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Циљ предмета
Циљ је овладавање потребним знањима из области рачунарске технике, канцеларијских програма
word и excel и програмирања у програмском језику “С”, као подлоге за примену у инжењерској
пракси. Студент треба да научи програм word да може беспрекорно да креира документа и изгради
свој стил писања и усвоји основне могућности excel-а са којима може табеларно да сређује податке,
математички их обрађује и графички приказује. Основу програмирања представља методологија
приступа решавању задатака помоћу рачунара која обухвата анализу проблема и дефинисање
математичког модела, избор методе нумеричког решавања, пројектовање алгоритма и дефинисање
структуре података и програмског језика, едитовање програма, тестирање и исправљање грешака и
друго. Таквим приступом студента се оспособљава за успешно бављење програмирањем и другим
видоваима софтверске надградње.
Исход предмета
Након положеног испита студент зна основне компоненте компјутера и њихове карактеристике,
разуме функционисање компјутера и може да презентује примену програма за обраду текста
савладавањем низа неопходних и корисних опција у word-у да може успешно да креира документа и
табеле, пише математичке изразе и црта основне фигуре. У excel-у може да креира табеле, врши
табеларна и графичка приказивања и израчунавања, обавља динамичку размену података и повезује
табеле са различитих радних листова. Студент треба да научи логички да размишља и разуме
физику проблема што је предуслов за успешно креирање дијаграма токова (алгоритама) и писање
програма у програмском језику “С”.
Садржај предмета
Теоријска настава
Рачунарски хардвер: Структура рачунара. Улазни уређаји. Излазни уређаји. Улазно-излазни уређаји.
Програмирање рачунара. Системски софтвер: Оперативни системи, MS Windows. Апликативни
софтвер: MS Word - програм за обраду текста. Еxcel - програм за табеларна и графичка
приказивања. Основи програмирања у програмском језику Ц: Стандардни типови података.
Програмске наредбе: наредбе гранања (гранање типа if-else, гранање switch наредбом), наредбе
програмских циклуса (циклус типа for, циклус do-while, циклус while). Функције и показивачи.
Једнодимензионални и вишедимензионални низови.
Практична настава: Лабораторијске вежбе
На лабораторијским вежбама, које прате ток теоријске наставе, студенти раде програмске примере
из области слушаних на предавањима.
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Методе извођења наставе
Предавања се изводе у учионици, на табли и уз помоћ видео-бима, са активним учешћем студената.
Лабораторијске вежбе се раде за рачунарима. Консултације према потреби.
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