"\n 2. Paralelogram"; //печатење порака на екран
cout<<"\n 3. Kvadar";
//печатење порака на екран
cout<<"\n 0. Izlez";
//печатење порака на екран
cout<<"\n -------------------------"; //печатење порака на екран
cout<<"\n Vnesete izbor : ";
//печатење порака на екран
cin>>izbor;
//внесување на вредност за променливата izbor
cout<<"\n -------------------------"; //печатење порака на екран
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void paralelogram(int a, int b,int h) //дефиниција на функција paralelogram
switch(izbor)
//контролна стуктура со повеќе избори
{
//почеток на дефиниција на функција
{int p,l;
//почеток
на контролната
стуктура
//декларација
на променливи
case 1:{
//почеток
на случај
еден
p=a*h;
//пресметка
на плоштина
cout<<"\n Vnesete a: "; //печатење
порака
на екран
l=2*(a+b);
//пресметка
на периметар
cin>>a;
//внесување
на
вредност
a
cout<<"\n PARALALEOGRAM ";
//печатење пораказанапроменливата
екран
cout<<"\n
Vnesete
b: "; //печатење
cout<<"\n
Plostinata
e : "<<p;
//печатењепорака
поракана
наекран
екран и плоштина
cin>>b;
на вредност
за променливата
cout<<"\n
Perimetaro e : "<<l; //внесување
//печатење порака
на екран
и периметар b
}
pravoagolnik(a,b);
//повик
//крај на
надефиниција
функцијата на
со функција
име Pravoagolnik
void kvadar(int
//дефиниција
на функција
kvadar
break;a, int b, int c)
//прекин
на контролната
стуктура
{
//почеток
на
дефиниција
на
функција
}
//крај на случај еден
intcase
p,v;2:{
//декларација
на променливи
//почеток
на случај
два
p=2*(a*b+b*c+a*c);
//пресметка
на
плоштина
cout<<"\n Vnesete a: "; //печатење на порака на екран
v=a*b*c;
//пресметкана
навредност
волумен за променливат a1
cin>>a1;
//внесување
cout<<"\n
KVADAR
";
//печатење
порака
нана
екран
cout<<"\n Vnesete b: "; //печатење на порака
екран
cout<<"\n
Plostinata
e
:
"<<p;
//печатење
порака
на
екран
и плоштина b1
cin>>b1;
//внесување на вредност за променливата
cout<<"\n Volumenot e : "<<v; //печатење порака на екран и волумен
cout<<"\n Vnesete h: "; //печатење на порака на екран
}
//крај на дефиниција на функција
cin>>h1;
//внесување на вредност за променливата h1
paralelogram(a1,b1,h1); //повик на функцијата со име Paralelogram
break;
//прекин на контролната стуктура
}
//крај на случај два
case 3:{
//случај три
cout<<"\n Vnesete a: "; //печатење на порака на екран
cin>>a2;
//внесување на вредност за променливата a2
cout<<"\n Vnesete b: "; //печатење на порака на екран
cin>>b2;
//внесување на вредност за променливата b2
cout<<"\n Vnesete c: "; //печатење на порака на екран
cin>>c2;
//внесување на вредност за променливата c2
kvadar(a2,b2,c2);
//повик на функцијата со име Kvadar
break;
//прекин на контролната стуктура
}
case 0:
//случај нула
break;
//прекин на контролната стуктура
default:cout<<"Grska";
//печатење на порака на екран
}
//крај на контролната стуктура
}while(izbor!=0);
//крај на стуктурата за повторување
return 0;
}
//крај на главната функција
void pravoagolnik(int a,int b)
//дефиниција на функција pravoagolnik
{
//почеток на дефиниција на функција
int p,l;
//декларација на променливи
p=a*b;
//пресметка на плоштина
l=2*(a+b);
//пресметка на периметар
cout<<"\n PRAVOAOGOLNIK "; //печатење порака на екран
cout<<"\n Plostinata e : "<<p;
//печатење порака на екран и плоштина
cout<<"\n Perimetaro e : "<<l; //печатење порака на екран и периметар
}
//крај на дефиниција на функција
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Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува мени со порака за
можност за избор на корисникот.

Слика бр. 81
По внесување на кориникот за избор на Правоаголник на екранот се прикажува
порака за внесување на првата страна на правоаголникот.

Слика бр. 82
По внесувањето на првата страна се внесува втората страна на правоаголникот
и на екранот се испишуваат плоштината и периметарот на правоаголникот за
внесените вредности и дополнително се испишува менито за следен избор.

Слика бр. 83
На следната слика е перикажано извршување на програмата за сите нејзини
можности за избор.
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По стартување на задачата на екранот се
прикажува мени каде корисникот има
можност да избере и тоа:
1. Правоаголник,
2. Паралелограм,
3. Квадар и
0. Излез
1. Број еден е избран како прв тест за
програмата. Со избирање на 1 се
внесуваат потребните вредности за
пресметка
на
периметар
и
плоштина на правоаголник. По
внесувањето на вредностите на
екранот се печати плоштината и
периметарот на правоаголникот и
плус дополнително менито за
следен избор на корисникот.
2. Број два е избран како втор тест за
програмата. Со избирање на 2 се
внесуваат потребните вредности за
пресметка
на
периметар
и
плоштина на паралелограм. По
внесувањето на вредностите на
екранот се печати плоштината и
периметарот на паралелограмот и
плус дополнително менито за
следен избор на корисникот.
3. Број три е избран како трет тест за
програмата. Со избирање на 3 се
внесуваат потребните вредности за
пресметка на волумен и плоштина
на квадар. По внесувањето на
вредностите на екранот се печати
плоштината и волуменот на
квадарот и плус дополнително
менито за следен избор на
корисникот.
4. За крај на програмата, имено излез
од менито се внесува бројот нула.

Слика бр. 84
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3. Еднодимензионални полиња
3.1.Еднодимензионални полиња од цели броеви
Низа претставува група од мемориски локации кои имаат исто име и чии
елементи се од ист тип. За да означиме специфичен елемент на низата, го задаваме
името на низата и позицијата на тој елемент во низата. Доколку сакаме да пристапиме
до елемент од низата тоа се врши преку името на низата и редниот број на елементот
во низата. Со оглед на големината на низите тие можат да бидат еднодимензионални
и повеќедимензионални низи.
Еднодимензионални полиња или низи претставуваат множество од елементи
кои се зачувани и може да се внесуваат, печатат и обработуваат. Низите можат да
бидат од различен тип на податок и тоа целоброен тип на податок, децимален тип на
податок и знаковен тип на податок.
4
6
7
8
9
2
3
1
12
76
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 7 претставува вредност, 2 е позиција а цело ова е трет елемент во низата

** Позициите во низата започнуваат од 0 до n-1, во нашиот случај за низа од 10
елементи позициите се движат од 0 до 9.
Декларација на низа:
tip ime_niza[вредност];
Пр: int a[10];
*Тоа значи се декларира низа со име a од целоброен тип на податок од десет
елементи
Погрешна декларација:
int a[i];
int a[n]; …..
*Декларацијата на низата мора да содржи даден број на елементи , така што и a[1] е
точна декларација на низа – тоа е низа со еден елемент.
Декларазијата int a[n] може да биде точна само кога претходно N има добиено точна
вредност без разлика дали тоа е внесена вредност или доделена вредност.
Пр: a) Со внесување на n
б) Со доделување на вредност за n
int n;
cin>>n;
int a[n];

Int n;
n=25;
int a[n];

a) Доколку во програмата се декларира низа од десет елементи а се врши обид за
внесување, печатење или обработка на повеќе податоци од десет самата
програма ќе појави грешка за недозволена работа со поголем број на елементи
од дозволените при декларацијата.
Заклучок: Програма нема да работи доколку се декларирани помалку места во
меморијата за број на елементи, а програмата врши обид за работа со поголем број на
елементи.
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б) Доколку во програмата се декларира низа од десет елементи додека се
внесуваат, печатат и обработуваат помалку елементи пример 6, останатите елементи
имаат вредност нула.
Заклучок: Прогарама ќе работи без никаков проблем.
Имплементација на низи:
- Креирање на низа од цели броеви со доделени вредности
tip ime_niza[]={br1,br2,br3…};
Пр:
int a[]={1,2,3,4,5,6,7,8,9};
*Креирана е низа од цели броеви со девет елементи и вредности 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8 и 9.
- За внесување на низа од десет елементи се користи структура за повторување
со броење на циклусите и тоа за низа од 10 елементи циклусот се движи од 0 до
10 без десет).
for(i=0;i<10;i++)
cin>>a[i];
- За внесување на низа од n елементи се користи структура за повторување со
броење на циклусите и тоа за низа од n елементи циклусот се движи од 0 до n1.
- for(i=0;i<n;i++)
cin>>a[i];
- За печатење на низа од десет елементи се користи структура за повторување с о
броење на циклуси. Циклусот е идентичен со циклусот од внесување на низа.
for(i=0;i<10;i++)
cout<<a[i];
- За печатење на низа од n елементи се користи структура за повторување со
броење на циклуси. Циклусот е идентичен со циклусот од внесување на низа.
for(i=0;i<n;i++)
cout<<a[i];
Заклучок:
Најбитно е да се направи разлика помеѓу вредност и позиција.
a[i] – преставува вредност во низата, тоа се сите елементи кои ги внесува
корисникот со тастатурата.
i - преставува позиција во низата, имено позициите се фиксни од нула до
бројот на елементи минус еден.
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Пр.2: Да се внеси низа од 10 елементи и да се определи сума од сите парни броеви во
низата. Да се испечати низата и решението.
Анализа:
 Графички алгоритам
Еднодимензионалните полиња познати како низи се внесуват, печатат,
пребаруваат и пребројуваат со користење на структура за повторување со броење. Во
овај пример треба да се искористат три стуктури за повторување и тоа една за
внесување, една за печатење и една за работа. Дополнително треба да се искористи
контролна суктура со еден избор, за проверка кои елементи од низата се парни. Со
помош на редоследна стуктура се определува сумата на парните елементи.
Почеток

s=0,i=0

i<10

Т

i=i+1

i=0

i<10

a[i]

Т
a[i]
i=i+1

i=0

Т
i<10
Т
A[i] mod 2=0

s=s+a[i]

s

i=i+1

Крај

Слика бр. 85
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Текстуален алгоритам

За креирање на текстуален алгоритам за внесување на низа и определување на
сума од сите парни вредности во низата се користат следните клучни зборови:
Алгоритам, Почеток, Читај, За/зголемувај, Ако/тогаш, КрајЗа, Крај Ако, Печати,
Крај_Алгоритам.
Алоритам Suma;
Почеток
s<-0;
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Читај a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Печати a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Ако a[i] мод 2=0 тогаш
s<-s+a[i];
Крај_Ако{a[i] мод 2=0}
Крај_За{i<-0}
Печати s;
Крај_Алгоритам{Suma}



















Креирање на алгоритам со име Suma
Почеток на алгоритамот
Иницијализација на променливата со име s
Стуктура за повторување со броење
Внесување на елементите на низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Контолна стуктура со една можност
Определување на сума на сите парни вредности
Крај на контролната стуктура
Крај на стуктурата за повторување со броење
Печатење на екран сума од сите парни вредности
Крај на алгортамот со име Suma

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
int main(){
//почеток на главна функција
int a[10],i,s=0;
//декларација на променливи
cout<<"\n Vnesete gi elementite na nizata "<<endl;//печатење порка на екран
for(i=0;i<10;i++) {
// стуктура за повторување со броење
cout<<"\n a["<<i<<"]=";
//печатење порака на екран
cin>>a[i];
//внесување на вредности во низа
}
//крај на структура за повторување
cout<<"\n Vnesenata niza e : " ; //печатење порака на екран
for(i=0;i<10;i++)
//стуктура за повторување со броење
cout<<" "<<a[i];
//печатење на вредностите од низата
for(i=0;i<10;i++)
//стуктура за повторување со броење
if(a[i]%2==0)
//контролна стуктура за парност
s=s+a[i];
//определување на сума на вредностите
cout<<"\n Sumata od parnite vrednosti e :"<<s<<endl;//порака на екран
return 0;}
//крај на главната функција
- 93 -



Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
вредностите на низата. Се започнува со внесување на првиот елемент од низата кој се
наоѓа на нулта позиција.

