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ПОДГОТВИТЕЛНИ ПРАШАЊА ЗА ЕКСТЕРНОТО ТЕСТИРАЊЕ 

 

 

ТЕМА „ХАРДВЕР“ 

 

1. Прва генерација на компјутери – ENIAC (electronic numerical integrator and calculator) – 

електронски ламби, големо загревање 

2. Фон Нојманова архитектура - програмирањето со голем број на прекинувачи и кабли е 

споро и тешко, па полесно е програмата да се претстави во дигитален облик. Наместо 

децимални податоци  се користи бинарен запис. Денес е основа за скоро сите компјутери. 

Имала пет основни делови: меморија, аритметичко – логичка единица, управувачка единица, 

влезна и излезна единица. 

3. Втора генерација на компјутери - транзисторите ги замениле електронските ламби. 

4. Трета генерација на компјутери – интегрално коло кое  содржи неколку стотини 

транзистори на минијатурно парче материјал 

5. Четврта генерација на компјутери – чип - тенок слој на силициум – на кој може да се 

отпечати комплетно интегрално коло. Во 1975 г направен е првиот персонален компјутер. 

6. петта генерација на компјутери – паралелна работа 

7. Во експериментална фаза се и ПДА компјутери и оптички компјутери. Се очекува 

комуникацијата човек – компјутер да биде со користење на говорниот јазик, гласовна 

комуникација, интелегентно пребарување, можност за учење од сопственото искуство. 

8. Поделба на компјутерите 

 а) според намената: 

 специјална намена – дизајнирани се да извршуваат една носечка функција. (се користат 

за игри, контрола на авиони, автомобили, семафорите во градот) 

 општа намена - извршуваат задачи со широк спектар. (кој програмата треба да изврши се 

што се наоѓа во меморијата) 

      б) според начинот на работа: 

 аналогни - ги претставуваат променливите со физички аналогии. Се користат кога 

податоците може да бидат прифатени директно од мерните инструменти без претворање во 

бројни кодови. Немаат потреба од меморија. 

 дигитални - операциите ги извршуваат во дискретна форма. Разликата е во тоа што 

излезниот резултат кај дигиталните е прецизен и повторлив, а кај аналогните не е точно 

повторлив. 

      в) според големината: 

 големи компјутери - Први се појавиле големите компјутери. Денес се користат во 

универзитетите, истражувачките центри, полицијата, војската, царината, 

 мини компјутери - се слични, но со помали можности .Сместени се во просторија каде со 

работата на компјутерот управува стручно лице – систем инженер. 

 микро компјутери (персонални компјутери) - Персоналните компјутери може да бидат 

статични и преносни 

 работни станици - имаат посложен софтвер. Ги користат инженери, научници и сл. кога 

се обработуваат голем број на податоци.  

 компјутерски терминали - овозможува пристап до компјутер. Некои имаат можност и за 

обработка на податоци. Пр. се АТМ апаратите за вадење пари. 

 мрежни компјутери - се за користење на интернет 
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 информациски апарати - во нив спаѓаат личните дигитални помошници  (personal digital 

assistants) имаат можност за пристап на веб преку кој праќаат и примаат пораки, 

прегледуваат веб страници и разменуваат. 

 Вгнездени компјутери  вградуваат во други  машини  или во  нивните делови. Немаат  

монитор  и  тастатура и  не работат самостојно. Тие имаат програма која  не може да  се  

менува и е наменета да извршува само  една специфична работа.  

 

9.  Состав на компјутерот: 

 машински дел 

 програмски дел 

10. Основна компјутерска конфигурација: 

- тастатура 

- глувче 

- монитор 

- централна единица 

11. Основни елементи на матичната плоча се: 

- процесор 

- меморија 

- електричен трансформатор 

12. Сите елементи што се наоѓаат на матичната плоча се изработени во чипови кои работат на 

низок напон од електричниот трансформатор.  

Во посебни лежишта – слотови се ставаат картички со разни адаптери и контролери. Преку 

посебни отвори – портови на картичките се приклучуваат останатите единици на 

компјутерската конфигурација.  

13. Состав на процесорот: (голем број електронски кола спакувани во чип) 

 аритметичко – логичка единица, - ги извршува сите аритметички и логички операции: 

собирање, одземање, множење, делење. 

 управувачка единица - управува со работата на процесорот и ја синхронизира со работата 

на останатите елементи 

 регистри - се сместуваат меѓурезултатите од обработката на податоците 

 брзината на процесорот се изразува со милиони операции во една секунда MIPS

 (Milion Instruction Per Second). 

14. Јачината на процесорот се изразува со фреквенција, а единица е херц, се користат 

поголеми 1кHz=1000 Hz. Денешните процесори имаат фреквенција над 3 Ghz.  

1MHz=1000  Khz 

1GHz=1000 Mhz. 

15. Процесорот комуницира со другите периферни единици преку магистрала. Податочна 

магистрала(data bus) претставува врска преку која се пренесуваат податоци од едно место на 

друго. Адресна магистрала (address bus) пренесува адреси кои одредуваат  точно место на  

читање или  на запишување на поединечни податоци.  

  

16. Поделба на внатрешната меморија: 

 rom (read only memory) - Програмите и податоците кои се стартуваат со самото 

вклучување на компјутерот и овозможуваат компјутерот да се доведе во работна состојба 

 ram (random access memory) - се сместуваат податоците и програмите кои се 

обработуваат. Со исклучување на п.с. оваа меморија се бриши. SDRAM – синхрон 
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динамички рам и DDR (double data rate) – рам со двојно поголем брзина на пренос на 

податоците. 

17. Податоците во меморијата се претставуваат со битови т.е. 1 и 0 (b). 

 Група од 8 бита формира бајт (B). поголеми се KB (1024 B), MB, GB. 

 18. Влезни единици: 

- Тастатура 

- Глувче – се користи бидејќи компјутерите работат во графичка околина (со икони) 

- Микрофон 

19. Излезни периферни уреди: 

 Монитор (со катодна цевка, со течен кристал)  

 Звучници 

 Печатачи (ласерски - печатат со ласерски зрак и специјален прав – тонер, млазни - инк – 

џет, се печати со капки од мастило кои излегуваат од минијатурни шприцеви со дијаметар на 

влакно од коса, матрични - секој знак го печатат како матрица од точки при што се печатат 

оние точки кои припаѓаат на соодветниот знак) 

20. Влезно – излезни периферни уреди – модем (овозможува предавање и примање на 

податоци меѓу два физички оддалечени компјутери најчесто преку телефонската врска. 

Модемот прво претвара бинарни информации во звучни сигнали (модулација), а модемот кој 

се наоѓа на другиот крај на врската овие звучни сигнали ги претвара во бинарни  

(демодулација). Брзината на модемите  се изразува во број на пренесени податоци за време од 

1 сек. (битови во сек.)(b/sec - bps). 

21. Скенер - Се користи за копирање на некоја слика, документ и сл. од хартија и директно 

внесување во компјутерот. Основно мерило за квалитетот на скенерот е резолуцијата, а тоа е 

број на точки на единица површина. 

22. Палка за играње 

23. Дигитален фотоапарат - За памтење на сликите како дополнителна меморија се користат 

мемориски картички со голем капацитет. На вградениот екран  сликите може да е гледаат, а со 

посебни команди да се бришат или преуредуваат.  

24. Видео камера - при комуникацијата преку компјутерските мрежи, а и при видео 

конференциите кога учесниците освен што комуницираат може и да се гледаат 

25. Трекбол - По конструкција е слично на наопаку свртено глувче. Топчето е на горната 

страна.  Движење на стрелката се постигнува со ротирање на топчето со прстите. 

26. Графичка табла - На неа се црта со посебен молив – стајлус. Таблата има соодветен 

софтвер за цртање, но може да се користи и стандарден графички софтвер. 

27. Светлосно перо  

28. Цртач - цртач со перо, т.н. пен-цртач, млазни и ласерски. Испишувањето на буквите е 

бавно и не е убаво. Кај млазните и ласерските печатачи цртањето се врши растерски т.е. се 

црта цела слика наеднаш како матрица од точки. 

