
Програмски језици и програмска окружења

Опишимо основне карактеристике програмских језика и окружења за развој програма

Машински зависни програмски језици

Машински зависни програмски језици су машински језици (бинарни кôд је једини облик кода 
који рачунар директно може да извршава) и асемблерски (симболички) језици. Подсетимо се да 
се подаци налазе у меморији рачунара, одакле се доводе у регистре процесора, обрађују и потом 
враћају у меморију. Програми у асемблерским и машинским језицима засновани су на 
процесорским инструкцијама – елементарним корацима које процесор треба директно да 
изврши. 
Примера ради, посматрајмо следеће израчунавање вредности x – y + 3 на основу датих 
вредности x и y. Претпоставимо да се улазни подаци (бројеви x и y) налазe у главној меморији на
адресама 100 и 101, а да резултат треба сместити на адресу 102 (ово су сасвим произвољно 
одабране адресе). Тада се вредност x – y + 3 може израчунати  следећим програмом: 

mov ax, [100]; prenesi sadržaj sa adrese 100 u registar ax
mov bx, [101]; prenesi sadržaj sa adrese 101 u registar bx
sub ax, bx; oduzmi bx od ax i smesti rezultat u ax
mov bx, 3; upiši vrednost 3 u bx
add ax, bx; saberi ax i bx i rezultat smesti u ax
mov [102], ax; prenesi sadržaj iz registra ax na adresu 102

Инструкција mov ax, [100] преписује вредност променљиве x (из меморије са адресе 
100) у процесорски регистар аx, a инструкција mov bx, [101] преписује вредност 
променљиве y (из меморије са адресе 101) у процесорски регистар bx. Након sub ax, bx 
врши се одузимање и ax садржи вредност x – y. Инструкција mov bx, 3 уписује вредност 
3 у bx. Након add ax, bx врши се сабирање и у ax налази се тражена вредност x – y + 3. 
На крају се та вредност инструкцијом mov [102], ax уписује у меморију, на адресу 102. 

Превођење с асемблерског на машински језик врши се готово директно (свакој инструкцији се 
додељује јединствени бинарни кôд, сви бројеви се бинарно записују итд.). Асемблерски и 
машински језици су машински зависни због тога што се број регистара, скуп инструкција и 
начини адресирања разликују од процесора до процесора (наравно, фамилије процесора исте 
архитектуре имају идентичне машинске тј. асемблерске језике). Кôд који је написан за једну 
фамилију процесора не може се извршавати на процесорима неке друге фамилије. 
Ако се асемблерски програми које смо видели упореде с одговарајућим програмима на вишим 
програмским језицима (на пример, z := x-y+3 ), увиђа се колико је једноставније програмирати 
на вишим програмским језицима и стога се виши програмски језици данас чешће користе.

Кратак преглед развоја виших програмских језика

Првим вишим програмским језиком најчешће се сматра Fortran, настао између 1953. и 1957. 
године. Његов главни аутор је Џон Бекус, који је имплементирао и први преводилац. Име Fortran 
долази од The IBM Formula Translating System, што указује на то да је основна мотивација била 
да се у оквиру научно-техничких примена омогући уношење математичких формула, које систем
преводи у низ процесорских инструкција како би их рачунар извршавао. Недуго након што се 
појавио Fortran, Џон Мекарти је дизајнирао програмски језик Lisp (List Processing), који је увео 



тзв. функционално програмирање (један од значајних стилова програмирања који се и данас 
интензивно користи) и дуго је био најпопуларнији језик у области вештачке интелигенције. 
Крајем 1950-их година настао је и језик Cobol (Common Bussiness Oriented Language), чије су 
основне примене у области пословања. 

Занимљивост
Иако се сматрају најстаријим програмским језицима, Fortran, Cobol и Lisp у неком облику користе се и данас. 
Fortran и Lisp имају своје модерне верзије, док много старих Cobol програма и данас ради успешно у великим 
пословним системима у Србији и свету.