Слика бр. 86
По внесувањето на првиот елемент од низата на екранот се внесува вториот
елемент итн. Програмата продолжува со можност за внесување на сите десет
елементи од низата.

Слика бр. 87
По внесувањето на сите елементи од низата на екранот се печатата внесените
вредности на низата и порака за определување на сумата од сите парни вредности
како и пресметаната сума.

Слика бр. 88
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3.2. Работа со две Еднодимензионални полиња и добивање ново
поле од цели броеви
Еднодимензионалните полиња имаат широка примена и се користат за многу
алгоритми од секојдневието. Има проблеми кои треба да се решат со помош на
еднодимензионални полиња но мора да се користат две или повеќе низи. Кога се
работи со две или повеќе низи постапката на работа има мали измени, т.е. сега
најпрво се внесуваат двете низи, потоа се печатат двете низи и на крај се работи со
двете низи.
Пр.1: Да се внесат две низи од по 10 елементи и да се определи сумата од
производите по позиции. Да се испечатат двете низи и решението.
Анализа:
 Графички алгоритам
Со помош на структурата за повторување со броење се внесуваат двете низи. По
внесувањето на двете низи се печатат истите и на крај со структура за повторување со
броење се врши определување на сумата од производите по позиции:
Почеток

3 5 6 7 8 1 3 6 7 8
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 4 2 3 7 6 7 8 9 0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
s=s+a[0]*b[0]+a[1]*b[1]+…….

s=0,i=0

i<10

Т

a[i]

i=i+1

i=0

Т

i<10

b[i]

i=i+1

i=0

i<15

Т

i=i+1

a[i]

i=0

i<10

Т

b[i]

i=i+1

i=0

i<10
s
Крај

Слика бр. 89
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Т

s=s+a[i]*b[i]

i=i+1



Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за внесување и печатење на две низи
како и за определување сума од производите на елементите по позиции се користат
следните клучни зборови: Алгоритам, Почеток, Читај, За/зголемувај, КрајЗа, Печати,
Крај_Алгоритам.
Алоритам DveNizi;
Почеток
s<-0;
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Читај a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Читај b[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Печати a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Печати b[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
s<-s+a[i]*b[i];
Крај_За{i<-0}
Печати s;
Крај_Алгоритам{DveNizi}























Креирање на алгоритам со име DveNizi
Почеток на алгоритамот
Иницијализација на променливата со име s
Стуктура за повторување со броење
Внесување на елементите на првата низа
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Внесување на елементите на втората низа
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на првата низа
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на втората низа
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Определување на сума од производите
Крај на стуктурата за повторување со броење
Печатење на екран сума
Крај на алгортамот со име DveNizi

Програмски код во C++
#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
int main()
//главна програма
{
//почеток на главна програма
int a[10],b[10],i,s=0;
//декларација на променливи
cout<<"\n Vnesete prva niza :\n";//печатење порака на екран
for(i=0;i<10;i++)
//стуктура за повотрување со броење
{
//почеток на стуктурата за повторување
cout<<"\n a["<<i<<"]=";
//печатење порака на екран
cin>>a[i];
//внесување на вредности во низа
}
//крај на стуктура за повторување
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cout<<"\n Vnesete vtora niza :\n"; //печатење порака на екран
for(i=0;i<10;i++)
//стуктура за повторување со броење
{
//почеток на суктура за повторување
cout<<"\n b["<<i<<"]=";
//печатење порака на екран
cin>>b[i];
//внесување на вредности во низа
}
//крај на стуктура за повторување
cout<<"\n Elementi za a:= ";
//печатење порака на екран
for(i=0;i<10;i++)
//стуктура за повторување со броење
cout<<" "<<a[i];
//печатење на вредности од низа
cout<<"\n Elementi za b:= ";
//печатење порака на екран
for(i=0;i<10;i++)
//стуктура за повторување со броење
cout<<" "<<b[i];
//печатење на вредности од низа
for(i=0;i<10;i++)
//стуктура за повторување со броење
s=s+(a[i]*b[i]);
//определување на сума од производи
cout<<"\n Sumata e : "<<s<<endl;
//печатење порака на екран
return 0;
}
//крај на главната функција


Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
елементите за првата низа.

Слика бр. 90
По внесувањето на десетте елементи за првата низа на екранот се прикажува
порака за внесување на елементите од втората низа.

Слика бр. 91
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По внесувањето на елементите и од втората низа на екранот се прикажува
порака за првата низа и нејзините внесени елементи. Одма после печатењето на
вредностите од првата низа на екранот се прикажуваат вредностите од втората низа и
сумата која е добиена од производите на елементите по позиции соодветно.

Слика бр 92
Пр.2: Да се внесат две низи од по 10 елементи и да се формира нова низа од сумата на
елементите по позиции. Да се испечатат трите низи и решението.
Анализа:
 Графички алгоритам
Со помош на структурата за повторување со броење се внесуваат двете низи. По
внесувањето се печатат двете низи и на крај со структура за повторување со броење се
врши формирање на третата низа како сума од елементите по позиции. Потоа со
дополнителна структура за повторување со броење се печати ново добиената низа.
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6

Почеток

s=0,i=0

i<10

Т

a[i]

i=i+1

i=0

i<10

Т

b[i]

i=i+1

i=0

i<15

Т

a[i]

i=i+1

b[i]

i=i+1

i=0

i<10

Т

i=0

i<10

Т

c[i]=a[i]*b[i]

i=i+1

i=0

i<10

Т

c[i]

Крај

Слика бр. 93
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i=i+1



Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за внесување на две низи и формирање
на трета низа од производите на елементите по позиции се користат следните клучни
зборови: Алгоритам, Почеток, Читај, За/зголемувај, Ако/тогаш, КрајЗа, Крај Ако, Печати,
Крај_Алгоритам.
Алоритам NovaNiza;
Почеток
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Читај a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Читај b[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Печати a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Печати b[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
c[i]<-a[i]*b[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Печати c[i];
Крај_За{i<-0}
Крај_Алгоритам{ NovaNiza}
























Креирање на алгоритам со име NovaNiza
Почеток на алгоритамот
Стуктура за повторување со броење
Внесување на елементите на првата низа
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Внесување на елементите на втората низа
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на првата низа
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на втората низа
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Формирање на низа од производите
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елелементите од новата низа
Крај на стуктурата за повторување со броење
Крај на алгоритамот со име NovaNiza

Програмски код во C++

#include<iostream>
using namespace std;
int main(){
int a[10],b[10],c[10],i;
cout<<"\n Vnesete prvata niza :"<<endl;
for(i=0;i<10;i++){
cout<<"\n a["<<i<<"]=";
cin>>a[i];
}
cout<<"\n Vnesete vtorata niza :"<<endl;
for(i=0;i<10;i++){

//основна библотека
//главна функција
//декларација на променливи
//печатење на порака на екран
//стуктура за повторување со броење
//печатење на порака на екран
//внесување на вредности за првата низа
//печатење порака на екран
//стуктура за повторување со броење
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cout<<"\n b["<<i<<"]=";
cin>>b[i];
}
cout<<"\n\n Elementi za a:= ";
for(i=0;i<10;i++)
cout<<" "<<a[i];
cout<<"\n\n Elementi za b:= ";
for(i=0;i<10;i++)
cout<<" "<<b[i];
for(i=0;i<10;i++)
c[i]=(a[i]*b[i]);
cout<<"\n\n Elementi za c:= ";
for(i=0;i<10;i++)
cout<<" "<<c[i];
cout<<endl;
return 0;}

//печатење порака на екран
//внесување на вредности за втора низа
//крај на стуктура за повторување
//печатење порака на екран
//стуктура за повторување со броење
//печатење на елементи од прва низа
//печатење порака на екран
//стуктура за повторување со броење
//печатење на елементи од втора низа
//стуктура за повторување со броење
//добивање на нова низа
//печатење порака на екран
//стуктура за повторување со броење
//печатење на елементи од нова низа
//печатење на нов ред
//крај на главна функција



Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
елементите од првата низа. Се прикажува и името на низата и нејзината позиција.
Потоа се дава шанса на корисникот на програмата да внесе различни вредности како
елементи во низата со име a.

Слика бр. 94
По внесувањето на сите елементи од првата низа на екранот се прикажува
порака за внесување на елементите од втората низа. Имено, исто како и за првата низа
се прикажува името и за втората низа како и позицијата на која ќе се наоѓа внесената
вредност за тој елемент.

Слика бр. 95
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По внесувањето на двете низи на екранот се прикажува порака за првата низа и
нејзините елементи како и порака за втората низа и нејзините елементи. По
печатењето на елементите од двете низи се прикажува порака и вредности од ново
формираната низа.

Слика бр. 96
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3.3.Еднодимензионални полиња од децимални вредности
Еднодимензионалните полиња од децимални вредности се разликуваат од
еднодимензионалните полиња од цели броеви само според типот на податокот на
вредностите во самото поле. Многу битно е да се нагласи дека елементите т.е.
вредностите во низата се од децимален тип на податок, а позициите се од целоброен
тип на податок.
4.1
6.4
7.3
8.6
9.0
2.5
3.3
1.5
12.8
76.5
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 7.3 претставува вредност, 2 е позиција а цело ова е трет елемент во низата.

** Позициите во низата се од целоборен тип на податок, додека елементите
(вредностите) во низата се од децимален тип на податок.
Креирање на низа од децимални броеви со доделени вредности се врши на следниот
начин:
tip ime_niza[]={br1,br2,br3…};
Пр:
float a[]={2.4, 4.7, 1.8, 4.9};
 Значи е креирана низа од четири елементи со вредности : 2.4, 4.7, 1.8, 4.9.

