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Основне карактеристике програма заснованих на прозорима 

Основни принципи програмирања прављени су још у време настанка првих 
рачунара.  

Зависно од начина задавања команди оперативни системи могу бити: 

 Командни ( DOS, UNIX)    

 Графички (Windows –i) 
 
 

                     
 
Слика 1: Командни оперативни систем  Слика 2: Графички оперативни систем 

 

Оперативни систем Windows доноси значајне новине, као што су: 

 графичко радно окружење (кориснички интерфејс), 
 паралелно извршавање више програма (multitasking) 
 могућност вишекорисничког рада у мрежи. 

 
Да би у што већој мери искористили нове могућности оперативног система, 
програмери су принуђени да мењају неке принципе у поступку решавања задатака 
помоћу рачунара. 

До појаве Windows-a комуникација корисника и програма била је веома сложена. 
Сваки произвођач програма је имао своју идеју о томе какав ће интерфејс понудити 
кориснику. Корисник је био тај који се морао прилагођавати произвођачу програма. 

У модерним оперативним системима, какав је и Windows, кориснички интерфејс је 
унифициран на тај начин што су у оперативни систем уграђени елементи који 
омогућују једноставнију комуникацију са корисником. Сви елементи интерфејса су 
графичке природе и по изгледу упућују на активност која се њима спроводи. При 
писању програма потребно је искористити већ постојећа решења из оперативног 
система. Кориснику је довољно да се упозна с начином рада и коришћењем ових 
елемената на једном програму. Рад са сваким новим програмом ће бити сличан и 
корисник ће брже овладати његовом употребом. 

Основна карактеристика програма писаних за Windows окружење је да се 
сваки програм извршава у посебном прозору. У једном тренутку може 
бити покренут већи број програма, а само један је активан програм 
(активан прозор прима команде са улазних уређаја: миш, тастатура…). 
Сваки од покренутих програма има свој прозор у ком се извршава и може да користи 
ресурсе оперативног система. 
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Елементи графичке корисничке површине 

С обзиром на изглед и намену сви прозори који се појављују при раду с кориснчким 
програмима могу се класификовати у неколико група: 

 уводни прозор оперативног система (Desktop) или радна површина, 
 прозор фолдера, 
 прозор документа и 
 прозор за дијалог. 

 
 

              
 
Слика 3: радна површина                                     Слика 4: прозор фолдера 

 

         
 
Слика 5: прозор апликације          Слика 6: прозор за дијалог 

 

Уводни прозор се појављује при стартовању оперативног система Windows и састоји 

се од одређеног броја сличица које се називају иконице. 

Прозор фолдера је у вези са хијерархијском организацијом података у оперативном 

систему Windows. У прозору фолдера могу се наћи други фолдери (подфолдери) 

уколико постоје и датотеке као организовани скупови информација.  

Пример: My Documents 

Прозор апликације представља површину на којој се извршава кориснички програм 

(апликација). Прозвод који формира кориснички програм назива се документ. 

Пример: MS Word, Paint, MS PowerPoint,... 
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Прозори за дијалог су различити зависно од намене. Најчешће се појављују у облику 

прозора за упозорење или у облику прозора за давање додатних информација 

оперативном систему за даљи рад. Могу бити прости или сложени.  

Сложени дијалог прозори садрже више картица (страна). Пример: Display Properties.  

Величина прозора за дијалог и радне површине не може се мењати – унапред је 

дефинисана. 

 
 
Програми руковођени догађајима 

 
Још једна карактеристика оперативног система Windows је да је осетљив 
на догађаје, препознаје их и својим уграђеним механизмима реагује на 
њих. Кад Windows “осети” одређени догађај, он покушава да “укаже” активном 
програму о ком догађају је реч, шаљући одговарајућу поруку. Активни програм треба 
да интерпретира ту поруку, препозна догађај на који се та порука односи и затим да 
реагује у складу с тим. 
 