Рани програмски језици, настали под утицајем асемблерских језика, интензивно користе скокове
и наредбу GOTO, због чега су програми тешки за разумевање и одржавање. То је довело до 
софтверске кризе 1970-их (због лоше праксе програмирања софтвер није могао да искористи 
могућности хардвера). Kао решење настало је структурно програмирање, у коме се инсистира на
дисциплинованом приступу програмирању (без неконтролисаних скокова, уз коришћење 
ограниченог броја наредби за контролу тока програма) и разбијању комплексних програма на 
једноставније потпрограме. Многи језици подржавају структурно програмирање. Крајем 1950-
их започет је развој програмског језика ALGOL 60, који је унео многе концепте присутне у скоро 
свим данашњим програмским језицима. Током 1970-их појавили су се C (који је и даље основни 
језик системског програмирања) и Pascal, врло елегантан језик чији је циљ био да охрабри 
структурно програмирање и који се због тога (у својим унапређеним облицима) и данас понегде 
користи у настави програмирања. У настави програмирања се користио и језик BASIC, али је 
интензивно био заснован на наредби скока и стога се данас ређе користи.

Као одговор на још једну софтверску кризу уводе се објектно-оријентисано програмирање и 
језици који олакшавају израду великих програма и поделу посла у великим програмерским 
тимовима. Током 1980-их појављује се језик C++, који надограђује језик C објектно-
оријентисаним концептима, а током 1990-их, под утицајем интернета и веба, и језик Java, чија је 
једна од основних идеја преносивост извршног кода између разнородних рачунарских система. 
У компанији Microsoft је крајем 1990-их започео развој језик C#, који се данас често користи за 
програмирање Windows апликација.
С појавом веба постају значајни језици као што су PHP, JavaScript, Python и други, који се 
заједнички називају скрипт језици.

Класификације виших програмских језика

Према начину програмирања, програмски језици се класификују у програмске парадигме. Многи
програмски језици (C, Pascal, Fortran, Basic...) спадају у групу императивних језика. Стање 
програма у њима карактеришу променљиве којима се представљају подаци (обично бројевне и 
текстуалне вредности). Програм се састоји од наредби којима се врше трансформације стања 
програма, тј. измене тренутних вредности променљивих. На пример, алгоритам за одређивање 
максимума пет бројева који смо разматрали формулисан је у духу императивне парадигме (стање
програма је одређено променљивом maksimum, која мења вредност током извршавања програма). 
Објектно-оријентисани језици (C++, Java, C#...) задржавају ове концепте и уводе нове. Програм 
се састоји од скупа објеката који имају своје стање и понашање. Стање је одређено атрибутима. 
На пример, аутомобил у некој рачунарској игри био би представљен атрибутима који описују 
његов текући положај и брзину. Сваки објекат одговара на поруке које му стижу тако што мења 
стање, изводи неке акције према окружењу и шаље поруке другим објектима. Све то спада у 
његово понашање. Поруке објектима се шаљу тако што се позивају тзв. методи. Аутомобил би 
имао метод којим се помера, метод којим му се мења брзина (ти методи мењају вредности 



његових атрибута) и метод којим се исцртава на екрану (тако интерагује са окружењем). У 
наставку уџбеника бавићемо се искључиво изучавањем императивне и објектно-оријентисане 
парадгме. Поред ових, значајне програмске парадигме су и функционална (Lisp, Haskell, ML...) и
логичка (Prolog). У савременим језицима мешају се карактеристике различитих програмских 
парадигми и подела је све мање стриктна.
Већина програмских језика данас је процедурална и задатак програмера је да опише начин 
(процедуру) којим се долази до решења проблема. Насупрот њима, декларативни програмски 
језици (на пример, Prolog и Sql) од програмера захтевају да прецизно опише проблем, док се 
механизам програмског језика онда бави проналажењем решења проблема. То је заиста дивна 
идеја и знатно олакшава посао програмеру (јер је често много једноставније да се прецизно 
опише проблем него да се дође до решења). Ипак, иако успешни у ограниченим доменима, 
декларативни језици још нису довољно ефикасни да би се користили чешће од других.