Во алгоритмите во кои се доделуваат вредности во низата како константи
самиот тек на задачата продолжува со печатење на елементите и нивна обработка. Тоа
значи нема да има стуктура за повторување во која се внесуваат елементите туку
работата на алгоритмот има две структури за повторување со броење и тоа едната за
печатење на елементите а другата за нивна обработка.
Пр.1: Да се внеси низа од 10 децимални елементи и да се определи производ од сите
елементи кои се поголеми од 10. Да се испечати низата и решението.
Анализа:
 Графички алгоритам
За работа со низи и тоа внесување, печатење и работење со низите мора да се
користи структура за повторување со броење. Во овај пример треба да се искористат
три стуктури за повторување и тоа една за внесување, една за печатење и една за
работа. Дополнително треба да се искористи контролна стуктура со еден избор за
проверка кои елементи се поголеми од 10. На крај се печати производот од сите
елементи кои го исполнуваат условот.
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Почеток

p=1,i=0

i<10

Т

a[i]

i=0

i<10

i=i+1

Т
a[i]
i=i+1

i=0

i<10

Т

Т

a[i] >10

p=p*a[i]

i=i+1

p

Крај

Слика бр. 97
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Текстуален дијаграм

За креирање на текстуален алгоритам за внесување на низа од децимални
вредности и определување на производот од сите вредности во низата поголеми од
десет се користат следните клучни зборови: Алгоритам, Почеток, Читај, За/зголемувај,
Ако/тогаш, КрајЗа, Крај Ако, Печати, Крај_Алгоритам.
Алоритам Proizvod;
Почеток
p<-1;
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Читај a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Печати a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Ако a[i] >10 тогаш
p<-p*a[i];
Крај_Ако{ a[i]>10}
Крај_За{i<-0}
Печати p;
Крај_Алгоритам{Proizvod}


















Креирање на алгоритам со име Proizvod
Почеток на алгоритамот
Иницијализација на променливата со име p
Стуктура за повторување со броење
Внесување на елементите на низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Контолна стуктура со една можност
Определување на производ
Крај на контролната стуктура
Крај на стуктурата за повторување со броење
Печатење на екран сума од сите парни вредности
Крај на алгортамот со име Proizvod

 Програмски код во C++
#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
int main()
//главна функција
{
//почеток на главна функција
float a[10],p=1;
//декларација на променливи од реален тип
int i;
//декларација на променливи од цели броеви
for(i=0;i<10;i++){
//стуктура за повторување со броење
cout<<"\n a["<<i<<"]=";
//печатење порака на екран
cin>>a[i];
//внесување на низа од децимални вредности
}
//крај на стуктурата за повторување
for(i=0;i<10;i++)
//стуктура за повторување со броење
cout<<" "<<a[i];
//печатење на вредностите од низата
for(i=0;i<10;i++)
//стуктура за повторување со броење
if(a[i]>10)
//контролна структура со еден избор
p=p*a[i];
//определување на производ
cout<<"\n Proizvodot e : "<<p<<endl;//печатење порака на екран вредност за P
return 0;}
//крај на главната функција
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Извршен код
При стартовање на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
елементи за креираната низа со име a. Во исто време се прикажува и на која позиција
ќе се внесе елементот, кој е потребно да го внесе корисникот на програмата.

Слика бр. 98
Оваа програма нуди можност за внесување на децимални вредности со што се
врши илустрација како се иницијализацираат, внесуваат, печатат и обработуваат
еднодимензионални полиња со децимални вредности. Се внесуваат децимални
броеви се додека се внесат сите десет елементи за низата, а потоа се печати на
екранот порака за елементите од низата и се печатата сите внесени елементи од
корисникот, а и во нов ред се прикажува порака со информација за производот на
елементите и самата добиена вредност.

Слика бр. 99

3.4. Добивање на едно или две еднодимензионални полиња од
децимален тип
Самата обработка на полињата од децимален тип има широка примена. Може
од едно поле да се добие едно, две или повеќе еднодимензионални полиња. Овај тип
на работа има широка примена како во секојдневието така и во програмирањето. Се
користи за одделување само на потребни елементи кои исполнуваат дадени услови и
податоците се чуваат во друго еднодимензионално поле.
Пр.1: Да се внеси еднодимензионално поле од n децимални вредности и да се добие
ново поле од сите вредности поголеми од 10. Да се испечати внесената и
новодобиената низа.
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Анализа:
 Графички алгоритам
Со помош на структура за повторување со броење се врши внесување и
печатење на низата. Во структурата за повторување со броење која се користа за
работа се содржи контролна структура со еден избор која проверува кои елементи од
внесената низа имаат вредност поголема од 10. Во телото на контролната структура се
формира новата низа и се добива бројот на елементи за новата низа. На крај
новодобиената низа се печати со помош на структура за повторување со броење.
Почеток

n

k=0,i=0

i<n

Т

a[i]

i=i+1

i=0

i<n

Т
a[i]

i=i+1

i=0

z

Т
i<n

Т
a[i]>10

i=0

i<k

Т
b[i]

i=i+1

Крај

Слика бр. 100
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b[k]=a[i]

k=k+1



Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за внесување на низа од децимални
вредности и добивање на нова низа од вредноси поголеми од десет се користат
следните клучни зборови: Алгоритам, Почеток, Читај, За/зголемувај, Ако/тогаш, КрајЗа,
Крај Ако, Печати, Крај_Алгоритам.
Алоритам NovaNiza;
Почеток
k<-0;
Читај n;
За i<-0 зголемувај до n со чекор 1
Читај a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до n со чекор 1
Печати a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до n со чекор 1
Ако a[i] >10 тогаш
b[k]<-a[i];
k<-k+1;
Крај_Ако{a[i] >10}
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до k со чекор 1
Печати b[i];
Крај_За{i<-0}
Крај_Алгоритам{NovaNiza}























Креирање на алгоритам со име NovaNiza
Почеток на алгоритамот
Иницијализација на променливата со име k
Внесување на должина на низа
Стуктура за повторување со броење
Внесување на елементите на низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Контолна стуктура со една можност
Запишување на нова низа
Бројач кој го определува бројот на елементи
Крај на контролна стуктура со еден избор
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на новата низа
Крај на стуктурата за повторување со броење
Крај на алгоритамот со име NovaNiza

Програмски код во c++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
int main(){
//почеток на главна програма
float a[100],b[100];
//декларација на променливи
int i,k=0,n;
//декларација на променливи
cout<<"\n Vnesete go brojot na elementi : ";//печатење порака на екран
cin>>n;
//внесување на вредност за n
cout<<"\n Vnesete gi elementite za niza :"<<endl;//печатење порака на екран
for(i=0;i<n;i++)
//стуктура за повторување
{
//почеток на стуктура за повторување
cout<<"\n a["<<i<<"]=";
//печатење порака на екран
cin>>a[i];
//внесување на елементи во низа
}
//крај на стуктура за повторување
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cout<<"\n Vnesenata niza e : ";
for(i=0;i<n;i++)
cout<<a[i]<<" ";
for(i=0;i<n;i++)
if(a[i]>10)
{
b[k]=a[i];
k=k+1;
}
cout<<"\n Novodobienata niza e : ";
for(i=0;i<k;i++)
cout<<b[i]<<" ";
return 0;
}

//печатење порака на екран
//стуктура за повторување со броење
//печатење вредности од низа
//стуктура за повторување со броење
//контролна стуктура со еден избор
//почеток на контролната стуктура
//запшување на елементи во нова низа
//опредеување на број на елементи
//крај на контролната стуктура
//печатење порака на екран
//стуктура за повторување со броење
//печатење на новодобиената низа
//крај на главата функција



Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
бројот на елементи за низата чии вредности ги внесува корисникот и можност
корисникот да ја внесе должината на низата.

Слика бр.101
По внесувањето на должината на низата на екранот се испишува порака за
внесување на вредностите на низата. За секој елемент се испишува името на низата и
неговата позиција, а потоа програмата нуди можност за внесување на вредност за тој
елемент од низата.

Слика бр. 102
По внесување на сите елементи од низата на екранот се прикажува порака за
внесената низа, т.е. се печатат елементите од внесената низа и во следниот ред на
екранот се прикажуваа порака за новата низа со нејзините вредности кои го
исполнуваат условот да се поголеми од десет.
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Слика бр. 103
Пр.2: Да се внеси еднодимензионално поле од n децимални вредности и да се добие
прва низа од сите елементи кои припаќаат во интервалот од 10 до 20 и втора низа од
сите останати. Да се испечати внесената низа и новодобиената низа.
Анализа:
 Графички алгоритам
Со помош на структура за повторување со броење се врши внесување и
печатење на низата. Во структурата за повторување со броење која се користа за
работа се содржи контролна структура со два избори која проверува кои елементи од
внесената низа имаат вредност која се наоѓа во интервалот од 10 до 20 и во трета низа
ги превзема останатите елементи. Во телото на контролната структура се формираат
новите низи и се добива бројот на елементите за истите. На крај двете новодобиени
низа се печатат со помош на структура за повторување со броење.
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Почеток

n

k=0,i=0

i<n

Т

a[i]

i=i+1

a[i]

i=i+1

i=0

Т

i<n

i=0

Т

i<n

Т
a[i]>10 и a[i]<20

c[kc]=a[i]

b[kb]=a[i]

kc=kc+1

kb=kb+1

i=0

i<kb

Т
b[i]

i=i+1

c[i]

i=i+1

i=0

i<kc

Т

Крај

Слика бр. 104
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Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за внесување на низа и добивање на две
низи од основната внесена низа се користат следните клучни зборови: Алгоритам,
Почеток, Читај, За/зголемувај, Ако/тогаш, КрајЗа, Крај Ако, Печати, Крај_Алгоритам.
Алоритам DveNiziNovi;
Почеток
kb<-0;
kc<-0;
Читај n;
За i<-0 зголемувај до n со чекор 1
Читај a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до n со чекор 1
Печати a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до n со чекор 1
Ако a[i] >10 и a[i]<20 тогаш
b[kb]<-a[i];
kb<-kb+1;
инаку
c[kc]<-a[i];
kc<-kc+1;
Крај_Ако{a[i] >10 и a[i]<20}
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до kb со чекор 1
Печати b[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до kc со чекор 1
Печати c[i];
Крај_За{i<-0}
Крај_Алгоритам{ DveNiziNovi }





























Креирање на алгоритам со име DveNiziNovi
Почеток на алгоритамот
Иницијализација на променливата со име kb
Иницијализација на променливата со име kc
Внесување на должина на низа
Стуктура за повторување со броење
Внесување на елементите на низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Контолна стуктура со една можност
Запишување на вредностите во нова низа
Бројач кој го определува бројот на елементи
Доколку условот не е точен
Запишување на вредностите во нова низа
Бројач кој го определува бројот на елементи
Крај на контролнаат стуктура
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на првата нова низа
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на втората нова низа
Крај на стуктурата за повторување со броење
Крај на алгортамот со име DveNoviNizi
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Програмски код во C++

#include<iostream>
//осоновна библотека
using namespace std;
int main()
//главна функција
{
//почеток на главна функција
float a[100],b[100],c[100];
//декларација на променливи
int i,kb=0,kc=0,n;
//декларација и иницијализација
cout<<"\n Vnesete go brojot na elementi : ";//печатење порака на екран
cin>>n;
//внесување на бројот на елементи
cout<<"\n Vnesete gi elementite za nizata :"<<endl;//печатење порака на екран
for(i=0;i<n;i++)
//стуктура за повторување со броење
{
//почеток за структура за повторување
cout<<"\n a["<<i<<"]=";
//печатење порака на екран
cin>>a[i];
//внесување на вредности за низата
}
//крај на стуктурата за повторување
cout<<"\n Vnesenata niza e ";
//печатење порака на екран
for(i=0;i<n;i++)
//стуктура за повторување со броење
cout<<a[i]<<" ";
//печатење на вредности од низа
for(i=0;i<n;i++)
//стуктура за повотрување со броење
if(a[i]>=10)
//контролна стуктура за два избори
{
//почеток на контролна стуктура
b[kb]=a[i];
//запишување вредности во нова низа
kb=kb+1;
//определување на бројот на елементи
}
//крај на контролната стуктура
еlse
//втората можност од условот
{
//почеток на втората можност
c[kc]=a[i];
//запишување вредности во нова низа
kc=kc+1;
//определување на бројот на елементи
}
cout<<"\n Prvata niza e : ";
//печатење порака на екран
for(i=0;i<kb;i++)
//стуктура за повотрување со броење
cout<<b[i]<<" ";
//печатење на вредности од нова низа
cout<<"\n Prvata niza e : ";
//печатење порака на екран
for(i=0;i<kc;i++)
//стуктура за повторување со броење
cout<<c[i]<<" ";
//печатење на вредности од нова низа
return 0;
}
//крај на главната функција
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Извршен код
При стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
должината на низата, имено бројот на елементи на самата низа.