29. Видео проекор - Се користи за прикажување на сликата од екранот на посебно платно или 

на ѕид.  

30. Дигитализатор - претворање на графички презентации во дигитални податоци.  

31. Капацитет на меморијата – големина на меморијата изразена во мегабајти и гигабајти 

32.Просечно време на пристап – времето потребно да се најде бараниот податок и да се 

пренесе во внатрешната меморија 

33. Начин на пристап: 

- директен – единицата за читење веднаш доаѓа до бараниот податок(диск или дискета) 
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- секвенцијален – треба да се изминат сите претходни податоци за да се дојде до бараниот. 

34. Магнетен диск – најкористена надворешна меморија. Податоците се запишуваат со 

магнетизирање и ненамагнетизирање на магнетниот премаз (магнетизирањето е бинарна 1 а 

ненамагнетизирањето е бинарна 0). Патеките со ист реден број формираат цилиндар. Важна 

карактеристика кај дискот е просечното време на пристап до податоците,  а тоа е времето 

потребно да се најде податокот на дискот и да се пренесе во внатрешната меморија. Друга 

важна карактеристика е брзината на пренос на податоците а тоа е количината на податоци 

што единицата на магнетен диск може да ја прочита и да ја пренесе во 1 сек. Капацитетот е 

неколку стотици ГБ. 

35. Компактен диск - Диск единицата во која се става цд е со ласерско читање и запишување 

на податоците. Запишувањето се врши по спирала.  

 CD ROM (compact disk read only memory) од кои може само да се читаат податоци 

запишани од производителот 

 CD R (compact disk recordable) корисникот може да запише свои податоци само еднаш 

 CD RW (compact disk reWritable) на кои може да се запишуваат и читаат податоци повеќе 

пати 

CD со пречник од 12 цм има капацитет од 700 МБ,  а оние со пречник од 8 цм се со 185 до 210 

МБ. 

36. Дигитален видео диск - капацитет од 4.7 ГБ до 17 ГБ. Може да бидат: 

 DVD ROM – само за читање 

 DVD – R – еднаш се запишуваат кориснички податоци 

 DVD RW – за читање и пишување повеќе пати.  

37. Мемориско стапче – USB, со капацитет од 32 МБ до неколку десетици ГБ. 

38. Мемориска картичка - капацитет е од 4 МБ до неколку десетици ГБ. Се користи кај 

дигиталните фотоапарати, мобилните телефони како дополнителна надворешна меморија 

39. Магнетна лента - капацитетот од неколку стотици гигабајти до неколку терабајти. Се 

користи за правење резервна копија на податоците т.н. бекап. 

40. Магнетна дискета - Запишување на  податоците се врши со магнетизирање и 

нанамагнетизирање на точките на магнетниот премаз. Дискетата се големина од 3.5 инчи има 

капацитет од 1.44 ГБ.  

41. Touchscreen - овозможува внесување  на податоци преку допир на соодветно место на 

екранот.  

42. Multi-touch - може да препознае повеќекратни симултани допирни точки, како притисок, 

независност на допирите и позицијата. Препознава гестови и интеракција на повеќе прсти и 

раце. 

43. 3Д технологија на слика - се добива така што специјална  камера го снима објектот од 

две перспективи, потоа сликите се прикажуваат со специјални проектори со што се 

постигнува чувство на длабочина.  

44. Сензорска ракавица - контрола на движењата вклучува користење на сензори за 

определување на движењата на раката и прстите на корисникот и нив ги претвора во сигнали 

кои понатаму ги имитира виртуелна рака или рака од робот 

45. Холографија - е  техника за снимање на модели со која се произведува тридимензионален 

објект наречен  холограм. Холограмите се добиваат со помош  на ласерска светлина и плоча 

премачкана со холографска емулзија, но им е потребно осветлување на соодветен начин. 

46. Heliodisplay - е уред кој  проектира слики во боја во  тенок слој на  воздух со користење  на 

нова технологија потполно различна од холографија. Овие слики овозможуваат полна 
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интеракција –  селектирање,  навигација и  манипулација со движења на рака или прст  

слично како на екраните чувствителни на допир.  

 

 

 

ТЕМА „СОФТВЕР“ 

 

1. Поделба на софтверот: 

 системски програми 

 апликативни програми 

2. Системските програми управуваат со работата на компјутерот, а апликативните се 

наменети за извршување на точно определена работа – апликација 

Оперативен систем - е множество од програми без кои на може да работи ниеден компјутер. 

Постојано е присутен во меморијата на компјутерот додека тој работи. Упрвува со 

целокупната работа на компјутерот и ги контролира сите операции што се изведуваат во 

компјутерот и на периферните уреди 

3. Видови оперативни системи - (Windows 95, Windows 98, Windows ME (Millennium), 
Windows NT (New Technology), Windows 2000, Windows XP (Experience) и Windows 2003, 
Windows 7. Компанија која го произведува овој ОС е Microsoft. Друг, сѐ попопуларен ОС е 
Unix и неговата јавно достапна верзија Linux чија предност е во отвореноста – секој може да 
го види и да го менува својот ОС. Компјутерите користат и Mac OS X.  
4. Услужни програми - користат за извршување на помошни операции како што се: заштита 

на комп. од вируси, компресија на подат. да зафаќаат помал простор, правење на резервна 

копија на податоците, тестирање на комп, инсталирање/ деинсталирање на програми. Овие 

програми се познати и како софтверски алатки.  

5. Контролни програми - да го тестираат и контролираат хардверот при секое стартирање на 

компј. и да управуваат со него во текот на извршувањето на сите операции. Овие програми се 

сместени во РОМ мем. и го сочинуваат т.н. BIOS (basic input output system).  

6. Апликативни програми - Се користат за извршување на точно определена работа.  

- програми за пишување и уредување на текст - (Notepad, WorPad, Word, Writer) 

- програми за табеларно пресметување - (Excel, Calc, Lotus) 

- бази на податоци – (Access, Fox Pro, Oracle) 

- програми за компјутерска графика  - (Paint, Photoshop, Corel Draw) 

-  изработка  на  презентации  (PowerPoint,  Impress,  FrontPage,  Flash,  Dreamweaver) 

- обработка на звук и видео записи – мултимедија (Windows Media Centar, Power DVD, BS Player 

Pro, Winamp и др.) 

- пресметки во науката, во техниката и во статистиката (Mathematica) 

- работа со интернет (Internet explorer, Firefox, Opera и др.) 

7. Датотека е логичка целина од податоци запамтени под едно име. 

8. Улога на ОС е да контролира и да управува со компјутерот со помош на наредбите од 

корисникот 

9. Програмите кои го сочинуваат ОС се групирани во програмски целини наречени модули. 

10. Основните функции на оперативниот систем се: 

-   управување со процесорот 

-   управување со меморијата 

-   управување со В/И единици 
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-   управување со податоците 

11. Име на датотека - именадатотека.наставка . Корисничкото име на датотеката може да се 

состои од најмногу 256 знаци. Наставка или екстензија е различна за различни типови на 

датотеки и се состои најчесто од три знака. 

12. Датотеките  на надворешните мемории се организирани во  хиерархиски  систем на 

организација на датотеки во кој датотеките се организирани  во целини наречени папки 

(фолдери) 

13. Архивирање на податоците - Архива е множество од датотеки кои се спакувани заедно во 

една датотека со цел правење на резервна копија (backup), пренесување на друг компјутер, 

чување на друго место, праќање преку електронска пошта, поставување на сервер. 

14. Компресија на податоците - Процесот на намалување на потребниот физички простор за 

зачувување на податоци со користење на различни методи на нивно запишување се нарекува 

компресија на податоци. Експанзија или декомпресија е инверзна операција која има за цел 

да ја врати оригиналната содржина на датотеките 

15. Програми за архивирање и компресија во MS Windows - ARJ, ZIP и RAR. 