Програмски преводиоци

Виши програмски језици су направљени тако да програми буду читљиви људима, а да је за 
извршавање на рачунару неопходно да се преведу на језик разумљив рачунару – машински језик,
у коме су програми бинарно записани (при чему се често као међујезик користи одговарајући 
асемблерски језик). Томе служе посебни програми, који се називају програмски преводиоци или 
језички процесори. Они читају текст написан на вишем програмском језику и на основу њега или
генеришу текст на машинском језику, или га одмах извршавају. У зависности од односа између 
фазе превођења и извршавања програма, преводиоци се деле на компилаторе (енгл. compiler) и 
интерпретаторе (енгл. interpreter).
У случају компилатора, фазе превођења и извршавања програма потпуно су раздвојене. Изворни 
кôд (енгл. source code) програма записан на вишем програмском језику (то је кôд који програмер 
уноси) преводи се у извршни кôд (енгл. executable code) записан на машинском језику (то је 
бинарни кôд који рачунар може директно да извршава). Ако је превођење успешно, добијени 
машински кôд бележи се у тзв. извршне датотеке (на оперативним системима Windows извршне 
датотеке обично имају екстензију .exe или .dll). Извршне датотеке се затим могу покретати 
неограничен број пута, при чему ни изворни кôд програма ни компилатор више уопште не 
морају да буду присутни на рачунару на којем се програм покреће. То омогућава да се софтвер 
дистрибуира у извршном облику, без свог изворног кода (тзв. програми затвореног кода). 
У случају интерпретатора, фаза превођења и фаза извршавања програма потпуно су 
испреплетане. Изворни кôд програма обично чита наредбу по наредбу, свака наредба се засебно 
анализира и одмах извршава. Програм се не преводи на машински језик и превод се не бележи у 
извршне датотеке. То значи да је за свако извршавање програма потребно да на рачунару буду 
присутни изворни кôд програма и одговарајући интерпретатор.
За неке програмске језике користе се углавном компилатори (C, C++, Pacal), за неке 
интерпретатори (Python, JavaScript), док за неке постоје и једна и друга врста језичких 
процесора (Lisp, Prolog). У данашње време се користе и преводици који комбинују особине 
компилатора и интерпретатора (на пример, кôд се компилатором преводи на неки једноставнији 
међујезик, који се затим интерпретира). Такви су, на пример, језици Java i C#. 

Окружења за развој програма

За прављење програма који може да се извршава неопходни су  помоћни програми. Кључан је 
програмски преводилац, али данас су у програмирање укључени и многи други, помоћни 
програми. Често се скуп програма који се користи током програмирања испоручује програмеру 
као једна целина – тзв. интегрисано развојно окружење (енгл. integrated development environment, 
IDE) и оно је једино што треба инсталирати да би се започело с програмирањем.



Текст изворног програма на вишем програмском језику потребно је некако откуцати и за то се 
користи едитор текста. Иако је могуће коришћење едитора текста опште намене, данас се 
углавном користе специјализовани едитори, који текст програма боје како би био прегледнији 
(енгл. syntax higlighting), аутоматски увлаче линије (енгл. indentation), сакривају и приказују 
делове кода на захтев програмера, омогућавају лакшу навигацију кроз кôд итд.