Слика бр. 105
По внесувањето на должината на низата на екранот се прикажува порака за
внесување на елементите на низата. По испишувањето на екранот кој елемент точно се
внесува на корисникот му се дава шанса да внесе вредност по свој избор.

Слика бр. 106
По внесувањето на вредностите за сите елементи од низата на екранот се
прикажува порака со вредности од внесената низа и порака со вредности од ново
формираната низа.

Слика бр. 107
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3.5.Прототипови кај еднодимензионални полиња од знаковен тип
Во самото програмирање се јавила потреба при пребарување да се користат
елементи кои веќе се постоечки во самата програма. Тие се наоѓаат во посебна
библиотека за работа со знаковен тип на податок:
#include<cstring>
Постојат повеќе прототипови за работа со низи од знаковен тип на податок, а
ние ќе разгледаме само дел од нив:
isalpha()
isupper()
islower()
isdigit()
ispunct()
Isalnum()

Дали е буква
Дали е голема буква
Дали е мала буква
Дали е цифра
Дали е интерпункциски знак
Дали е алфанумерички знак

Во библотеката ‘cstring’ се наоѓаат и следните наредби кои имаат голема
примена при работа со стрингови.
Toupper() – е прототип на функција која секоја буква ја преобработува и ја
запишува во голема буква. Доколку буквата е голема останува иста, доколку буквата е
мала се изменува во голема буква.
Tolower() – е прототип на функција која секоја буква ја преобработува и ја
запишува во мала буква. Доколку буквата е мала останува иста, доколку буквата е
голема се изменува во мала буква.
toupper() Запиши голема буква
tolower() Запиши мала буква
Пр1: Да се внеси стринг со максимум 100 карактери и да се изброи колку букви има во
низата. Да се испечати низата и решението.
Анализа:
 Графички алгоритам
Прво мора да се внесе бројот на карактери. По внесувањето на должината на
низата од карактери со помош на структура за повторување со броење на циклусите се
врши внесување и печатење на податоците од низата. Во структурата за повторување
со броење која ќе се користи за работа има контролна стуктура со еден избор за
проверка дали тој карактер внесен во низата е буква. На екран се печати бројот на
букви во внесената низа од n елементи.
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Почеток

n

k=0,i=0

i<n

Т

a[i]

i=i+1
i=0

i<n

Т
a[i]
i=i+1

i=0

i<n

Т

Дали е буква a[i]

Т

k=k+1

i=i+1
k

Крај

Слика бр. 108
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Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за внесување на реченица и
определување на бројот на сите букви во реченицата се користат следните клучни
зборови: Алгоритам, Почеток, Читај, За/зголемувај, Ако/тогаш, КрајЗа, Крај Ако, Печати,
Крај_Алгоритам.
Алоритам Bukvi;
Почеток
Внеси a[i];
Определи n;
За i<-0 зголемувај до n со чекот 1
Печати a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до n со чекот 1
Ако isalpha(a[i]) тогаш
k<-k+1;
Крај_Ако{ isalpha(a[i])}
Крај_За{i<-0}
Печати k;
Крај_Алгоритам{Bukvi}

















Креирање на алгоритам со име Bukvi
Почеток на алгоритамот
Внесување на реченица
Определување на должина на реченица
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Контролна стуктура за проверка на букви
Зголемување на бројачот
Крај на контролната стуктура
Крај на стуктурата за повторување со броење
Печатење на добиениот број за букви
Крај на алгоитамот со име Bukvi

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
#include<cstring>
//библотека за стрингови
using namespace std;
int main(){
//почеток на главна програма
char a[100];
//декларација на променливи
int i,k=0,n;
//декларација на променливи
cin.getline(a,100);
//внесување на реченица
n=strlen(a);
//одредување на должина на реченица
for(i=0;i<n;i++)
//стуктура за повторување со броење
cout<<a[i];
//печатење на внесената реченица
for(i=0;i<n;i++)
//стуктура за повторување со броење
if(isalpha(a[i]))
//контолна стуктура со прототип
k=k+1;
//зголемување на бројач
cout<<"\n\n Bukvi vo nizata imа : "<<k<<endl;//печатење порака на екран
return 0;
}
//крај на главната функција
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Извршен код
По стартувањето на програмата на екранот се прикажува порака за внесување
на реченица, имено корисникот може да внесе реченица по своја желба.

Слика бр. 109
По внесувањето на реченицата на екранот се прикажува внесената реченица и
бројот на букви во истата реченица.

Слика бр. 110
Пр.2: Да се внеси стринг со максимум 100 карактери и да се изброи колку големи а
колку мали букви има во низата. Да се испечати низата и решението.
** Со следниот пример ќе се прикаже како се внесува реченица и се обработува
доколку на почеток е познат бројот на карактери и се внесе од кориникот, па отоа оди
обработување на низата од знаковен тип на податок.
Анализа:
 Графички алгоритам
Најпрво мора да се внесе бројот на карактери. По внесувањето на должината на
низата од карактери со помош на структура за повторување со броење на циклусите се
врши внесување и печатење на податоците од низата. Во структурата за повторување
со броење која ќе се користи за работа има две контролна стуктура со еден избор за
проверка дали тој карактер внесен во низата е голема или мала буква. На екран от се
печати бројот на големи и мали букви во внесената низа од n елементи.
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Почеток

n

k1=0,к2=0,i=0

i<n

Т

a[i]

i=i+1
i=0

i<n

Т
a[i]
i=i+1

i=0

i<n

Т

Голема буква a[i]

Т

k1=k1+1

Мала буква a[i]

Т

k2=k2+1

i=i+1

к1,к2

Крај

Слика бр. 111
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Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за внесување на реченица и
определување на бројот на мали и бројот на големи букви се користат следните
клучни зборови: Алгоритам, Почеток, Читај, За/зголемувај, Ако/тогаш, КрајЗа, Крај Ако,
Печати, Крај_Алгоритам.
Алоритам GolemiMaliBukvi;
Почеток
k1<-0; k2<-0;
Внеси a[i];
Определи n;
За i<-0 зголемувај до 20 со чекор 1
Печати a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 20 со чекор 1
Ако isupper(a[i]) тогаш
k1<-k1+1;
Крај_Ако{ isipper(a[i])}
Ако islower(a[i]) тогаш
k2<-k2+1;
Крај_Ако{ islower(a[i])}
Крај_За{i<-0}
Печати k1,k2;
Крај_Алгоритам{ GolemiMaliBukvi }





















Креирање на алгоритам со име GolemiMaliBukvi
Почеток на алгоритамот
Иницијализација на двата бројачи
Внесување на реченица
Определување на должина на реченица
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите на низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Контролна стуктура за проверка на големи букви
Зголемување на бројачот
Крај на контролната стуктура
Контролна стуктура за проверка на мали букви
Зголемување на бројачот
Крај на контролната стуктура
Крај на стуктурата за повторување со броење
Печатење на добиените вредности
Крај на алгоитамот со име GolemiMaliBukvi

Програмски код во C++

#include<iostream>
#include<cstring>
using namespace std;
int main(){
char a[100];
int i,k1=0,k2=0,n;
cin>>n;
for(i=0;i<n;i++)
cin>>a[i];
for(i=0;i<n;i++)
cout<<a[i];
for(i=0;i<n;i++) {
if(isupper(a[i]))
k1=k1+1;
if(islower(a[i]))
k2=k2+1;
}
cout<<k1<<k2;
return 0;}

//основна библоека
//стринг библотека
//почеток на главна програма
//декларација на низа од карактери
//декларација и и ницијализација
//внесување на должина на низа од карактери
//стуктура за повторување
//внесување на низата од карактери
//стуктура за повторување
//печатење на низата од карактери
//стуктура за повторување
//контролна стуктура за проверка на големи б.
//зголемување на бројач
//контролна стуктура за проверка на мали б.
//зголемување на бројач
//крај на стуктура за повторување
//печатење на добиени вредности
//крај на главната функција
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Извршен код
При стартовање на програмата кориникот има можност на екран да ја внесе
реченицата. По внесувањето на реченицата на екран се прикажува порака за внесената
реченица како и самата реченица и бројот на големи и бројот на мали букви во истата.

Слика бр. 112

3.6. Трансформација кај еднодимензионални полиња
Самиот збор трансформација претставува замена на два елементи. Оваа тема
има широка примена кај еднодимензионалните полиња. Замената на елементи се
врши по правило на триаголник.
*Замена на првиот и вториот елемент во низа со име а:
pom=a[0];
//1
a[0]=a[1];
//2
a[1]=pom;
//3
1. Вредноста која се наоѓа на нулта позиција во низата
се доделува на промелнивата pom (помошна
променлива.
2. Вредноста која се наоѓа на прва позиција во низата со
име а се доделува на вредноста на нултата позиција
во низата со име а.
3. Вредноста која се наоѓа во променливата со име pom
се доделува на вредноста на првата позија во низата
со име а.

Слика бр. 113

Ќе прикажеме во секој чекор како оди процесот на трансформација ако а[0]=2 и a[1]=3.

1. Чекор
pom=a[0]
a[0]
2. Чекор
pom=a[0];
a[0]=a[1]
3. Чекор
pom=a[0];
a[0]=a[1];
a[1]=pom;

pom=2
a[0]=2
a[1]=3

pom
а[1]

pom=2
a[0]=3
a[1]=3
pom=2
a[0]=3
a[1]=2

pom
a[0]

а[1]
pom

a[0]

а[1]
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Пр.1: Да се внесе низа од 10 елементи и да се изврши трансформација така што првиот
и последниот елемент ќе си ги заменат местата. Да се испечати низата пред и по
трансформацијата.
Анализа:
 Графички алгоритам
Со помош на две структура за повторување со броење се врши внесување и
печатење на низата од 10 елементи. За самата трансформација не е потребна
структура за повторување бидејќи се врши само една трансформација. По
трансформацијата се печати трансформираната низа со помош на структура за
повторување со броење.