16. Компјутерските вируси се штетни и непожелни програми кои без знаење и желба на 

корисникот „влегуваат“ во неговиот сметач 

17. Поделба на вирусите: 

- паразитски вируси – ги заразуваат компјутерските програми т.ш се лепат на крајот или на 

почетокот на програмата додека се наоѓа во внатрешната меморија при извршувањето 

- вируси на стартниот сектор – ја менуваат содржината на стартниот сектор кај дискот 

- макро вируси – ги оштетуваат документите изработени со апликативна програма како word 

или excel 

- кластер вируси – вршат измени во системот за управување со датотеките на дискот 

- црви  - се манифестираат т.ш. се лепат на документите пратени по емаил. Откако ќе се 

пренесат на друг компјутер, самите праќаат пораки на адресите што ќе ги најдат во 

компјутерот 

- тројански коњи -  имитираат услужни програми или  програми за надоградба на програмски 

пакети 

- полиморфни вируси – при секое стартување ја менуваат својата содржина и затоа тешко се 

откриваат. 

- шпионските програми (spyware) се штетни програми кои работат во позадина без знаење на 

корисникот, и целта и е да собира информации од типот: лозинка на банкарски сметки, 

историја на посетени страници, инсталирани програми, лозинки на друштвени мрежи и друго. 

- рекламите програми (adware) се програми што се инсталираат попатно со некој друг 

програм и целта им е да прикажуваат реклами, и скокачки прозорци, да ја менуваат почетната 

страница на прелистувачот и др. 

- тастатурниот шпион (keylogger) е програм кој работи во позадина без ваше знаење. Целта 

на овој програм е да ги запишуваат буквите внесени преку тастатурата и да ги праќаат на 

хакерот. Обично овие програми доаѓаат пропратно со тројанци или со црви. 

- логичка бомба е вид тројански коњ, тоа е програма  која се активира како реакција на некое 

дејство, на пример ако се внесе специјална шифра, ако се логира одреден корисник или ако се 

извршат одредени наредби 

 

- Спам пораките се непосакувани,  комерцијални  електронски  пораки, кои се сместуваат во 

електронските  поштенски  сандачиња на корисниците 

http://mk.wikipedia.org/wiki/Програмска_опрема
http://mk.wikipedia.org/wiki/Сметач
http://mk.wikipedia.org/w/index.php?title=Хакер&action=edit&redlink=1
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18. Заштита од вируси  

- Антивирусни  програми (AV softver) се проектирани да бараат вируси, да го известат 

корисникот кога ќе најдат вирус и истиот да го отстранат од заразениот диск, документ или 

програма 

- Огнен ѕид - програма или хардверски уред кој ги надгледува сите податоци што компјутерот 

или локалната мрежа ги праќа или ги прима преку Интернет и нема да им дозволи на 

сомнителните програми да поминат. За исправно работење на огнениот ѕид, потребно е 

прецизно да се одреди низа од правила кои одредуваат што претставува дозволен сообраќај, а 

што забранет сообраќај 

19. Слободен софтвер (англиски: Free software) е софтвер што може да се користи, проучува и 

изменува без ограничувања, и што може да се копира и редистрибуира во изменета или 

неизменета форма без ограничувања или со минимални ограничувања.  

20. Софтвер со отворен кoд  (оpen source) е софтвер со кој доаѓа и неговиот изворен кoд. 

Сите лиценци за софтвер со отворен  кoд дозволуваат промени во кoдот и  понатамошна 

дистрибуција 

21. Пробна верзија на софтвер е софтверот дистрибуиран или слободен за превземање со 

ограничувања. Тие ограничувања може да бидат: временски – најчесто 30 или 60 дена за 

користење на софтверот, а потоа треба да се плати за да му бидат овозможени додатни 

функции, или ограничени можности на софтверот 

22. Бесплатен софтвер или фривер (англиски: Freeware) е компјутерски софтвер кој може да 

се користи без никакво плаќање, или пак со донација по волја 

23. Сопственичка  (proprietary) комерцијална лиценца се употребува  за деловна примена. 

Произведувачот дава право на користење на софтвер за парична надокнада. Софтверот може 

да се користи под точно утврдени услови додека сопственоста секогаш останува кај 

произведувачот 

 

 

 

 

ТЕМА „ПРОГРАМА ЗА ОБРАБОТКА НА ТЕКСТ“ 

 

 

1. Стил претставува множество од карактеристики за уредување како што се фонт, големина 

на букви, боја, израмнување, проред. 

2. Стиловите на знаци содржат карактеристики кои можат да се применат на текст, на 

пример фонт, големина, боја, подвлекување (во format – font) 

3. Стиловите на пасус содржат карактеристики кои ги содржат и стиловите за знаци, но ги 

опфаќаат и уредувањата на пасус како што се проред, растојание пред и по пасус, вовлекување 

на првата линија (во format – paragraph) 

4. Примена на стилови - Format – styles and formatting. 

- formatting in use – стилови кои се користени во документот 

- available styles – достапни стилови 

- available formatting – достапни формати 

- all styles – сите стилови 

- custom – корисникот да ги постави стиловите 

http://mk.wikipedia.org/wiki/Англиски_јазик
http://mk.wikipedia.org/wiki/Софтвер
http://mk.wikipedia.org/wiki/Англиски_јазик
http://mk.wikipedia.org/wiki/Софтвер
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5. Уредување на стил:  Format – styles and formatting, modify 

6. Автоматска примена на следниот стил: Format – styles and formatting, Style for Following 

Paragraph 

7. Креирање на сопствен стил: Format – styles and formatting, new style. 

8. Креирање на содржина: Format – styles and formatting, Heading 1 – наслов на прво ниво, 

Heading 2 – наслов на второ ниво и т.н. 

9. Креирање на индекси: Insert – reference – index and tables, листот index, клик на mark entry,  

во cross reference се бриши текстот see, и клик на mark all 

- Откога ќе се повтори постапката за сите поими, се преминува на последната страница од 

документот на која ќе се постават обележаните поими 

- insert  – field и во прозорецот што се отвора во категоријата index and tables се бара името на 

полето index. Се означува и клик на ОК. 

10. Шаблон (templatе) е посебен вид на документ кој има однапред дефинирани уредувања, 

распореди и дизајн според кои ќе се креираат некои идни документи. Сите документи кои се 

работат во MS Word/Writer се базираат на шаблони. Секој нов празен документ се базира на 

појдовниот шаблон со име Normal/Нормален кој има дефинирано неколку основни стилови за 

наслови и за пасус. 

11. Формулари се посебен вид шаблони кои содржат фиксни делови кои не се менуваат и 

полиња кои корисникот треба да ги пополни 

12. Полиња  (fields)  во  формулар  се  подрачја во кои корисниците сами внесуваат текст или 

одговор на поставено прашање. Полето може да биде текстуално, паѓачка листа со опции за 

избор, поле за означување, поле за вметнување датум и слично. 

13. Шаблоните и формуларите во Ms Word имаат наставка .dotx (. dot) и се чуваат во посебна 

папка наречена Templates. 

14. Користење на готов шаблон: 

File - new 

Побарај Templates на паното New document. Може да се пристапи на шаблони кои се наоѓаат 

на три локации: 

 Templates on office online 

On my computer 

On my websites 

15. Креирање на сопствен шаблон: 

Отвори нов документ . Форматирај го по желба. Во делот file name се внесува име на 

шаблонот. Во делот save as type: се бара document template и тој има наставка .dot. 

16. Креирање на формулари: 

- може во празен документ или шаблон. Се користи лентата со алатки Forms. Се прикажува 

view – toolbars – forms. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Празно 

поле 

 

Drop 

down 

поле 
Чек поле 
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Во делот file name се внесува име на шаблонот. Во делот save as type: се бара document 

template и тој има наставка .dot. Документот треба да е заклучен за да може полињата 

потоа да се пополнуваат односно чекираат. 

17. Креирање на формулар во вид на писмо –  

- tools – letters and mailing – mail merge 

- Листата се снима во папката My data sources како база со наставка .mdb.  