Delphi je програмски пакет намењен креирању Windows апликација (програма) за 
персоналне рачунаре.  

Крајњи производ Delphi-ja je извршни програм (EXE), који решава задатке за 
које је креиран у окружењу оперативног система Windows.  

Програмски језик који користи Delphi је модернизована верзија програмског језика 
Pascal под називом објект Pascal. 

Прва верзија Delphi-ja је настала 1995. године, као директна последица настанка 
Windows-a 95.  

 
Програмски пакет Delphi омогућава писање програма који се извршавају само 
уколико се одређени догађај деси. Догађај може да се деси у било ком тренутку у 
току рада програма. Без помоћи Delphi-ja или неког сличног програмског језика 
корисници не би били у стању да раде са догађајима који се одигравају у 
произвољном тренутку. 

Програми руковођени догађајима омогућавају корисницима да извршавају задатке 
по било ком редоследу. Код програма руковођених догађајима једна акција 
корисника може да покрене један догађај или низ догађаја.  У свету 
програмирања и рачунара догађаји могу бити веома различити: 
притисак тастера на тастатури, померање миша, клик мишем, избор 
команде из линије менија, померање прозора од стране корисника, 
достигнут временски тренутак програмиран на интерном сату рачунара…  

 

У Delphi-ju постоје два основна типа догађаја: 

- догађаји које је проузроковао корисник и 

- догађаји које је проузроковао оперативни систем. 
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Прављење Windows програма олакшала је појава објектно-оријентисаног 
програмирања – OOP.  

Основни појмови објектно-орјентисаног програмирања су: 

 компоненте 

 објекти 

 методе 

 својства 

 догађаји 

Компоненте су уграђени елементи за вишеструку употребу и користе се за 
формирање објеката. 

Објекат је основни елемент  приликом креирања апликација. Уочавањем 
заједничких особина објеката и њихових заједничких облика долазимо до шаблона 
за креирање објеката који зовемо КЛАСА. Основни чланови класе су АТРИБУТИ 
(описују особине) и МЕТОДИ (описују понашање). Свака апликација у окружењу са 
графичким корисничким интерфејсом се гради од објеката неких готових класа. На 
пример: класа Форма, Дугме, Поље за унос текста,... 

Метод је програмски код придружен објекту, који одређује како ће објекат 
манипулисати  са информацијама и како ће реаговати на догађаје. 

Својства су карактеристике објекта као што су, нпр: величина, положај, боја или 
фонт текста. 

Објектно орјентисано програмирање је засновано на три основна 
принципа: 

 

 ЕНКАПСУЛАЦИЈА 

 НАСЛЕЂИВАЊЕ 

 ПОЛИМОРФИЗАМ 

 

Енкапсулација значи да су све информације о објекту (особине) и процесима над 
њим (методи) садржани у дефиницији објекта. Пример: објекат - рачунарски систем 

Наслеђивање значи да се један објекат може описати на основу описа другог објекта. 
Пример: опис преносног рачунара 

Полиморфизам значи да многи објекти могу имати исти метод, а одговарајућа 
акција се преузима из објекта који позива метод. Пример: текст се може приказати 
на екрану или штампачу. 
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Питања: 

1. Наброј новине које је донео Windows оперативни систем? 

2. Која је основна карактеристика програма писаних за Windows окружење ? 

3. Како се деле прозори с обзиром на изглед и намену? 

4. Које две врсте прозора имају унапред дефинисану величину? 

5. Наброј неколико догађаји у свету програмирања и рачунара  

6. Koja su dva osnovna tipa događaja u Delphi-ju ?  

7. Наброј основни појмове објектно-орјентисаног програмирања 

8. Наброј принципе објектно-орјентисаног програмирања 

9. Објасни програмски пакет Delphi (за шта је намењен, који је крајњи производ 
Delphi-ja, који програмски језик користи, када је настала прва верзија? 

 

 