Почеток

i=0

i<10

Т

a[i]

i=i+1

i=0

i<10

Т
a[i]

a[0]=a[9]

pom=a[0]

i=i+1

a[9]=pom

i=0

i<10

Т
a[i]

Крај

Слика бр. 114
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i=i+1



Текстуален алгоритам
За креирање на текстуален алгоритам за трансформација на првиот и последнот
елемент од внесена низа од десет елементи се користат следните клучни зборови:
Алгоритам, Почеток, Читај, За/зголемувај, КрајЗа, Печати, Крај_Алгоритам.
Алоритам Transformacija;
Почеток
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Читај a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Печати a[i];
Крај_За{i<-0}
pom<-a[0];
a[0]<-a[9];
a[9]=pom;
За i<-0 зголемувај до 10 со чекор 1
Печати a[i];
Крај_За{i<-0}
Крај_Алгоритам{Transformacija}


















Креирање на алгоритам со име Transformacija
Почеток на алгоритамот
Стуктура за повторување со броење
Внесување на елементите на низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите од низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Доделување вредност на проенливата pom
Доделување на вредност на променливата a[0]
Доделување на вредност на променливата a[9]
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите од низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Крај на алгоитамот со име Transformacija

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
int main()
//главна функција
{
//почеток на главна функција
int i,a[10],pom;
//декларација на променливи
cout<<"\n Vnesete gi elementite od nizata :”;//печатење на порака
for(i=0;i<10;i++)
//стуктура за повторување со броење
{
//почеток нан структура за повторување
cout<<"\n a["<<i<<"]=";
//печатење порака на екран
cin>>a[i];
//внесување на вредности во низа
}
//крај на структурата за повторување
cout<<"\n Vnesenata niza e ";
//печатење порака на екран
for(i=0;i<10;i++)
//стуктура за повторување со броење
cout<<a[i]<<" ";
//печатење на елементите од низата
pom=a[0];
//доделување вредност на pom
a[0]=a[9];
//доделување вредност на a[0]
a[9]=pom;
//доделување вредност на a[9]
cout<<"\n Transformiranata niza e ";//печатење порака на екран
for(i=0;i<10;i++)
//стуктура за повторување со броење
cout<<a[i]<<" ";
//печатење на елементите од низата
return 0;
}
//крај на главната функција
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Извршен код
По стартувањето на програмата на екранот се испишува порака за внесување на
елементите на низата.

Слика бр. 115
По внесувањето на вредностите на низата на екранот се прикажува порака со
вредностите од внесената низа и вредностите од трансформираната низа.

Слика бр. 116
Пр.2: Да се внесе низа од 20 елементи и да се изврши трансформација така што по два
соседни елементи ќе си ги заменат местата. Да се испечати низата пред и по
трансформацијата.
Анализа:
 Графички алгоритам
Со помош на две структура за повторување со броење се врши внесување и
печатење на низата од 20 елементи. За самата трансформација потребна e структура за
повторување со броење и движење со чекор 2. По трансформацијата се печати
трансформираната низа со помош на структура за повторување со броење каде што
чекорот е еден.
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Почеток

i=0

Т

i<10

a[i]

i=i+1

i=0

i<20

Т

i=i+1

a[i]

i=0
i=i+2

Т
i<20

pom=a[i]

a[i]=a[i+1]

i=0

i<20

Т
a[i]

Крај

Слика бр. 117
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i=i+1

a[i+1]=pom



Текстуален алгоритам

Алоритам Transformacija;
Почеток
За i<-0 зголемувај до 20 со чекор 1
Читај a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 20 со чекор 1
Печати a[i];
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 20 со чекор 2
pom<-a[i];
a[i]<-a[i+1];
a[i+1]=pom;
Крај_За{i<-0}
За i<-0 зголемувај до 20 со чекор 1
Печати a[i];
Крај_За{i<-0}
Крај_Алгоритам{Transformacija}




















Креирање на алгоритам со име Transformacija
Почеток на алгоритамот
Стуктура за повторување со броење
Внесување на елементите на низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите од низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Доделување вредност на променливата pom
Доделување на вредност на променливата a[i]
Доделување на вредност на променливата a[i+1]
Крај на стуктурата за повторување со броење
Стуктура за повторување со броење
Печатење на елементите од низата
Крај на стуктурата за повторување со броење
Крај на алгоритамот со име Transformacija

Програмски код во C++

#include<iostream>
//основна библотека
using namespace std;
int main(){
//почеток на главна програма
int i,a[20],pom;
//декларација на променливи
cout<<"\n Vnesete gi elementite od niza :"<<endl; //печатење порака на екран
for(i=0;i<20;i++)
//стуктура за повторување со броење
{
//почеток на стуктура за повторување
cout<<"\n a["<<i<<"]=";
//печатење порака на екран
cin>>a[i];
//внесување на вредности за низата
}
//крај на стуктура за повторување
cout<<"\n Vnesenata niza e ";
//печатење порака на екран
for(i=0;i<20;i++)
//стуктура за повторување со броење
cout<<a[i]<<" ";
//печатење вредности од низата
for(i=0;i<20;i=i+2){
//почеток стуктура за повторување
pom=a[i];
//доделување вредност на променливата pom
a[i]=a[i+1];
//доделување вредност на променливата a[i]
a[i+1]=pom;
//доделување вредност на променливата a[i+1]
}
//крај на стуктура за повторување
cout<<"\n Vnesenata niza e ";
//печатење порака на екран
for(i=0;i<20;i++)
//стуктура за повторување со броење
cout<<a[i]<<" ";
//печатење на вредности од низата
return 0;
}  Извршен код
//крај на главната функција
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По стартување на програмата на екранот се прикажува порака за внесување на
елементите во низата.

Слика бр. 118
По внесување на елементите од низата на екранот се прикажува порака,
внесените вредности за низата и вредностите од низата кои се трансформирани, т.е.
низата се прикажува пред трансформацијата и после трансформацијата.

Слка бр. 119
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4. Вовед во ХТМЛ
4.1. Вовед во web светот
Web претстаува нов комуникациски медиум кој расте многу брзо и влијае
дирекно или индирекно врз секојдневниот живот на огромен број луѓе. Истиот има
револуционерно влијание врз бизнисот, трговијата, образованието итн. Најважно во
информатичкиот свет е влијанието на различните култури и зголемувањето на
меѓусебното разбирање и соработка, имено придонесува за зголемен мир и напредок
на човештвото.
Потребата за образовани web дизајнери е голема и сеуште расте. За да се
задоволат барањата на корисниците, се вложува во образование, разв ој и
истражување во оваа област. Web подразбира многу работи, но основните елементи
за развој на web страни се технологиите за програмирање и проектирање или
дизајнирањето на визуелната комуникација.
Природата на web се базира на два елемента и тоа програмирање и уметничко
дизајнирање. Една од основните карактеристики е неговата отвореност. Овтореноста
на веб светот е клучна за неговата популарност и постигнатите успеси на самиот web.
Карактеристики на веб
За да се креира успешна веб страница не е доволна само технологијата, туку
напротив, таа може да изгледа многу лошо ако се примени само технологија без добар
дизајн, кој го додефинира ефектот и атрактивноста на самата веб страна. Успешен веб
дизајнер треба да се обиде постојано да ги користи своите знаења и технологијата.
Веб претставува ефикасен начин за пренесување на информации, базиран врз
Интернет. Во случај на потреба да се дојде до било која информација, или при дилема
за решавање на било кој проблем, тоа може да се реши со пристап на интернет многу
побрзо од било кој пристап за решавање на одреден проблем или добивање на
потребна информација.
Веб претставува моќна алатка за масовна комуникација која се користи многу и
во е-бизнис и е-трговија. Првите инфромации за севкупното случување најпрво се
објавуваат на интернет, а потоа на ТВ, радио, весници и списанија.
Наместо градење на згради и обезбедување на простории за работа на
бизнисот вложувањето во web дизајнот претставува клуч за успехот.
HTML (hypertext mark-up language) – е посебен независен стандарден јазик кој
не зависи од никоја платформа на извршување и се смета за основен јазик за
креирање на web страни. Користи одредено множество на тагови за кои е точно
дефинирано што треба да работат.
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Апликации за креирање на обичен текст во ASCII фајлови:
 Text editors – креирање на обичен текст во ASCII фајлови;
 Tag editors – софтвер кој го олеснува ставањето на хтмл код во текст фајл;
 HTML generators – софтвер кој го автоматизира генерирањето на хтмл код;
 Site managers – софтвер кој креира web страници и ги организира страниците;
Причини поради кои треба да се знае хтмл кодот се:
o Да може да се одржува кодот на web страницата која треба да се креира
на некој начин;
o Да се дизајнира диманичка страница;
o Да се креира интерактивна web страница која праќа информации до
серверот и потоа враќа одговор;
Основна фунцкија на веб пребарувачот е да овозможи доставување на веб
страници до клиентите. Тоа значи доставување на хтмл документи и друга содржина
која може да биде вклучена во документот, како на пример слики, стилови и JavaScript.
Клиентот преку веб пребарувачот ја иницира комуникацијата со испраќање
барање за некој документ со користење на HTTP серверот. Серверот одговара со
испраќање на содржината на тој документ. Документот вообичаено е некоја
поддатотека сместена некаде на секундарната меморија на опслужувачот, но не мора
неопходно да биде така, тоа е зависино како веб серверот е имплементиран.
Иако основната функција на веб пребарувачот е да овозможи доставување на
веб страници, целосната имплементација на HTTP серверот вклучува и начин на
примање на содржини од клиентите. Оваа функционалност се користи за прифаќање
на податоците од веб форми, како и подигнување на поддатотеки.
Генеричките веб пребарувачи подржуваат и извршување на скрипти (server-side
scripting), пример PHP, Python, Java... Тоа значи секој приказ на веб пребарувачот може
да се програмира (со помош на скрипти), додека HTTP серверот останува непроменет.
Оваа функционалност се користи за создавање на брзи хтмл документи, т.е. станува
збор за Динамички веб страни.
Статична веб страница е веб страница, која е доставена до корисникот точно
како што се чуваат податоците, за разлика од динамичките веб страници, кои се
генерирани од страна на веб апликацијата.
Како резултат на тоа статичната веб страница ги прикажува истите информации
за сите корисници, од сите контексти. Статичните веб страници често се хтмл
документи кои се чуваат како датотеки во датотечниот систем ставени на располагање
од страна на веб серверот преку HTTP. Тие немаат ажурирање на содржините, кај нив
ништо не се движи, сите податоции мирувааат - па оттука го добиле своето иместатични страници. Ова е спротивно со динамичките страници.
Статична веб страница е онаа кој не го менува својот изглед, изгледот или
содржината, откако таа е вчитана, имено страница се состои од целосен хтмл јазик без
JavaScript и поради таа причина - содржината останува непроменета. Страницата која
што има вклучено Javascript-е се вика динамичка web страница.
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Повеќето од овие предности и недостатоци се однесуваат на хтмл страница.
Предности:
 брзо и лесно се креираат, дури и од некој кој нема многу искуство;
 идеалени се за демонстрација на тоа како еден сајт ќе изгледа;
 кеш пријателски, една копија може да се прикаже на многу луѓе;
Недостатоци:
 Статични веб-страни содржи веб страници со фиксна содржина. Секоја страница
е кодирана во хтмл и ги прикажува истите информации за секој посетител.
Статичните веб страници се најосновните видови на веб-страници и се најлесни
за да се создадат. За разлика од динамичките веб-страни кои имаат потреба од
порграмирање и користење на база на податоци. Значи статичен сајт може да
биде изграден со едноставно креирање неколку хтмл страници и објавување на
истите на веб сервер.
 Бидејќи статичните веб страници содржат фиксен код, содржината на секоја
страница не се менува, освен ако не е рачно ажурирана од страна на
вебмастерот. Ова работи добро за мали веб-сајтови, може да се направи и
голем сајт со стотици или илјадници страници, но тешко да се одржува. Затоа,
за поголеми веб-страници обично се користат динамични страници, кои може
да се ажурираат со едноставно менување во базата на податоци. Статичните
сајтови кои содржат многу страници, често се дизајнирани со помош на
шаблони. Тогаш е возможно да се ажурираат неколку страници одеднаш, а исто
така помага и во распоредот на сајтот.