18. Заштита на документ со поставување лозинка - Во прозорецот Save as: Се  кликнува  на  

копчето  Tools  (десно  од  копчето Save);                                                                                                                                    

 Во листата се кликнува на General Options, Во  лентата  Password  to  Open се  запишува  

лозинка  за  заштита  при отворање на документ; 

 Во лентата Password to Modify се запишува лозинка за заштита од менување на документ 

 

 

ТЕМА „ПРОГРАМИРАЊЕ ВО С++“ 

 

 

1. Алгоритам е постапка составена од конечен број строго дефинирани дејства применети врз 

влезните податоци по строго пропишан редослед со кои се доаѓа до излезни резултати.  

2. Претставување на алгоритмите: 

 Текстуално - со т.н. псевдо јазик 

 Графички - со блок дијаграм 

 преку програмски јазик - со пишување на програма во програмски јазик 

3. Алгоритамски структури 
- редоследна структура (секвенца) или линиска структура - структура подразбира 

извршување на алгоритамските чекори еден по друг како што тие следат. Од почетокот до 

крајот постои само еден пат, нема повторување и нема разгранување 

- структура за избор (селекција) или разгранета структура - е овозможено решавање на 

проблеми каде податоците треба да исполнат некој услов (дали бројот е позитивен, дали 

бројот е парен и сл.). Во зависност од тоа дали условот е исполнет или не е исполнет, се 

извршуваат едни или други чекори. 

- Циклична структура - Понекогаш  е  потребно  некои  алгоритамски  чекори  да  се  

повторат,  односно да се извршат повеќе пати. Такви алгоритамски чекори претставуваат 

циклуси 

4. Програма е начин на запис на алгоритам во форма разбирлива за компјутерот 

5. Програмски јазици – посебен вид на вештачки јазици развиени за комуникација помеѓу 

човекот и компјутерот 

6. Постапката на запишување на инструкции преку наредби на некој програмски јазик се 

нарекува програмирање 

7. Машински јазик - е единствен јазик што го разбира компјутерот и на кој тој работи. 

Составен е од машински наредби кои се запишуваат со 0 или 1 

8. Програма напишана на некој од вишите програмски јазици се нарекува изворна програма 

или изворен код (source code). 

9. Претворањето на изворниот код во извршен код се врши во два чекора со помош на посебни 

системски програми наречени преведувачи и поврзувачи.  
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10. Преведувачот ја преведува целата програма наеднаш,  ја проверува синтаксата на 

изворниот код и открива синтаксни грешки  

11. Со преведување на изворен код се добива датотека од објектен код (object code) која 

вообичаено ја има наставката .o или .obj . 

12. Поврзување на објектни кодови во извршен  код  се врши со  помош  на  програмите  

поврзувачи  (linkers).  

13. Со успешно поврзување се добива извршен код, односно датотека на која ѝ се доделува 
наставката .exe. Извршна датотека може да се користи самостојно на кој било компјутер.   

14. Со тестирање  на програмата се откриваат грешките при изведување (run- time errors) или 
логички грешки.  

15. Интерпретерот не ја преведува целата изворна програма и не прави извршна верзија, туку 
наредбите една по една ги преведува на машински јазик и веднаш ги извршува. 
16. Интегрирани развојни околини (IDE – integrated development environment) за програмски 

јазик - се вградени и поврзани: едитори за пишување на изворен код, програми за преведување 

(компајлирање), библиотеки на готови програми и програми за наоѓање на грешки 

(дебагирање). (Code Blocks) 

17. Креирање проект - File→New Project, Console Application, Go.  

18. Креирање на нова датотека на изворен код - File→New→File, New from template, Files,  

C/C++ source, Go 

19. Изворната датотека треба да се преведе и да се поврзе во извршен код. Тоа се постигнува 

со наредбата Build→Build (Кратенка Ctrl + F9). 

20. Програмата  се извршува со наредбата Build→Run (кратенка Ctrl + F10) 

21. Компјутерските грешки се нарекуваат багови (buggs), па така и процесот на пронаоѓање и 

на исправање на грешки се нарекува дебагирање (debugging) 

22. Линиите кои започнуваат со знакот „#“ преведувачот не ги преведува и нив ги нарекуваме 

претпроцесорски наредби 

23. Библиотека iostream е стандардна библиотека која овозможува внесување на податоци 

преку тастатура и испишување на резултати преку монитор.  

24. Со исказот using namespace std;  на преведувачот му кажуваме дека ќе користиме наредби 

од просторот std, што е кратенка од standard.  

25. main е име на главната функција која мора да ја има секоја C++ програма. Искази кои ја 

сочинуваат функцијата main се ставаат помеѓу големите загради „{“ и „}“. Секој исказ 

завршува со знакот точка и запирка „;“. Исказот return 0; е порака до оперативниот систем 

дека програмата успешно е извршена 

26. Програмскитe јазици, како и природните јазици, имаат своја азбука. Неа ја сочинуваат: 

големите и малите букви на англиската абецеда, арапските цифри, специјалните знаци, и 

знакот за празно место. Често се користат и сложени симболи, односно двознаци и тризнаци. 

27. Клучни зборови - однапред се дефинирани и преведувачот точно знае што тие значат. 

Нивното значење не може да се менува. 

28. Имињата  што  ги  формира  програмерот  се  нарекуваат  кориснички  дефинирани  

зборови или идентификатори 

29. Оператори - (+, -, *, /, =, %, ++, --, &&, ||,  +=,*=) 

30. Коментари - По знакот // може да се напише коментар само во една линија. Подолгите 

коментари се пишуваат помеѓу знаците  /* и */. 
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31. Функции - Деловите од програми кои сочинуваат логичка целина и извршуваат точно 

одредени задачи се нарекуваат потпрограми. Во C++ сите потпрограми се претставени како 

функции 

32. cout  – функција (исказ) која насочува податоци кон излезот, најчесто тоа е монитор 

33. << – операторот на испишување кој ја праќа пораката кон излезот 

34. Исказите се извршуваат точно по оној редослед по кој се напишани. Вака напишани искази 

се нарекуваат секвенца од искази или напластени искази. Пишувањето на искази во 

програмскиот код кои се извршуваат сите и редоследно се вика техника на редоследно 

извршување. 

35. Аритметички израз е бројна вредност или запис од две или на повеќе бројни вредности и 
математички оператор(и) меѓу нив.  

36. Оператори во програмскиот јазик C++ се:   

- плус (+) за операцијата собирање,  

- минус (-) за операцијата одземање,  

- ѕвездичка (*) за операцијата множење, 

- коса црта (/) за операцијата делење и  

- модул (%) за остаток при делење на два цели броја 

37. Константи – величини кои не ја менуваат својата вредност 
38. Променливи – величини кои ја менуваат својата вредност 

39. Операторот за доделување е знакот еднакво (=). 

40. а=а+1 – е точно, а+1=а  - не е точно. 

41. Типови на променливи: 

- char - знаковна променлива 

- int - целобројна променлива 

- bool - логичка променлива 

- float -реална променлива со  обична точност 

- double - реална променлива со двојна прецизност 
42. Декларирање на променлива: tip imenapromenliva [imenapromenliva]; 
Пр.   

int a; декларација на целобројна променлива a 

float broj; декларација на реална променлива broj 

char bukva; декларација на знаковна променлива bukva 

int b,c,d; декларација на 3 целобројни променливи b, c и d 

43. Иницијализација на променливи - доделување на почетната вредност на променливите 

Пр. int a; 

a = 5; 

е исто со: 

int a = 5; 

44. Декларација на константите е слично со декларација на променливите. Единствената 

разлика е во тоа што се користи клучниот збор const. На пр.: 

const float DDV = 0.18; 

const float BRZINA_NA_SVETLINATA = 2.997925e8; 

45.cin – функција која „извлекува“ податоци од влезот, стандарден влез е тастатурата. 

46. >> – оператор за читање кој презема податок од влезот и го праќа во соодветна 

променлива.  
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Пр.  
 
cin>>x; 

Програмата очекува внесување на податок кој ќе се зачува во  
променливата x. 

