
АЛГОРИТАМ 

Реч долази из презимена персијског математичара Ал Хорезмија. Алгоритам је 
био израз који описује начин рачунања децималним бројевима уведеним око 1600.  
године у Европи. 

Не постоји јединствена, општеприхваћана дефиниција алгоритма.  

Алгоритам је опис решавања неког проблема (задатка). 
Алгоритам је коначан, уређен низ прецизно формулисаних правила  или 
корака по којима се решава одређени задатак. 
Алгоритам можемо да упоредимо са рецептом у медицини или кулинарству или 
са неким упутством (за употребу). 
Постоји много примера алгоритама у свакодневном  животу.  

Алгоритам кувања чаја гласи: 

1. Сипати у лонче воду. 

2. Укључити ринглу. 

3. Сачекати док вода не прокључа. 

4. Кад вода прокључа, скинути лонче и искључити ринглу. 

5. Ставити кесицу чаја у лонче. 

6. По жељи, додати кашику шећерa или лимун. 

7. Сипати чај у шољу. 

Особине алгоритма 

 алгоритам се састоји од алгоритамских корака 
 редослед алгоритамских корака у алгоритму је веома битан 

Писање алгоритма 

Алгоритам можемо да запишемо на неколико начина. У горе наведеном примеру 
алгоритам смо записали речницима. Уколико желимо да алгоритам реализује рачунар 
онда морамо да користимо неки од програмских језика. У том случају уобичајено је да се 
алгоритам записује у облику дијаграма односно коришћењем универзалних графичких 
симбола, како би се избегле двосмислене реченице у живим језицима. 

Дакле, алгоритам можемо написати: 

 у природном језику – псеудо код  
 графичким симболима – блок (алгоритамска) шема 

Уколико алгоритам пишемо реченицама, онда углавном користимо командне реченице. 

Овај начин писања алгоритма користимо углавном за разне рецепте и упутства (за 



употребу). Недостаци писања алгоритма реченицама су могуће двосмислене реченице, 

поштовање граматичких правила и потреба евентуалног превода на друге језике. 

Ако за писање алгоритма користимо графичке симболе, онда је алгоритам прецизнији, 

недвосмислен и не зависи од живих језика. Ипак, и у том случају, морамо поштовати 

правила за писање алгоритма, односно цртање графичких симбола. 

ОСНОВНИ АЛГОРИТАМСКИ КОРАЦИ 

Функционални делови система 

Велики број решења или система можемо посматрати као једну целину која се састоји из 

најмање 3 мање функционалне и међусобно повезане целине: 

1. улаз  2. обрада  3. излаз 

Ове три целине обично су међусобно повезане у истом редоследу:  

Тако на пример, приликом писања извештаја, састава или есеја уочавамо следеће 

делове:   

1) увод, 2) разрада и 3) закључак. 

Затим, у производњи то би били:  

1) репороматеријал, 2) обрада (производња) и 3) производ. 

У кулинарству: 

1) материјал, 2) обрада и припрема и 3) послуживање (сервирање). 

Један информациони или рачунарски систем се може представити преко три велике 

целине: 

1) улазни уређаји, 2) централни систем и 3) излазни уређаји. 

Приликом решавања уобичајених школских задатака могли би да раздвојимо три целине: 

1. разумевање задатака, поставка, уочавање шта је дато и шта се тражи 
2. решавање задатка коришћењем правила и/или формула 
3. записивање резултата и провера тачности 

Исти принцип се користи и код писања алгоритама. 



 

Графички симболи основних алгоритамских корака 

 

рб Назив Графички симбол Опис 

1 ПОЧЕТАК 
           ПОЧЕТАК 

 

Означава ПОЧЕТАК алгоритма. 

 

2 УЛАЗ 

 

Означава УЛАЗ, односно унос вредности 

података (најчешће са тастатуре). 

3 ОБРАДА 

 

 

Означава ОБРАДУ података.  

Обрада података се извршава у 

процесору. 

 

4 ГРАНАЊЕ 

 

Означава ГРАНАЊЕ у зависности од 

неког услова 

5 ИЗЛАЗ 

 

Означава ИЗЛАЗ података, односно 

приказивање вредности података 

(најчешће на монитору или штампачу) 

6 КРАЈ      

 

 

            КРАЈ   

 

Означава КРАЈ алгоритма.  

 