4.2. Историја и предности на ХТМЛ
HTML (Hyper Text Mark-up Language) кратенката го означува јазикот кој се
користи за прикажување на содржината на web-страници. Оригинално бил креиран од
страна на Tim Berners – Lee во почетокот на осумдесетите години. Подоцна за развојот
на хтмл -от бил одговорен Word Wide Web- Consortium кој редовно дава препораки кој
тагови да се користат и кое е нивното значење.
Хтмл е напишан во форма на ХТМЛ елементи и се состои од тагови запишани во
аглести загради (како <html>), кои се наоѓаат во содржината на веб страницата. Хтмл
таговите најчесто доаѓаат во парови, како <h1> и </ h1>, иако некои од таговите имаат
само почетен таг. Секој дел од паровите тагови има свое значење, имено првиот таг во
парот е почетниот таг, вториот таг е на крајот на тагот (т.е. исто така, се нарекува
отворање тагови и затворање тагови).
Целта на веб пребарувачот е да го прочита хтмл документот и да компонира
видлива или звучена веб страница. На пребарувачот не се прикажуваат хтмл тагови, но
со користење на таговите за преведување на содржината на страната се криера веб
страна со дефиниран дизајн.
Хтмл елементите се користат за формирање блокови на сите веб-сајтови, со што
се овозможува имплементирање на слики и предмети, како и креирање на
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интерактвни форми. Големи можности има околу обработка на текст, како наслови,
параграфи, листи, линкови, цитати и други предмети.
Основна структура на еден ХТМЛ – документ
Постојат различни програми за креирање на веб страници со помош на html
тагови. Прво се отвара нотпад документ во кој се запишуваат таговите. По креирањето
на содржината на таговите документот се зачувува како ime.html потоа со двоен клик
на креираниот фајл на екран се појавува пребарувачот во кој се прикажува содржината
од html таговите запишани во Notеpad докумeнтот.
Секој хтмл документ има точно дефинирана структура. Тој започнува со тагот
<HTML> и завршува со тагот </HTML> .
Хтмл документот јасно ги одделува заглавието на документот од телото на
документот и тоа се врши со помош на таговите <HEAD> (за заглавието) и <BODY> (за
телото на документот).
Во заглавието на хтмл документот се запишуваат информациите за целиот хтмл
документ, а во телото се запишуваат таговите кои го дефинираат изгледот на webстраната и нејзините функционалности.
<TITLE> тагот се лоцира во заглавието на документот и со негова помош го
дефинираме насловот на web-страната.
Основни тагови:
1
<html>
2
<head>
3
<title>Prva HTML strana </title>
4
</head>
5
<body>
6
<p>Zdravo ! ! ! Ova e mojata prva html - srana</p>
7
</body>
8
</html>
12345678-

<html> отворен таг за почеток на хтмл документот
<head> отворен таг за креирање на насловот
<title> отворен таг за име на страната </title> затворен таг за име на страната
</head> затворен таг за креирање на насловот
<body> отворен таг за почеток на телото на докуменетот
<p> отворен таг за приказ на текст на документот </p> затворен таг за приказ
</body> затворен таг за телото на докумнтот
</html> затворен таг за крај на хтмл документот
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Пр.1: Да се креира хтмл документ кој на екранот ќе испишува “Zdravo ! ! ! Ova e
mojata prva html – strana”

Слика бр. 120

4.3. Креирање на табела
Често таговите имаат атрибути. Атрибутите имаат задача да им дадат некои
дополнителни информации на пребарувачите за таговите. Атрибутите се додаваат во
почетниот дел од тагот, тие имаат име и вредност. Вредноста се запишува во
наводници (" ") и се доделува со помош на математичкиот знак за еднакво “=”.
Со тагот <TABLE> се креира табела а со помош на атрибут BORDER=”2px” му се
доделува дополнителна информација дека табелата, ќе биде исцртана со линии со
дебелина од 2 пиксели.
Тагови за креирање на табела:
<TABLE BORDER=”2px”> отворен таг за креирање табела
<TR> -отворен таг за креирање редици во табела
<TD> - отворен таг за креирање колони во редица
</TR> -затворен таг за креирање редици во табела
</TD> - затворен таг за креирање колони во редица
</TABLE> затворен таг за креирање табела
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Забелешка:
Главно правило при креирањето на еден хтмл документ е тоа што таговите
можат да се вгнездуваат но не смеат да се испреплетуваат.
Пр.1: Да се креира хтмл документ во кој ќе се креира табела со две редици и две
колони каде што ќе се дефинираат редиците и колоните во табелата.

Слика бр. 121

4.4.Тагови за форматирање на текст
Постојат различни тагови за работа со текст кои секојдневно се користат. Има
тагови за приказ на текст од лево, приказ на текст од десно, приказ на текст во нов ред,
приказ на задебелен текст, приказ на подвлечен текст, приказ на прецртан текст и.т.н.
Пр:
- <P> тагот служи за дефинирање на паузи.
<p align="left">Текстот ќе се прикажe на левата страна од пребарувачот</p>
<p align="right"> Текстот ќе се прикаже на десната страна од пребарувачот </p>
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Пр.1. Да се креира хтмл документ со име “Rabota so tekst” во кој од левата страна ќе се
испишува “Tekstot ke se prikaze levo”, и од десната страна ќе се испишува друг текст и
тоа “Tekstot ke se prikazuva desno”.

Слика бр. 122
- <BR> тагот служи за дефинирање на нов ред. Овој таг нема завршен таг. Текстот кој се
наоѓа лево од тагот се прикажува прв а текстот после тагот се прикажува под него како
втор.

- 134 -

Пр.2. Да се прикаже на пребарувачот “Ovоj tekst se naoka vo prviot red” и во нов ред да
се прикаже “Ovоj tekst se naoka vo vtoriot red”.

Слика бр. 123
-<NOBR> тагот се користи кога е потребно пребарувачот да прикаже одреден
текст кој е подолг и во тој случај се прикажува лизгач со кој при негово движење леводесно може да се прочита запишаниот текст.
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Пр.1: Да се криера хтмл документ во кој ќе се прикаже следниот текст во еден ред
“Ovaj tekst ke se prikaze vo eden red I za da se vidi celiot tekst potrebno e da se pomesti
horizontalnot lizgac na desno.”.

Слика бр. 124
-<DIV> тагот се користи за центрирање на група од повеќе елементи.
-<B>, <I>, <U>, <STRIKE> таговите се користат за дефинирање на изгледот на
текстот во однос на барањата на корисникот при креирање на хтмл документот.
-<B> - отворен таг за задебелување на текст;
-</B> - затворен таг за задебелување на текст;
-<I> - отворен таг за закосување на текст;
-</I> - затворен таг за закосување на текст;
-<U> - отворен таг за подвлекување на текст;
-</U> - затворен таг за подвлекување на текст;
-<STRIKE> - отворен таг за прецртан текст;
-</STRIKE> - затворен таг за прецртан текст;
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Забелешка:
Дозволени се комбинации од ова множество на тагови но соодветно онај таг кој
е прв отворен се затвора последен, односно тагот кој е последен отворен се затвора
прв. Не е дозволено преклопување на тагови.
Пр: Да се прикаже задебелување на текст, закосување на текст, подвлекување на текст
и пречкртување на текст.

Слика бр. 125
Забелешка:
Дозволена е комбинација од овие четири главни елементи за модифицирање на
текстот.
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4.5. Креирање на фонт
На секој хтмл документ постои даден текст за потребна информација кој може
да се обработува со различни тагови и тагови кои содржат атрибути кои помагаат во
додефинирање на текстот кој е потребен за самиот документ.
-<FONT> тагот служи за дефинирање на големината, името и бојата на фонтот
на одреден дел од текстот. Атрибутот FACE како вредност го прима името на фонтот со
кој ќе се прикажува текстот и можат да бидат зададени повеќе од еден. Во случај
првиот фонт да не биде инсталиран на корисничкиот компјутер тогаш пребарувачот
веднаш проверува за следниот. Се практикува да се користат фонтови кои најчесто се
инсталирани кај сите корисници како што се Arial, Times New Roman и други. Атрибутот
SIZE ни служи за дефинирање на големината на фонтот, тоа може да биде број помеѓу
1 и 7. Доколку не е дефинирана големината на фонтот пребарувачите го прикажуваат
текстот со големина 3.
Атрибутот COLOR се користи за дефиниране на бојата на текстот. Тоа се прави
на вообичаен начин за дефинирање на бои во хтмл документите со помош на знакот
“#” (диес) па по него следува шест цифрен хексадецимален број.
Во следнава табела се прикажани 18 бои и нивните хексадецимални вредности
кои може да се користат при дефинирање на атрибутот “colors” од тагот “font”.

Боја
Црвена
Цијан
Плава
Темно плава
Светла плава
Виолетова
Жолта
Вар
Цијан

Код на боја
#FF0000
#00FFFF
#0000FF
#0000A0
#ADD8E6
#800080
#FFFF00
#00FF00
#FF00FF

Боја
Бела
Сребрена
Сива
Црна
Портокалова
Кафена
Канела
Зелена
Маслинoва

Код на боја
#FFFFFF
#C0C0C0
#808080
#000000
#FFA500
#A52A2A
#800000
#008000
#808000

Палетата бои има широк спектар но повеќето кои се користата се прикажани во
табелата. На следнава слика е прикажан спектарот на бои кои може да се користат во
хтмл документите.

Слика бр. 126
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Пр1: Да се креира хтмл документ кој ќе го содржи тагот за работа со фонтови и ќе има
дефинирано боја на текстот, големина на текстот и со кој фонт ќе се прикажува текстот.

Слика бр. 127
-<SUB> - тагот е отоворен таг кој се користи за текст кој се пишува со помали
букви под основната линија на нормалниот текст (<SUB> субскрипт) кој до сега е
користен во различни облици
</SUB> тагот е затворен таг за тагот кој испишува текст под основната линија.
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<SUP> тагот е отоворен таг кој се користи за текст кој се пишува со помали
букви над основната линија на нормалниот текст (<SUP> суперскрипт) кој до сега е
користен во различни облици.
</SUP> тагот е затворен таг за тагот кој испишува текст над основната линија.
Пр3: Да се креира хтмл документ во кој ќе се прикаже во пребарувачот текст кој се
наоѓа над основната линија од линијата за прикажување и текст кој се наоѓа под
основната линија од линијата за прикажување. Да се испише истоимениот текст над и
под работната линија.

Слика бр. 128
За контролирање на големината на фонтот се користат <BIG> и <SMALL>
таговите.
<BIG> - тагот врши зголемување на текстот во однос на големината на стандардниот
текст.
</BIG> - тагот е затворен таг од тагот кој вршел зголемување на текстот во однос на
големината на стандардниот текст.
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<SMALL> тагот врши намалува на текстот во однос на големината на стандардниот
текст.
</SMALL> тагот е затворен таг од тагот кој вршел зголемување на текст во однос на
големината на стандарден текст.
Пр3: Да се креира хтмл форма во која ќе се дефинира фонт а потоа ќе се прикаже
зголемување и намалување на стандарден текст за даден документ.

Слика бр. 129
Секој хтмл документ е потребно да има наслов кој ќе се прикажува во самиот
пребарувач. Ова не е наслов на хтмл докумнтот туку е наслов кој ќе има некое значење
за содржината на документот.
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- <H1> … <H6> таговите се отворени тагови кои служат за креирање на наслови.
Има 6 типа на наслови од 1 од 6 кои се со точно дефинирани карактеристики и
големина.
- </H1> … </H6> таговите се затворени тагови од таговите кои се користат за
наслови потребни за html документи
Пр4. Да се креира хтмл документ во кој ќе се испише текст во сите видови на
наслови од сите тагови.