 

cin>>a>>b; 
 Можно е со еден исказ за внесување да се внесат повеќе податоци  
кои во променливите се зачувуваат по редоследот од лево кон десно. 

cin>>a>>b;  е исто што и   cin>>a; cin>>b; 

47. Техника за објаснувања за податоците кои се очекуваат од корисникот 

Пред секој cin исказ треба да се напише и cout исказ со кој на корисникот ќе му се прикаже 

порака каков податок од него се очекува.  

48. Претварање на типови податоци - float kolicnik = 5/2;  

49. Скратување на изрази - Оператори +=, -=, *=, /=, %=, ++, -- 

Пр.  

Скратен израз Еквивалентно со 

a*=5 a=a*5 

a/=5-b a=a/(5-b) 

a*=(b-c)+5 a=a*((b-c)+5)) 

Пр.  

 

Израз Значење 
 

a++ 
ја враќа вредноста која се содржи во променливата 

а,  

па ја зголемува вредноста на а за 1  

++a 
ја зголемува вредноста на а за 1, па ја враќа 

вредноста  

која се содржи во променливата а  

a-- 
ја враќа вредноста која се содржи во променливата 

а,  

па ја намалува вредноста на а за 1  

--a 
ја намалува вредноста на променливата а за 1, па ја  

враќа вредноста која се содржи во променливата а 
 

Пр.  

Вредност на х пред 
пресметувањето 

израз Вредност на израз 
Вредност на х по 
пресметувањето 

5 ++х 6 6 

5 х++ 5 6 

5 --х 4 4 

5 х-- 6 4 

 

Пр.  

Скратен израз Еквивалентно со 

a*=5 a=a*5 

a/=5-b a=a/(5-b) 

a*=(b-c)+5 a=a*((b-c)+5)) 

 

 

Пр. Следниве изрази претстави ги во скратена форма! 
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                 а) a = a-9;                   б) x = x/(y+1);     в) a=a*((b-c)+5)); 

 

 Колкава ќе биде вредноста на променливите а и b по извршување на следниве  

секвенци од искази? 

                 а) a = 1;                 б)  a = 1; 

b = ++a + 5;             b = a++ + 5; 

 

Која  вредност  ќе  има  променливата  s  по  извршување  на  следнава  секвенца  

од искази: 

s=0; 

if (a>0) s=s+a; 

if (b>0) s=s+b; 

а) за a=5, b=3                    б) за a=-5, b= 3                  в) за a=-5, b= -3 

 

 

50. Знаковните константи од типот char се пишуваат помеѓу апострофи, на пр.  ‘a’.  

51. Константи и променливи од типот string - се пишуваат помеѓу наводници 

52. Форматирано печатење - За поминување во нов ред, во исказот cout се вклучува 

специјален знак \n.  

- За податоците да се прикажат табеларно, се користи специјален знак \t.  

Пр. Со исказот: 

cout<<”Zdravo!\n”<<”Kako se vikas?”; 

на екранот ќе се прикаже: 

Zdravo! 

Kako se vikas? 

53. Споредбени изрази  

 

 

Оператор Математички симбол Опис 

< < помало 

<= ≤ помало или еднакво 

> > поголемо 

>= ≥ поголемо или еднакво 

== = еднакво 

!= ≠ не е еднакво 

 

54. Сложени логички изрази –  

 

Оператор Ознака за оператор Математички симбол Опис 

AND (И) && ∧ Коњукција 

OR (ИЛИ) || ∨ Дисјункција 

NOT (НЕ) ! ┐ Негација 

 

55. Еднократно разгранување - ако услов тогаш наредба; 
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56. Двократно разгранување - ако услов  тогаш наредба1 инаку наредба2; 

57. Блок од искази - Кога исказот if контролира два или повеќе искази, сите тие се стават 

меѓу големи загради 

58. Техника на вгнездување на искази - дозволено е да се користат повеќе if искази 

вгнездени еден во друг било во блокот на искази по if било во блокот од искази по else. Ова се 

нарекува техника на вгнездени искази 

Пр. Која вредност ќе ја добие променливата a по извршување на следните наредби: 

float a = 1.56; 

if (a < 1) 

a = a+1; 

else 

{ 

a = a+4; 

a = -a+7; 

} 

59. Повеќекратно разгранување - switch-case 

switch (izraz) 
{ 

case konst_1: 
blok_na_iskazi_1; 

break; 

case konst_2: 
blok_na_iskazi_2; 

break; 

. . . . 

case konst_n: 
blok_na_iskazi_n; 

break; 

default: 

posledniot_blok_na_iskazi; 

} 

Пр.  
 

60. Повторување на циклус до исполнување на услов –  
 while (uslov) 

{ 

blok_od_iskazi; 

} 

iskaz_po_ciklusot; 

61. Повторување со броење на циклусите 

for (pocetna_vrednost; uslov; promena) 

{ 

blok_na_iskazi; 

} 

62. Наредба do – while - блокот на искази од циклусот ќе се изврши барем еднаш независно 

дали условот е исполнет или не. 
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    а) for(int i=0;i<10;i++)    б) for(int i=0;i<10;i=i+2) 

                  cout<<i;  cout<<i; 

    в) for(int i=0;i<=10;i++)    г) for(int i=0;i<=10;i=i+2) 

                  cout<<i;  cout<<i; 

  Која вредност ќе се прикаже по извршување на следниот код? 

 

     
a)   int br=0;                 
for(int a=1;a<=20;a++) 

  б)   br=0; 
for(int a=1;a<=20;) 

 if (a%2==0)  if (a%2==0) 
 br++;  br++; 
 cout<<br;  cout<<br; 
  Што ќе се прикаже со следниот код? 

 

     
a)  for(int i=10;i>8;i--)      
cout<<”Ana”; 

б) for(int i=5;i>8;i--)  
cout<<”Ana”; 

    

 

  do 

{ 

blok_od_iskazi; 

} 

while (uslov); 

Пр. Колку пати ќе се повтори циклусот? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр. Што ќе се отпечати со следниот дел од програмскиот код? 

 а) cout<<5+5<<endl; 

      cout<<”5/5”<<endl; 

      cout<<(5+5)/2<<endl; 

      cout<<(5+5)%2<<endl; 

      cout<<”4+5+6”<<endl; 

б)      int a=8; 

      int b=6; 

      cout<<a<<”+”<<b<<”=”<<a+b<<endl; 

      cout<<”a”<<”+”<<”b”<<”=”<<”a+b”<<endl; 

      cout<<a/b<<endl; 

      cout<<”Zbirot na broevite a i b e “<<a+b<<endl; 

      cout<<”Zbirot na broevite “<<a<<” i “<<b<<” e “<<a+b<<endl; 

      cout<<a%b<<endl; 

в)       float a=1; 

      float b=2; 

      cout<<a<<”/”<<b<<”=”<<a/b<<endl; 

      cout<<a/b<<”*”<<2<<”=”<<(a/b)*2<<endl; 

 

Пр. Што ќе се отпечати со следниот дел од програмскиот код? 

a)      int a=10; 

      int b=8; 

      if(a>b) 

        cout<<a<<endl; 
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      else 

         cout<<b<<endl; 

 

b)      int a=10; 

      int b=8; 

      if(a<=b) 

        cout<<a<<endl; 

      else 

         cout<<b<<endl; 

 

c)      int a=5; 

      int b=3; 

      if(a>b) 

       { 

          cout<<a+b<<endl; 

          cout<<a-b<<endl; 

        } 

      else 

         cout<<b<<endl; 

 

d)      int a=5; 

      int b=3; 

      if(a<=b) 

       { 

          cout<<a+b<<endl; 

          cout<<a-b<<endl; 

        } 

      else 

         cout<<b<<endl; 

 

e)      int a=5; 

      int b=3; 

      if(a<=b) 

       { 

          cout<<a+b<<endl; 

          cout<<a-b<<endl; 

        } 

      else 

       { 

          cout<<a/b<<endl; 

          cout<<a%b<<endl; 

        } 

 

f)        int a=5; 

      int b=3; 

      if(a>b) 
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       { 

          cout<<a+b<<endl; 

          cout<<a-b<<endl; 

        } 

      else 

       { 

          cout<<a/b<<endl; 

         cout<<a%b<<endl; 

