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Програмирање рачунара – Програмски језици 
 
 

 Рачунарски систем представља јединствену целину хардвера (физичка 

архитектура) и софтвера (програмска подршка) која обезбеђује пружање услуга 
корисницима. Програмска подршка рачунарског система је скуп програма 
рачунарског система који омогућавају његово ефикасно коришћење од стране 
корисника. Софтвер се генерално дели на системски софтвер (пратилац 
хардвера и испоручује га произвођач хардвера) и апликациони софтвер. 
Програм је скуп наредби које се извршавају строго утврђеним редоследом.  

 
Хијерархијски нивои програмске подршке 

1.ниво су програми за руковање ресурсима рачунарског система (код IBMPC 
рачунара је BIOS – Basic Input Output System). 
2.ниво су програми за пуњење програма са периферних јединица у оперативну 
меморију, текст едитори, дебагер програми за отклањање грешака 
3.ниво су програми за превођење изворног кода (програми) у машински код, 
асемблер и компајлери виших програмских језика 
4.ниво скуп апликационих програма преко којих корисник комуницира са 
рачунаром 
На 3.нивоу се разликују а) преводиоци (компајлери) преводе код са вишег 
програмског језика на машински језик, фазе извођења и извршења су временски 
независне б) интерпретатор преводи сваку наредбу језика засебно и одмах је и 
извршава, фазе извођења и извршења су временски зависне. 

Програмски језици су језици састављени од симбола и строгих правила 

(синтакса и семантика) њиховог коришћења и служе за писање програма. Деле 
се на машинске језике и симболичке језике. 

Машински језици представљају бинарни приказ програма (кодова) који 

рачунар може разумети и извршити. Пошто сваки процесор користи различит 
машински језик писање оваквог језика је сложено и ограничено. 
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Симболички програмски језици се деле на ниже и више симболичке 
језике. Нижи симболички језици су асемблери. Створени су тако што су неким 
наредбама и операцијама машинског језика додељена имена да би се 
поједноставило писање машинског језика (ADD, INC, DEC, PUSH...). 

Виши симболички језици су створени да би се на лакши начин писали 
програми за управљање радом рачунарског система. Једна наредба замењује 
скуп наредби машинског језика. Програм написан у овим језицима се може 
користити на различитим процесорима.  
Basic Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code је језик општег 

типа, направљен 1960, намењен за почетнике у програмирању 
Fortran Formula Translator је први виши програмски језик направљен 

1950 за комплексне математичке операције 
Cobol Common Business-Oriented Language, направљен 1950 за 

пословне апликације 
Pascal Направљен 1970 за учење програмирања, добио име по 

математичару Паскалу 
C, C++ Два снажна широко примењива језика развијена у Беловим 

Лабораторијама, С је креиран 1972, С++ 1983 
C# С sharp, креирао га Мајкрософт 2000 за развој апликација 

базираних на .NET платформама 
Java Креиран од стране Sun Microsystems 1990, користи се за развој 

програма на једном рачунару или на интернету преко веб 
сервера 

JavaScript Креиран 1990, користи се за израду веб страница 
Python Језик широке намене, креиран 1990, користи се у пословне и 

академске сврхе 
Ruby Језик широке намене креиран 1990, користи се на веб серверима 

Visual Basic VB, креиран од стране Мајкрософта 1990, служи као развојно 
окружење које омогућава програмерима да развијају Windows 
апликације 

 
 Према својој грађи програмски језици се деле на процедуралне и објектно 

орјентисане. Процедурални језици деле програм на низ мањих целина од којих 

свака ради по део задатка програма (С, Basic...). Објектно орјентисани имају 

дефинисане објекте који се састоје од података и операција над подацима, 
акције дефинишу догађаје над објектима као и ток извођења програма (VB, 
C++...). 
  
 