Да би се добио извршни програм, често је потребно да се уз преводилац користе и повезивачи тј.
линкери (енгл. linker). Задатак ових програма је да машински кôд који је настао превођењем 
различитих делова једног програма споје у целину и да тој целини додају одређене делове кода 
које библиотека програмског језика и оперативни систем стављају на располагање програмеру. 
Иако је у напреднијем програмирању потребно да се детаљно познају поступци превођења и 
повезивања, при елементарном програмирању, каквим ћемо се ми надаље бавити, сви ови 
процеси могу се сматрати једном целином – зваћемо је једноставно превођење, иако се некада 
користи и термин изградња програма (енгл. build). Стога се надаље нећемо упуштати у детаље 
тог процеса. Интегрисана развојна окружења обично су таква да програмеру дају јединствену 
команду (дугме, команду менија или пречицу на тастатури) којим не само што се извршава 
превођење и повезивање тј. цео поступак изградње извршног програма већ се програм 
аутоматски и покреће. Због тога програмери почетници често нису ни свесни шта се све дешава 
са њиховим програмом „иза сцене” и очекују да се њихови програми могу покретати искључиво 
из интегрисаног развојног окружења, што није тачно.
Ако изворни програм није исправно написан, на основу њега не може да се изгради извршни 
програм. Међутим, понекад програм може да се преведе и покрене, али не даје исправан 
резултат, тј. не понаша се у складу са захтевима програмера. Такве грешке се по правилу тешко 
откривају, па су као помоћ програмерима развијени програми који се називају требилице или 
дибагери (енгл. debuger), који омогућавају да се програм извршава наредбу по наредбу. 
Праћењем вредности променљивих током таквог извршавања доприноси се разумевању рада 
програма и олакшава се проналажење грешака.
С обзиром на то да већина програма данас има графички кориснички интерфејс (ГКИ), важна 
компонента интегрисаних развојних окружења је дизајнер интерфејса, у коме програмер одређује
како жели да изгледа ГКИ његове апликације. То се обично ради тако што се на мустру прозора 
апликације која се програмира мишем превлаче компоненте (дугмад, поља за унос текста, 
натписи, итд.) и мишем се практично „црта” како треба да изгледа прозор апликације која се 
програмира. На основу програмерових акција мишем генерише се текст програма у коме се 
описује интерфејс у облику програмског кода, али се ретко дешава да програмер ради са тим 
кодом (тај кôд је релевантан само за преводилац, који на основу њега гради извршни програм, 
док програмер све интервенције и измене на интерфејсу опет врши преко дизајнера 
интерефејса). С обзиром на то да ће већина програма које будемо писали у овом уџбенику имати 
ГКИ, у каснијим деловима уџбеника детаљније ћемо описати поступак њиховог дизајна и 
повезивања интерфејса и основне функционалности програма.

Програмски језик Pascal, његови наследници и њихова 
савремена развојна окружења

Иако су програмерски концепти које овај предмет предвиђа могли бити илустровани у великом 
броју савремених програмских језика, овај уџбеник је заснован на програмском језику Pascal, 
тачније на његовим наследницима Free Object Pascal тј. Delphi.
Pascal је програмски језик који је 1970. године креирао швајцарски информатичар Никлаус Вирт.



Језик је дизајниран тако да буде ефикасан и у први план стави добру програмерску праксу тога 
времена (пре свега структурно програмирање). Иако никада није био доминантан у индустрији, 
Pascal се интензивно користио у настави програмирања (чак се и данас негде користи). Године 
1983. језик је стандардизован (ISO 7185:1983) и од тада се појавило неколико верзија стандарда. 
Током 1980-их најпопуларније развојно окружење за Pascal био је TurboPascal компаније Borland.
Данас је за развој програма написаних у језику Pascal веома популаран компилатор FreePascal, 
који је отвореног кода и слободно је доступан. С популаризацијом објектно-оријентисане 
парадигме развија се нацрт језика Object Pascal, који проширује језик Pascal концептима 
објектно-оријентисаног програмирања. 

На основу нацрта језика Object Pascal компанија Borland креира језик и интегрисано развојно 
окружење Delphi. Delphi је 2008. од компаније Borland откупила компанија Embarcadero, па се 
језик и развојно окружење данас називају Embarcadero Delphi. Иако је првобитно био намењен 
за развој апликација за Windows, Delphi данас омогућава развој апликација и за друге системе 
(пре свега Mac OS, iOS и Android). TurboPascal и Delphi од почетка су били комерцијалне 
апликације и за њихово коришћење потребно је да се купи лиценца.

Занимљивост
Прве верзије популарног програма Skype биле су програмиране у систему Delphi.

Језику тј. окружењу Delphi веома је слична варијанта језика Object Pascal, коју подржава 
слободни компилатор FreePascal. Она се користи уз интегрисано развојно окружење Lazarus, које
је такође отвореног кода и потпуно је слободно доступно за различите оперативне системе. С 
обзиром на отвореност и слободну доступност такве платформе, уџбеник ће бити заснован 
управо на њој. Нагласимо да је сличност с окружењем и језиком Delphi толико велика да се у 
њему могу користити скоро сви програми написани у овом уџбенику (међутим, за тим нема 
потребе јер се цена почетних верзија тренутно актуелног окружења Embarcadero Delphi XE7 
изражава стотинама, а професионалних верзија хиљадама долара).
Све ове језике и окружења која су настала након језика Pascal, али под његовим утицајима, 
називаћемо заједничким именом наследници Pascal-a.
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