        } 

 

g)      int a=5; 

      int b=3; 

      if(a>b) 

       { 

          cout<<a+b<<endl; 

          cout<<a-b<<endl; 

        } 

      else 

          cout<<a/b<<endl; 

      cout<<a%b<<endl; 

 

h)      int a=5; 

      int b=3; 

      if(a>b) 

          cout<<a+b<<endl; 

      cout<<a/b<<endl; 

      cout<<a%b<<endl; 

 

i)        int a=5; 

      int b=3; 

      if(a<b) 

          cout<<a+b<<endl; 

      cout<<a/b<<endl; 

      cout<<a%b<<endl; 

 

 

Пр.     Што ќе се отпечати со следниот дел од програмскиот код? 

a)      int a=0; 

      switch (a) 

      { 

        case 0: cout <<"Ana";break; 

        case 1: cout <<"Jana";break; 

        case 2: cout <<"Petar";break; 

        case 3: cout <<"Andrej";break; 

        default: cout << "No name"; 

      } 
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b)      int a=2; 

      switch (a) 

      { 

        case 0: cout <<"Ana";break; 

        case 1: cout <<"Jana";break; 

        case 2: cout <<"Petar";break; 

        case 3: cout <<"Andrej";break; 

        default: cout << "No name"; 

      } 

 

c)      int a=0; 

      switch (a) 

      { 

        case 0: cout <<"Ana";  

        case 1: cout <<"Jana";  

        case 2: cout <<"Petar";  

        case 3: cout <<"Andrej";  

        default: cout << "No name"; 

      } 

 

 d)      int a=2; 

      switch (a) 

      { 

        case 0: cout <<"Ana"<<endl;  

        case 1: cout <<"Jana"<<endl;  

        case 2: cout <<"Petar"<<endl;  

        case 3: cout <<"Andrej"<<endl;  

        default: cout << "No name"<<endl; 

      } 

 

Пр. Што ќе се отпечати со следниот дел од програмскиот код? 

a)      int a,b,x,y; 

      x=0;y=0; 

      a=2;b=3; 

      while(a<=b) 

      { 

        x=x+a; 

        y=y+b; 

        a++; 

      } 

      cout<<x<<endl; 

      cout<<y<<endl; 

 

b)      int a,b,x,y; 

      x=0;y=0; 
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      a=3;b=2; 

      while(a<=b) 

      { 

        x=x+a; 

        y=y+b; 

        a++; 

      } 

      cout<<x<<endl; 

      cout<<y<<endl; 

 

c)      int a,b,s; 

      s=0; 

      a=3; 

      while(a<=5) 

      { 

        s=s+a; 

        a++; 

      } 

      cout<<s<<endl; 

  

d)      int a,b,s; 

      s=0; 

      a=3; 

      while(a<=5) 

      { 

        s=s+a; 

        a++; 

      } 

      cout<<s<<endl; 

 

f)        int a,b,s; 

      s=0; 

      a=1; 

      b=2; 

      while(a<=5) 

      { 

        s=s+b;  

        a++;  

      } 

      cout<<s<<endl; 

g)      int a,b,s; 

      s=0; 

      a=1; 

      b=3; 

      while(a<=5) 

      { 
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        s=s+b;  

        a++;  

      } 

      cout<<s<<endl; 

 

h)      int a,b,s; 

      s=0; 

      a=1; 

      b=5; 

      while(a<=5) 

      { 

        s=s+b;  

        a++;  

        b--; 

      } 

      cout<<s<<endl; 

 

 Пр. Што ќе се отпечати со следниот дел од програмскиот код? 

a)      int a,b,x,y; 

      x=0;y=0; 

      a=2;b=3; 

      do 

      { 

        x=x+a; 

        y=y+b; 

        a++; 

      }while(a<=b); 

      cout<<x<<endl; 

      cout<<y<<endl; 

 

b)      int a,b,x,y; 

      x=0;y=0; 

      a=3;b=2; 

      do 

      { 

        x=x+a; 

        y=y+b; 

        a++; 

      }while(a<=b); 

      cout<<x<<endl; 

      cout<<y<<endl; 

 

c)      int a,b,s; 

      s=0; 

      a=3; 

      do 
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      { 

        s=s+a; 

        a++; 

      } while(a<=5); 

      cout<<s<<endl; 

 

d)      int a,b,s; 

      s=0; 

      a=3; 

      do 

      { 

        s=s+a; 

      } while(a<=5); 

      cout<<s<<endl; 

 

e)      int a,b,s; 

      s=0; 

      a=3; 

      do 

      { 

        s=s+a; 

        a--; 

      } while(a<=5); 

      cout<<s<<endl; 

 

f)       int a,b,s; 

      s=0; 

      a=1; 

      b=2; 

      do 

      { 

        s=s+b;  

        a++;  

      } while(a<=5); 

      cout<<s<<endl; 

 

g)      int a,b,s; 

      s=0; 

      a=1; 

      b=5; 

      do 

      { 

        s=s+b;  

        a++;  

      } while(a<=5); 

      cout<<s<<endl; 
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h)      int a,b,s; 

      s=0; 

      a=1; 

      b=5; 

      do 

      { 

        s=s+b;  

        a++;  

        b++; 

      } while(a<=5); 

      cout<<s<<endl; 

 

Пр.  Што ќе се отпечати со следниот дел од програмскиот код? 

a)      int i,s; 

s=0; 

for(i=1;i<=5;i++) 

   s=s+i; 

cout<<s<<endl; 

 

b)      int i,s; 

      s=0; 

      for(i=1;i<=5;i++) 

        cout<<i<<","; 

      cout<<endl; 

 

c)      int i,a,b; 

      a=0;b=0; 

      for(i=1;i<=5;i++) 

      { 

        a=a+i; 

        b=b+i; 

      } 

      cout<<a<<endl; 

      cout<<b<<endl; 

 

d)      int i,a,b; 

      a=0;b=0; 

      for(i=1;i<=5;i++) 

        a=a+i; 

        b=b+i; 

      cout<<a<<endl; 

      cout<<b<<endl; 

 

e)      int i,a; 

      a=0; 
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      for(i=5;i>=0;i--) 

        a=a+i; 

      cout<<a<<endl; 

 

f)        int i,a; 

      a=0; 

      for(i=10;i>=0;i=i-2) 

        a=a+i; 

      cout<<a<<endl; 

 

g)      int i,a; 

      a=0; 

      for(i=0;i<11;i=i+2) 

        a=a+i; 

      cout<<a<<endl; 

 

h)      int i,a; 

      a=0; 

      for(i=0;i<11;i=i-2) 

        a=a+i; 

      cout<<a<<endl; 

 

i)        int i,a; 

      a=0; 

      for(i=1;i<=4;i++) 

        a=a+i; 

      cout<<a<<endl; 

      cout<<i<<endl; 

 

j)        int i,a; 

      a=0; 

      for(i=1;i<=5;i++) 

        cout<<a<<","; 

      cout<<endl; 

 

  k)      int i,a; 

           a=0; 

           for(i=1;i<=5;i++) 

               { 

                     cout<<a<<","; 

                    cout<<endl; 

                    } 
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ТЕМА „ПРОГРАМА ЗА ТАБЕЛАРНИ ПРЕСМЕТУВАЊА“ 

 

 
1. Датотека креирана во MS Excel или Calc се нарекува работна тетратка или работна 
книга и се состои од повеќе работни листови. Секој работен лист е поделен на редови и 
колони, во пресек на секој ред и секоја колона се наоѓа ќелија. Адресата на ќелија е 
составена од ознака на колоната (буква) и ознака на редот (број) во кои таа се наоѓа.   
Со кликнување на ќелијата таа станува активна и може да се едитира (внесува, менува или 

уредува) нејзината содржина. 

- Изразот A1:B2 претставува една адреса која содржи четири ќелии: A1, A2, B1 и B2. 