Слика бр. 130
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-<XMP> тагот служи кога треба да се прикаже некој хтмл таг во пребарувачот а
притоа да не се добие ефектот од тие тагови туку да се прикаже како стандарден текст,
имено значи дека текстот се прикажува во својата оригинална форма.

Слика бр. 131

- 143 -

4.6.Тагови за набројување и коментари
-<OL> тагот се користи за креирање на листи во кои членовите се обележуваат
со бројки или букви. Членовите во листата се креираат со помош на тагот <LI>. Доколку
не е зададено на кој начин да се обележуваат членовите во листата таа се прикажува
со арапски бројки, но можат да се прикажат и со римски бројки или со букви. Тоа се
прави со помош на атрибутот TYPE кој може да ги прими следниве параметри:
- “1” арапски бројки;
- “I” големи римски бројки;
- “i” мали римски бројки;
- “A” големи букви;
- “a” мали букви;
Со помош на атрибутот START можеме да дефинираме од каде ќе почне
набројувањето. Вредноста на овој атрибут може да биде само цел број. На пример ако
атрибутот TYPE добил вредност I а атрибутот SIZE 5 тогаш набројувањето ќе започне од
“V”. Вредноста на секој нареден член се зголемува за 1 но и тоа може да се промени
со помош на атрибутот VALUE од тагот <LI>.
Пр1: Да се креира хтмл документ со наслов на четири поделби нумерирани во
растечки редослед од 1 до 4.

Слика бр. 132
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-<UL> тагот се користи кога сакаме да креираме листа во која не се врши
набројување со помош на бројки или букви туку со помош на квадрат или круг. Кругот
може да биде исполнет или да не биде исполнет. Таа карактеристика му се задава со
помош на атрибутот TYPE, a доколку не биде наведен тој атрибут тогаш листата се
прикажува со полни кругови. Начинот на работа на овај таг е сличен на тагот <OL>.
Членовите и на овој таг се внесуваат со помoш на тaгот <LI>.
Пр2: Да се креира html документ со наслов на четири поделби одредени со топчиња.

Слика бр. 133
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-<DL> тагот го користиме за дефинирање листи во кои ќе се внесува повеќе
текст (на пример дефиниции). Овај таг има и други два тага кои се користат за да го
дефинираат комплетно, тоа се тагот <DT> и тагот <DD>. Со тагот <DT> се дефинираат
поимите кои ќе треба да бидат објаснати, а во тагот <DD> се внесува дефиницијата за
тие поими.
Пр3: Да се креира хтмл документ со наслов поделби од различен тип.

Слика бр. 134
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Коментари
- <!-- --> тагот се користи за дефинирање на коментари во хтмл документите, а се
разликува по неговата структура од останатите тагови. Почетен дел на тагот е
“<!--” а завршен дел на тагот е “-->”. Се што ќе се напише во овај таг ќе биде
игнорирано од пребарувачот и нема да се прикаже.
Пр4:Овај текст е напишан надвор од тагот за коментар<!--Овај текст е напишан
внатре во тагот за коментар -->

Слика бр. 13,
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Специјални знаци
Често сме во ситуации кога треба да се внесат некои знаци кои пребарувачот
може да го збунат или да доведат до погрешно прикажување на потребната содржина.
На пример кога сакаме да внесеме повеќе празни места пребарувачите тоа нема
правилно да го сватат и ќе ги игнорираат сите освен првото, или пак ако сакаме да ги
прикажеме математичките знаци за поголемо и помало тоа веднаш ќе доведе до
конфликт бидејќи тие имаат посебно значење за пребарувачите.
Поради овие причини постојат специјални знакови за тие знаци. Тие ознаки
започнуваат со знакот “&” (амперсанд) по кој следи кратенката за тој знак и на крајот
се затвораат со знакот “;” (точка запирка). Кратенките за овие знаци се внесуваат со
мали букви. Исто така овие знаци можат да се внесат и со помош на бројки. Сите
карактери се дефинирани со некои броеви кои се дефинирани во табела која може да
се прочита во програмата Character Map кој се наоѓа во оперативниот систем Windows.
Со внесување на повеќе од овие специјални знаци доаѓа до нивно повторување
онолку пати колку што е назначено.
Резултат
<
>
&
"
¢
§
±
²
¿

Опис
Празно место
Помало од
Поголемо од
Амперсанд
Наводници
Цент
Секција
Плус или минус
Суперскрипт 2
Отпревртен прашалник

Ознака со букви
&nbsp;
&lt;
&gt;
&amp;
&quot;
&cent;
&sect;
&plusmn;
&sup2;
&iquest;

Слика бр. 136

- 148 -

Ознака со бројки
&#160;
&#60;
&#62;
&#38;
&#34;
&#162;
&#167;
&#177;
&#178;
&#191;

4.7.Слики во html
За внесување на слики кои ќе се прикажуваат, во пребарувачот се користи
<IMG> тагот. Со овај таг точно дефинираме која слика на кое место ќе се прикаже во
презентацијата.
Атрибутот SRC е најважниот атрибут од овој таг бидејќи со негова помош го
дефинираме името и локација на сликата која ќе биде прикажана.
Со помош на атрибутите WIDTH и HEIGHT можеме да дефинираме точно со која
големина ќе ни се прикажи сликата во пребарувачот. Пребарувачот ќе ја прикаже
целата страна и ќе оддели простор за сликата а потоа ќе ја прикаже и сликата бидејќи
таа има поголем број на податоци.
Од различни причини може да дојде до проблеми и сликата да не биде
прикажана. Во таква ситуација на местото на сликата можеме да прикажеме само
текст. Тој текст се внесува со помош на атрибутот ALT.
Пр1: Да се креира хтмл документ во кој ќе се импортира слика.

Слика бр. 137

- 149 -

За внесување на слики кои ќе се прикажуваат, во пребарувачот се јавува
потреба да се испише даден текст имено тоа се врши со креирање на табела која
содржи еден ред и една колона. Имплементирањето на сликата се врши како арибут
на колоната т.е. позадина на дадената околина. Дефинирањето на текстот се врши со
помош на тагот за креирање на фонт како и дефинирање на наговите атрибути и тоа
големина на фонт и боја на фонт. При тоа запишаниот текст се прикажува на сликата
која е избрана за приказ на хтмл документот.
Пр2: Да се креира хтмл документ во кој ќе се имплементира слика на која ќе биде
испишан текст како име на училиште.

Слика бр. 138
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4.8.Работа со табели
При креирање на web-страни голема улога имаат табелите, не само за
прикажување на податоците туку и за точно дефинирање на местоположбата на
елементите.
Табелите се креираат со помош на три тагови и тоа тагот <TABLE> во кој се
сместува тагот <TR> кој служи за креирање на редици и потоа тагот <TD> кој е наменет
за креирање на ќелии.
Тагот <TABLE> има неколку атрибути кои се однесуваат на целата табела.
Со атрибутот BORDER ја дефинираме дебелината на граничната линија. Овој
атрибут како вредност прима само цели броеви а доколку не биде зададен тогаш се
подразбира “0”, што значи дека нема да бидат прикажани границите.
Атрибутот CELLPADDING го дефинира растојанието помеѓу содржината во
ќелиите и граничните линии. Овој атрибут како вредност прима само цели броеви а
доколку не биде зададен тогаш се подразбира “1”.
Атрибутот CELLSPACING го дефинира растојанието помеѓу граничните линии на
ќелиите. Овај атрибут како вредност прима само цели броеви а доколку не биде
зададен тогаш се подразбира “2”.
Висината и ширината на табелите може точно да се дефинира со помош на
атрибутите WIDTH за ширина и HEIGHT за висина. Во случај кога овие два атрибути не
се дефинирани или барем едниот тогаш пребарувачите автоматски ја подесуваат
големината на табелата во зависност од околината. Атрибутите WIDTH и HEIGHT
примаат цели броеви како вредности и можат да бидат зададени на два начина и тоа
во пиксели или во проценти. За да ги зададеме врдностите во проценти потребно е
после целобројната вредност да го додадеме и знакот за процент “%”.
На истиот начин можат да бидат дефинирани и димензиите на ќелиите во
рамките на тебелата.
Во ќелиите од табелите овозможено ни е да вршиме порамнуване. Тоа се
изведува со помош на атрибутите ALIGN за хоризонтално порамнување и VALIGN за
вертикално порамнување. Доколку не се внесени овие атрибути тогаш се подразбира
“LEFT” за атрибутот ALIGN и “MIDDLE” за атрибутот VALIGN.
Ќелиите во табелите можат да бидат и различно обоени а тоа се добива со
користење на атрибутот BGCOLOR. Во зависност од тоа каде е сместен овој атрибут
може да биде обоена целата табела, одредена колона или само една ќелија.
Сепак, често се укажува потреба во различни редови од една табела да има
различен број на ќелии, односно, една ќелија да има димензии како две или повеќе
ќелии. Тоа се постигнува со помош атрибутите за спојување на ќелии од различни
редови ROWSPAN или различни колони COLSPAN. Со овие атрибути повеќе ќелии од
табелата можат да се спојат во една. На тој начин се креираат “сложени” табели.
Атрибутите ROWSPAN и COLSPAN како вредност примаат цел број кој кажува колку
ќелии треба да се опфатат во една.
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Пр: Да се креира хтмл форма во која се креира табела со две редици и тоа во
првата редица да има три колони додека во втората редица да има две колони. Во
првата редица и првата и третата колона да имлементираат слика додека во првата
редица во втората колона да се испише името на училиштето и да се обои келијата со
сива боја. Во втората редица прва колона да се испише текст и тоа “koj sme nie”,
Otseci”, “Vreboteni”, додека во втората редица втора колона да се имплементира
слика.

Слика бр. 139
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4.9.Поле за внесување
Поле за внесување – основна форма за внесување на податоци е полето за
внесување. Се креира со помош на тагот <INPUT> и на главниот атрибут на овај таг,
атрибутот TYPE му се задава вредност TEXT.
Со помош на атрибутот NAME, сите полиња добиваат име со кое се разликуваат
едно од друго. Исто така за идентификација се користи и атрибутот ID.
Атрибутот VALUE, ја добива вредноста која што ќе биде внесена од корисникот
а може да биде внесена и при креирањето на формата, со што му се задава некоја
вредност на корисникот за да ја види и да ја прифати без промени.
Ширината на полето се дефинира со атрибутот SIZE. Вредноста на овој атрибут е
цел број кој означува колку карактери ќе се внесуваат. Ако не биде зададен овај
атрибут тогаш се подразбира вредност 20.
Сепак корисникот може да внесе неограничен број карактери со што би дошло
до загушување. Затоа за да се ограничи бројот на карактери кој ќе му се дозволува на
корисникот да ги внесе се користи атрибутот MAXLENGHT. Вредноста на овај атрибут
претставува позитивен цел број и го претставува бројот на карактери кои ќе можи да
се внесат во полето.
Пр1: Да се креира хтмл документ кој ќе содржи поле за внесување на информации во
податокот “Vrednost”.