2.  Просек - insert – function – average (се означува опсег на ќелии пр.А1:В4) 

3. Збир: - insert – function – sum 

4. Најмал елемент: insert – function – min 

5. Најголем елемент: insert – function – max 

6. Автоматско пополнување на ќелии – edit  - fill – down (right, up, left, series) 

7. Корисничка формула – секогаш започнива со „=“ и се пишува формулата. Пр. =А1+С1; 

8. COUNTA/ПРЕБРОЈА  - се користи за пребројување на ќелии од некој опсег кои не се 

празни, т.е. ќелии во кои се наоѓа некоја вредност 

9. COUNT/ПРЕБРОЈ  пребројува  ќелиите  од  некој  опсег  во  кои  се  наоѓа некоја нумеричка 

вредност 

10. COUNTIF/ПРЕБРОЈАКО се користи за условно пребројување, т.е. ги пребројува ќелиите 

од опсегот чии вредности го задоволуваат дадениот критериум. 

11. SUMIF/СУМААКО   се   користи   за   условно   собирање,   т.е.   собира вредности во 

ќелии од некој опсег за кои е исполнет одреден логички услов 

12. IF/АКО е условна функција 

- - Logical_test/тест – логички услов (на пр. A5>=100) кој може да биде точен (TRUE) или 
неточен (FALSE) ,   

-  Value_if_true/тогаш_вредност  –  вредност  која  функцијата  ќе  ја  има  доколку логичкиот 
услов е точен,  

-  Value_if_false/инаку_вредност  –  вредност  која  функцијата  ќе  ја  има  доколку логичкиот 
услов не е точен.  

13. Креирање на графикон - Insert – chart 

14. Адресирање на ќелии од друг работен лист - во адресата треба да се стави името на тој 
работен лист како префикс, по кој се пишува знакот извичник (!) по кој доаѓа ознака за 
ќелија или ознака за опсег на ќелии.  

Пр. Uspeh!B5:B10 е адреса на ќелиите B5:B10 во работниот лист Uspeh. 

15. Релативно адресирање – адресирање во однос на активна ќелија, пр. Ако формулата 

=A1+B1 внесена во ќелијата C1 се ископира во ќелијата Е5 таа ќе гласи =C5+D5 

16. Апсолутно адресирање – адресирање независно од активна ќелија - пред името на 

редицата и колоната го има знакот $, пр $A$1 

17. Мешано адресирање - . Пр. $D2, при копирање, значи дека не се менува вредноста на 

D(колоната), се менува само на 2 (редицата). 

18. Креирање на база на податоци - Data – Form.  

19. Барање на запис  - со лентата за лизгање или копчињата Find Prev и Find Next 

20. Поништување на внесените измени во запис- Restore 
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21. Додавање на записи – New 

22. Бришење на активен запис – Delete 

23. Пребарување на записи кои исполнуваат одреден критериум - Criteria, 

24. Затворање на формата - Close.  

25. Податоците се подресуваат со DATA – SORT 

- растечки редослед- ascending 

- опаѓачки редослед descending 

26. Филтрирање на податоци – data – filter 

27. Креирање на пивот табела - data – pivot table and pivotChart report 

28. Заштита на работната табела (книга) 

- Tools- protection – protect sheet – заштита на работниот лист. Податоците не може да се 

менуваат. 

- Tools- protection – protect workbook – заштита на работната книга. 

 

 

 

 

ТЕМА „КОМПЈУТЕРСКИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ“ 

 

 

1. Компјутерска  мрежа претставува збир од два или повеќе компјутери кои се поврзани 

преку комуникациски медиум и кои меѓусебно можат да комуницираат и да делат ресурси. 

2. Поделба според големината и распространетост 

- локални мрежи LAN (Local Area Networks) - поврзаните компјутери се наоѓаат на 

релативно мал простор, како што е зграда или комплекс од згради. Во локалните мрежи секој 

компјутер има можност да пристапи до податоци и уреди на некој друг компјутер во 

мрежата. Корисникот на еден компјутер одлучува кои ресурси ќе се делат во мрежата. 

Како преносни медиуми кај локалните мрежи се користат кабли или безжична врска кога се 

работи за безжична локална мрежа WLAN (Wireless Local Area Network 

- регионални (градски) мрежи MAN (Metropolitan Area Networks) - се  поврзуваат  

компјутери  кои  се  наоѓаат на територија на еден град или регион. Како преносен медиум се 

користи некој од расположиви видови на јавен пренос (телефонски линии, сателитски врски и 

оптички врски). 

- глобални мрежи WAN (Wide-Area Networks). - се  поврзуваат  компјутерите  од  целиот  

свет, мрежа од повеќе локални и регионални мрежи.  

3. Поделба според начинот на поврзување 

- жичани компјутерски мрежи и 

- безжични компјутерски мрежи. 

4. Топологија на заедничка магистрала - поврзува компјутери во една линија  со еден 

заеднички  кабел. Предностите на оваа топологија  се во тоа што лесно може да се додаде нов 

компјутер во мрежата и што бара помалку кабли.  Недостатоците се во тоа што целата мрежа  

ќе се исклучи доколку  дојде до прекин во кабелот и тешко е да се идентификува каде настанал 

проблемот. 

5. Топологија на ѕвезда - се   користи   централна компонента  која  овозможува  поврзување  

на  компјутери заради  меѓусебна  комуникација.  Централната  компонента најчесто  е  

разводна  кутија  (hub),  или  комутатор  (switch). Расипувањето на централната компонента 
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доведува до  прекинување на  работата  на мрежата. Ако се  расипе  еден  компјутер останатите 

компјутери нормално ќе работат во мрежата.  

6. Топологија на прстен - Кај топологија на прстен компјутерите се поврзуваат во круг со 

еден кабел. Во еднонасочна мрежа секој компјутер комуницира  само  со  еден  сосед,  додека  

во  двонасочна  мрежа секој компјутер комуницира со двата соседи.     
7. Мрежа на рамноправни компјутери - (peer-to-peer,  или  P2P),  сите  компјутери  имаат  
еднакви  можности и  одговорности,  односно  секој  компјутер  може  да  биде и   клиент   и   
сервер.   Не   постои   главен   компјутер   кој   ги надгледува останатите компјутери и кој ќе 
контролира како податоците се делат во мрежата. Мрежи од овој вид се нарекуваат и работни 
групи (Work- group).  

8. Мрежи базирани на сервери - Кај  овие  мрежи  еден  или  повеќе  јазли  имаат  улога  на 

сервер  –  компјутер  кој  ги  опслужува  сите  други  компјутери кои  имаат  улога  на  клиенти. 
Клиентите со серверот се поврзани преку локална или регионална компјутерска мрежа. Клиент 

-сервер мрежите покрај основниот оперативен систем бараат и додатен мрежен оперативен 

систем (NOS – Network Operating System). 

9. Мрежна картичка - го поврзува компјутерот со локалната мрежа. Улогата на мрежната 

картичка е да претвора дигиталните сигнали од компјутерот во сигнал погоден за пренос преку 

мрежата и обратно. Безжичните мрежни картички наместо порти за кабли имаат антени за 

сигнал кој се пренесува по безжичен пат. Мрежната картичка често се нарекува и NIC 

(Network Interface Card), мрежен интерфејс или мрежен адаптер. 

10. Модем  - врши  конверзија  на  дигитални  сигнали во аналогни сигнали (модулација) и    

обратно (демодулација).  Преку модемот компјутерите  се  поврзуват на  глобалната  мрежа  –  

Интернет. Модемот  може  да  биде  екстерен кој  од надвор  се приклучува на компјутерот и 

интерен, кој се вградува во компјутерот во вид на картичка. Во поново време се користи USB 

модем. 

11. Хаб е  разводна кутија на која постојат повеќе конектори. На секој конектор се поврзува по 

еден кабел преку кој се поврзува еден компјутер или сервер. Секој сигнал кој пристигнува 

преку еден кабел тој го умножува и го праќа понатаму преку повеќе кабли до останатите уреди 

во мрежата. 

12. Свич или склопка (комутатор) е уред сличен на хаб кој исто така има повеќе конектори на 

кои се поврзува по еден кабел  преку  кој  се  поврзува  еден  компјутер  или  сервер. Се 

разликува од хаб по тоа што сигналот кој ќе го добие не го праќа до сите уреди туку само 

до уред за кој тој сигнал е наменет. 

13. Рутер (router) е уред за насочување на податоци на нивниот пат низ мрежата. Тој 

овозможува повеќе локални мрежи да се поврзат во една мрежа. Рутерите можат да бидат 

жични и безжични.  

14. Комуникациски канал е медиум преку кој се пренесуваат информации 

15. Интернет провајдери (ISP – Internet Service Providers) - функционираат на различни нивоа 

на комуникации. Локален давател на интернет услуги обезбедува поврзување до некој од 

националните или регионалните даватели на интернет услуги кои имаат голем капацитет и 

поседуваат сопствена мрежа.. 

16. Огнениот  ѕид  е  хардверски  уред  или  софтвер  кој  се поставува   помеѓу   локална   
мрежа   и   нтернет.  Намената на  огнениот  ѕид  е  да  ги  штити  податоците  во  мрежата  од 
неавторизираните  корисници  со  блокирање  и  забрана  на пристап според правила кои 
корисникот ќе ги дефинира.  

17. Првата компјтерска мрежа, наречена ARPANet е создадена во 1969 година. 
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18. WWW е сервис на Интернет кој содржи веб-страници меѓусебно поврзани со линкови и 
организирани во веб-локации кои се наоѓаат на некој сервер. 

19. Програмите кои го пребаруваат WWW и пронаоѓаат страници според зададени критериуми 
се нарекуваат веб-пребарувачи (Search engine). 

20. Прегледување на овие страници се врши со посебни програми наречени веб-прелистувачи 
(Веб browser). 

21. Протокол за контрола на преносот/интернет протокол TCP/IP  - се состои од два дела. 

Првиот дел, TCP, податоците ги дели на помали пакети заради полесен и посигурен пренос и 

на одредишната адреса повторно ги спојува во оригинална датотека. Вториот дел, IP, е 

основниот протокол со кој се дефинира начинот на кој на секој компјутер му се доделува 

единствена IP адреса со помош на која тој лесно може да се идентификува. Основната 

функција на овој протокол е да ги проследи податоците од почетната до крајната IP адреса 

преку патека која ја одредува рутер 

22. Адреса на интернет-протокол (IP адреса) - Броевите во IP адресата ја одредуваат 
локацијата на компјутерот во мрежата 

23. Преведување на IP адреса во симболичка адреса се врши со системот за именување на 
домени DNS (Domain Name System). DNS е база на податоци во која се зачувани сите IP 
адреси и соодветни симболички адреси и по барање на корисникот тие се преведуваат една во 
друга. 

24. Симболичка адреса е единствено определена и најчесто се состои од четири или пет 
кратенки раздвоени со точки, на пр. www.pmf.ukim.edu.mk. 

25. Протокол за пренос на датотеките – FTP (File Transfer Protocol) - Се користи за праќање 
и за примање на датотеки преку мрежите кои ги поддржуваат TCP/IP протоколите, независно 
од оперативниот систем кој се наоѓа на компјутерите 
26. Протокол за пренос на хипертекст – HTTP (HyperText Transfer Protocol) - се пренесуваат 

страници од серверот до веб-прелистувачот на клиентот. Веб-страници се хипертекстови 

напишани во хипертекст маркирачкиот јазик – HTML (HyperText Markup Language). 

Доколку веб-страница која е вчитана во веб-прелистувач содржи линкови, корисникот може со 

кликнување на некој од линковите да отвори некој друга страница. 

27. Поврзаните веб-страници и други ресурси можат да бидат на ист сервер или на различни 
сервери оддалечени со илјадници километри. Линковите препознаваат единствени ресурси на 
мрежата преку униформен локатор на ресурси URL (Uniform Resourse Locator). Секој 
ресурс на Интернет, исто како и секој компјутер, има своја единствена URL адреса 

28. SSL (Secure Socket Layer) е протокол за безбедна комуникација помеѓу клиент и сервер. 
Безбедна верзија на HTTP е HTTPS и има поддршка за енкрипција и утврдување на идентитет. 
Енкрипција се користи за спречување на натрапници да прислушкуваат комуникација која 
содржи чувствителни информации. 
29. Веб 1.0-  не постоела комуникација, креаторите на содржините поставувуваат содржини, а 

други корисници можат само да ги прегледуваат. Услугите на Веб 1.0, на пр. Hotmail или 

Yahoo се однесувале само на читање на електронската пошта и читање садржини на 

статичките веб-локации. Немало можност корисник да постави свои содржини, како што се 

слики, видео записи или документи. 

30. Основните карактеристики на Веб 2.0 се отвореност, слобода и колективна интелигенција- 

преку низа алатки на корисниците им овозможува да учествуваат во креирање на веб- 

содржини од различен вид (на пр. online дневник во форма на блог, лична презентација на 

www.myspace.com) и директна размена на информации со други корисници (на пр. да 

http://www.pmf.ukim.edu.mk/
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разменуваат слики преку веб-локации како што е Picasa или видео записи преку веб-локации 

како што е Youtube). Примери за Веб 2.0 се социјални мрежи, блогови со коментари на 

посетителите, „вики” веб-локации, веб-локации за размена на видео записи (video sharing 

sites), веб- локации за размена на фотографии и документи, веб апликации, фолксономија 

(folksonomy) и други интерактивни веб-локации. 

31. Виртуелна или online заедница е група на луѓе чија комуникација се одвива преку 

Интернет. 

32. Блог е термин кој се однесува на личен дневник пишуван на веб со обратно хронолошки 

подредени содржини 

33. Блогосфера – заедница на корисници на Интернет кои учествуваат во креирање на 

блогови. 

34. Блогер – автор на блог 

35. Блогирање – зачестено пишување на блогови и коментирање на туѓи блогови 

36. Ознака или таг (tag) се однесува на текст кој опишува значење или структура на некоја 

содржина на Интернет (слика, блог, профил, веб-страница и друго 

37. Облак или збир од тагови (tag cloud) често се користи како визуелен приказ на тагови кои 

некоја веб-страница или услуга ги користат. При тоа тагови кои почесто се користат се 

прикажани со поголем фонт или се на некој друг начин нагласени 

38. Таксономија е систем на категоризирање кој го дефинираат стручњаци, додека кај 

фолксономија се работи за категоризација која настанала спонтано од милиони обични 

корисници преку тагови. Кога корисниците поставуваат линк кон некоја содржина на веб или 

поставуваат некоја датотека, тие ја опишуваат како други корисници би можеле поедноставно 

да ја пронајдат. Најпознатиот веб веб-локација категоризиран на овој начин е Wikipedia. 

39. Семантички веб или веб 3 означува веб кој ќе претставува надоградба на постоечкиот 

Веб 2.0, а во центар ќе го постави корисникот. Toj ќе се базира врз податоци и информации кои 

ќе доаѓаат од страна на корисниците и ќе се приспособува кон нивните потреби. На пр. 

корисниците кои за пребарување често ги користат клучните зборови „веб дизајн“ ќе добиваат 

повеќе информации и реклами врзани со веб дизајнот. Пребарување на содржините ќе 

генерира локални резултати според географската положба на корисникот и ќе понуди веб-

локации за кои смета дека корисникот сака да ги види. До податоците ќе може да се пристапи 

од кое било место. Ова е овозможено со користење на „паметните“ телефони (smartphone) итн. 

облак (cloud) апликации.  

Пребарување на информации ќе биде различно од корисник до корисник а ќе се темели на 

нивните поранешни пребарувања. Тоа значи дека овој сервис ќе ги знае сите барања и навики 

на корисниците и содржините ќе ги организира во склад со нив. 

40. Социјалните мрежи (social networks) овозможуваат комуникација помеѓу корисници и 

претставуваат една форма на дружење. Една од најпопуларните социјални мрежи е Facebook. 

41. Интернет форум е услуга на Интернет која овозможува размена на мислења помеѓу 

членови со користење на веб-прелистувач.Тоа е како огласна табла (message board) на која 

членови оставаат пораки.Форумот обично е поделен во неколку теми заради полесно 

снаоѓање. 