Слика бр. 140
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Самата пракса покажува дека пред секое поле за внесување на текст пожелно
би било да постои коментар кој ќе ни помогне за внесување на типот на податокот.
Преку порака која се испишува пред полето ќе биде познато кој податок треба да се
внесе во тоа поле.
Пр2: Да се креира хтмл форма во која ќе се испишува текст “Vnesete vrednost” а потоа
ќе се прикаже поле за внесување на текст.

Слика бр. 141
Лозинка – претставува податок кој што како и останатите податоци од
формуларот, информациите ги испраќа онака како што се внесени. Разликата е тоа што
при внесувањето на податоците за корисникот се видливи само звездички “*****”, но
како информација се проследува оригиналната содржина. За да се креира ова поле се
користи тагот <INPUT> а како вредност на атрибутот TYPE се задава вредноста
“PASSWORD”. Сите други атрибути како и вредности кои што можат да ги добиваат се
исти како и во случај кога атрибутот TYPE ја добива вредноста “TEXT”.
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Слика бр. 142
Скриено поле – најчесто постојат ситуации кога корисникот не треба да
внесува некои информации а и да не бидат видливи за него, а сепак да треба да бидат
проследени. Во такви ситуации се користи скриено поле.
Скриеното поле се креира со тагот <INPUT> а како вредност на атрибутот TYPE
му се задава “HIDDEN”. Бидејќи корисникот не внесува податоци, атрибутите SIZE и
MAXLENGHT не се користат, а сите други атрибути важат како и кај останатите случаеви
на тагот <INPUT>.
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Слика бр. 143

4.10.Полиња со избор
Постојат четири различни начини за прикажување и можност за избор на
множество од податоци и тоа: Radio button, Check box, Combo box и List box
Radio button – карактеристично за ова поле е тоа што најчесто одат во група од
повеќе, и од таа група можеме да одбереме само едно. За креирање на ова поле се
користи <INPUT> тагот а како вредност на атрибутот TYPE се задава вредноста RADIO.
Атрибутот NAME кај сите радио тастери треба да биде ист за тие да се наоѓаат во група.
Како и кај останатите типови на тагот <INPUT> така и кај овој елемент важат истите
атрибути, а плус се користи и атрибутот CHECKED. Овај атрибут се задава само кај едно
од полињата од групата.
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Пр1: Да се креира хтмл документ во кој ќе се прикаже листа со четири можности за
избор. Претходно дефинирано по што да се врши изборот. Да се работи со Radio
button.

Слика бр. 144
Check box – слично како и кај радио тастерите најчесто одат во група од која ќе
можеме да избереме повеќе од една опција. Креирањето на овие полиња се врши со
тагот <INPUT> а како вредност за атрибутот TYPE се внесува “CHECKBOX”.
Правилата за задавање на атрибутите важат исто како и кај радио тастерите само што
атрибутот CHECKED може да се зададе кај повеќе од едно поле во групата.
Пр2: Да се креира хтмл документ во кој ќе се прикажат четири можности за
избор и претходно објаснување за изборот. Да се работи со Check box.
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Слика бр. 145
Combo box – или уште наречен паѓачка листа се користи кога од повеќе
понудени опции корисникот треба да избере само една. Погоден за користење е
бидејќи без разлика на бројот на понудените опции одзема место само за една. Се
креира со помош на тагот <SELECT>. Овај таг претставува континјерски таг бидејќи во
него се наоѓа друг таг кој е неопходен и дополнително го објаснува. Тоа е тагот
<OPTION>
Кај тагот <SELECT> важат основните правила за намената и вредностите кои ги
примаат атрибутите.Тагот <OPTION> има дополнителен атрибут SELECTED кој ни кажува
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која опција ќе биде селектирана. Доколку овај атрибут не биде зададен тогаш
селектирана ќе биде првата опција.
Пр: Да се креира хтмл документ во кој ќе се прикаже паѓачка листа со пет
можности за избор и претходно објаснување за изборот. Да се работи со Combo box.

Слика бр. 146
List box – се користи кога од листата со понудени опции може да се избере една
или повеќе од понудените опции. Се креира и важат истите правила како кај combo
box-от само како додаток го има атрибутот SIZE кој кажува колку од понудените опции
ќе ни бидат видливи без да ни биде потребно скролирање и атрибутот MULTIPLE со кој
на корисникот можеме да му дозволиме да селектира повеќе од една од понудените
опции.
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Пр4: Да се креира хтмл документ во кој ќе се прикаже листа со прикажани три
елементи а составена од четири можности за избор и претходно објаснување за
изборот. Да се работи со List box

Слика бр. 147
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4.11.Креирање на CSS
Во почетокот на создавањето на хтмл -от било планирано со задавање на
атрибути во таговите да се дефинира изгледот на целата web-презентација, но со текот
на времето се измениле условите и се појавила потреба со помош на еден документ да
се дефинира изгледот на целата web-презентација. Затоа постојат каскадните страници
со стилови.
Синтакста на стиловите се разликува од онаа на хтмл, но сепак со познавање на
хтмл структурата лесно може да се креираат и стилови.
Стиловите се тесно поврзани со таговите. Со помош на стиловите на таговите им
се додаваат нови карактеристики и на тој начин се зголемува степенот на контрола врз
елементите од web-страниците како што се фонтот, позадината, сликите, линковите и
друго.
Постојат три начини на дефинирање на стиловите и тоа:
 inline (во линија);
 embedded (интерни);
 linked (поврзани или екстерни).
Овие три начини на дефинирање на стиловите можат истовремено да бидат
дефинирани во една web-страница и ќе имаат точно дефиниран редослед по кој ќе
влијаат врз web-страната. Прво ќе биде имплементиран екстерниот стил бидејки тој
влијае на целата web-презентација, потоа ќе се добијат ефектите од интерниот стил кој
има ефект врз целата web-страна, па на крајот ќе биде додаден ефектот врз
поедниечните тагови од inline стиловите.
Стилот на дефинирање во линија претставува стил кој му се задава на тагот со
помош на атрибутот STYLE и се однесува само на еден таг во целата web-страна.
Крактеристиките една од друга се одделуваат со помош на точка-запирака,
вредностите се задаваат со две точки, а сите атрибути и вредности се внесуваат во
еден пар наводници.
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Пр1: Да се креира CSS стил со големина на фонт 12, задебелени букви, боја на основата
жолта и црна боја на буквите.

Дефиниран
стил

Слика бр. 148
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Пр2: Да се креира CSS стил со големина на фонт 12, со фонт Ариел, закосени букви,
задебелени букви, боја на основата плава и бела боја на буквите.

Дефиниран
стил

Слика бр. 149
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4.12.Интерен стил
Интерните стилови се дефинираат со тагот <STYLE> кој се сместува помеѓу
таговите <HEAD> и <BODY> или во внатрешноста на тагот <HEAD> и во него се сместува
целата содржина на стилот која има влијание на конкретната web-страна.
Пр1: Да се креира интерен стил т.ш. ќе содржи текст со карактеристики: фонт 12,
задебелени букви, жолта боја на позадина и црни букви.

Дефиниран
стил

Слика бр. 150
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Пр: Да се креира интерен стил т.ш. ќе содржи текст со карактеристики: фонт 14,
Ариел, закосени букви, задебелени букви, сина боја за позадина и бели букви.

Дефиниран
стил

Слика бр. 151
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4.13. Eкстерен стил
Eкстерните стилови се дефинираат во посебен документ со наставка .css кој се
поврзува со помош на тагот <LINK> кој треба да биде внесен во тагот <HEAD> и можат
да имаат ефект врз целата web-презентација.
Пр: Да се креира екстерен стил т.ш. ќе содржи текст со карактеристики: фонт 14,
задебелени букви, жолта боја на позадина и црни букви.
Дефинирање
стил

Повикување
на стил

Приказ на
пребарувач

Слика бр. 152
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Слика бр. 153
Пр: Да се креира интерен стил т.ш. ќе содржи текст со карактеристики: фонт 14,
Ариел, закосени букви, задебелени букви, сина боја за позадина и бели букви.
Дефинирање
стил

Слика бр. 154
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Повик на
стил

Приказ на
пребавурач

Слика бр. 155
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4.14.Движење од една во друга форма и креирање на целосна страна
Откако ќе бидат креирани сите форми треба да се изврши спојување на
формите односно нивна комуникација. Имено со клик на копчето “Doma” треба да се
прикаже хтмл документот со име “Doma”.
<a href="url"> име на хипер линот (копче кое носи кон друга страна)
Пр: Да се креираат четири html документи и тоа: 1. “Doma”, 2. “Koj sme nie”, 3. “Otseci”,
4. “Vraboteni” т.ш. при избор на било која од понудените опции ќе се прикаже тој
документ.
На следната слика е избран линкот “Doma” и се прикажува следната форма.

Слика бр. 156
На следната слика е избран линкот “Koj sme nie” и се прикажува следната форма.

Слика бр. 157
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На следната слика е избран линкот “Otseci” и се прикажува следната форма.

Слика бр. 158
На следната слика е избран линкот “Vraboteni” и се прикажува следната форма.

Слика бр. 159
Забелешка: Натрупувањето на преголем број податоци на една страница е
збунувачко. Посетителите најчесто се фрустрираат ако треба да прегледуваат многу
редови, слики и линкови пред да го најдат тоа што го бараат. Едноставниот Веб сајт е
секогаш полесен за прелистување. Веб страниците чии содржини се премногу збиени
не оставаат добар впечаток.
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III ОЧЕКУВАНИ РЕЗУЛТАТИ
Овај магистерски труд ќе овозможи поставените задачи целосно да се
реализираат сметајќи на одредени позитивни резултати за нивно користење.
 Самите детални предавања со помош на различни типови на дијаграми
овозможуваат полесен и побрз начин на изучување и решавање на
проблемите со кои се судриле слушателите.
 Низ примерите кој се креирани ќе овозможи полесен начин на работа и
целокупна органицазија на часовите од страна на презнтерите.
 Визуелизацијата која ќе се добие со помош на сликите кои се прикажани во
самиот магистерски труд ќе допринесат дополнителен интерес и кај
презентерите за користење на овие две програми и за слушателите се
овозможува целосен интерес за освојување на материјалот за даден час
како и негова понатамошна анализа и домашна обработка.
Одговорот на феноменот за апстракноста на наставата по информатика кај
слушателите треба да се бара подлабоко повеќе на психички план и одбивноста на
слушателите кон овај предмет. Тоа секако го покашуваат повеќе истражувања.
Кај нив програмирањето станува фобија на одбивност (тешко е, апстракна е, не
ја разбирам ......). Затоа се прават напори преку современите сретства (компјутерите) и
прилагодувањето на истите се постигнат поголеми ефекти.
Новата технологија сее ново семе за свртување внимание на младите да се
фатат во непоштедна борба во совладувањето на сите програмерски фобии, а новите
истражувања ќе бидат убав патокас кај слушателите во постигбнување на поголеми
резултати на тој план.
Секогаш постои доволен потенцијал кај слушателите, само тој треба да се
разбуди и облагороди во психолошко создревање, дека нема такви пречки што не
можат да се совладаат со денешната технологија.
Истражувањето на оваа тема ќе ги претстави своите најнови и најатрактивни
сознанија во методолошки начин и вклученоста на техничката алатка (комјутер),
истовремено како и подготвеноста на реализаторите во самиот наставен процес.
Со таков зафат ќе се воспостави и интерес и љубов кон општо програмирањето
со посебен осврт кон C++ и HTML за нивна реализација за врвни резултати.
Со овој труд се открива и голем дијапозон во понатамошно истражување на
овај план.
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