
Програмирање 1 
Групно спремање колоквијума 



Представљање бројева 



Бројевни системи 

• декадни (основа 10): 12510, -3310 
• бинарни (основа 2): 11111012, -1000012 
• октални (основа 8): 1758, -418 

• хексадецимални (основа 16): 7D16, -2110 

• у теорији могућ систем са било којом основом n 
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Из декадног у систем са основом n 
• број који се претвара дели се са n (основом): 

• остатак се запише 
• резултат се поново дели 

• ако се добије резултат 0 претварање је готово, и број се састоји 
од добијених остатака, прочитаних уназад 
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Пример децимални у бинарни: 
125 ÷ 2 = 62 остатак 1 
62  ÷ 2 = 31 остатак 0 
31  ÷ 2 = 15 остатак 1 
15  ÷ 2 = 7  остатак 1 
7   ÷ 2 = 3  остатак 1 
3   ÷ 2 = 1  остатак 1 
1   ÷ 2 = 0  остатак 1 
 
12510 = 11111012 
 

Пример децимални у хекса: 
 
125 ÷ 16 = 7 остатак 13(D) 
7   ÷ 16 = 0 остатак 7 
 
 
 
 
 
12510 = 7D16 
 



Из системa са основом n у децимални 

• одређује се као збир вредности које се добију када се свака 
цифра броја који се претвара помножи основом система броја 
који се претвара степенованом на вредност тежине (позиције) 
одговарајуће цифре 
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Пример бинарни у децимални: 
11111012 = 1*26 + 1*25 + 1*24 + 1*23 + 1*22 + 0*21 + 1*20 
 
 
Пример хекса у децимални: 
7D16 = 7*161 + 13*160   (цифра D вреди 13) 



Карактеристични примери 

• између бинарног и окталног и бинарног и хексадецималног система 
постоји директна веза, па се октални и хекса систем користе да скрате 
записе из бинарног система 

• бинарни у октални: 
• свака тројка цифара у бинарном систему одговара тачно једној цифри у 

окталном 

• бинарни у хексадецимални: 
• свака четворка цифара у бинарном систему одговара тачно једној 

цифри у хексадецималном 
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Пример : 
претварамо број 11111012 
 
за октални изделимо на тројке цифара (бројимо уназад, допунимо нулама последњу тројку ако није цела)  
1 111 101 -> 001:1 111:7 101:5 -> 1758 
 
за хексадецимални изделимо на тројке цифара (бројимо уназад, допунимо нулама последњу тројку ако није цела)  
111 1101 -> 0111:7 1101:D -> 7D16 



Представа и вредност 

• Вредност – колико број заиста вреди (у стварности, 
оно што ми замишљамо) 

• Представа – (представа броја у рачунару) оно што је 
уписано у рачунар, и што рачунар види као број 
 

• Због ограничења рачунара представа и вредност могу 
се разликовати (али не морају), зато је битно да 
знамо да ли задати број означава вредност (колико 
број заиста вреди) или оно што пише у рачунару 
(представу). 
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Представа броја у рачунару 
• Бројеви се у рачунару представљају на посебно дефинисан 

начин (по посебним правилима) и увек су ограничени 
капацитетима рачунара 

• За представу броја у рачунару користи се низ логичких 
кола – број се у рачунару чува у бинарном облику тако што 
свако логичко коло памти тачно једну бинарну цифру (0 
или 1) 

• Иако рачунар памти бинарну представу броја, ми ту 
представу можемо написати у било ком бројном систему 
(бинарна вредност није исто што и представа броја) 

• Опсег бројева је ограничен бројем логичких кола у 
рачунару – број битова који се користе за памћење броја 
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Комплемент двојке 

• Допуна бинарног n-битног (n-цифреног) броја до 
вредности 2n 

• Користи се да би се представили негативни бројеви 
• Када се раде рачунске операције на ограниченом 

броју битова бројеви у комплементу двојке се 
понашају као да су негативни 
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Прекорачење 

• Прекорачење је када збир или разлика два броја 
производи број за који је потребно више бита него 
што рачунар подржава – када се добије број који је 
изван опсега дозвољеног у рачунару. 

• Такав број се не може запамтити у рачунару, већ 
рачунар добија неки други (нетачан) резултат. 

• До прекорачења може доћи ако се сабирају два броја 
истог знака (и тада се добија број супротног знака). 
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2013/14. над. кол. (4. питалица) 

У меморији рачунара који целе бројеве представља у комплементу двојке 
на ширини од 9 бита, налазе се бројеви А, B, C i D. Представа броја B је 
1710, броја C је 14C16, а вредности бројева A и D су C116 i 7016, редом. Која 
вредност це бити смештена у локацију E након рачунања следећег израза: 
E = B - A + C + D? Напомена: аритметичке операције се извршавају с лева 
на десно. 
 

 

 

 

 

A) -24410  B) 0FD16  C)-C16 
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2013/14. кол. (7. питалица) 

Нека се на неком рачунару цели бројеви представљају у другом 
комплементу на ширини од 12 бита. Представа броја Y на задатом 
рачунару је D0516. Ако се на посматраном рачунару изврше операције 
X + Y и X – Y, у ком опсегу треба да се налази број X да приликом 
извршавања операција не би дошло допрекорачења? 
 

 

A) -1284 ≤ X ≤ 1285  
B) -1285 ≤ X ≤ 1284 
C) -2048 ≤ X ≤ 1284 
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2011/12. над. кол. (5. питалица) 

Посматра се рачунар који ради са 12-битним целим бројевима 
представљеним у комплементу двојке. Ако су 023Е16 и 52208 представе 
бројева A и C, за који опсег вредности броја B не долази до прекорачења 
приликом рачунања израза (A + B) + C? 
 

 

 

A) B ≤ 27018 

B) -4CF16 < B < 101110000102 

C) B ≤ 0 
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2011/12. над. кол. (5. питалица) 

Посматра се рачунар који ради са целим бројевима представљеним у 
комплементу двојке. Ако збир бројева чије су вредности 58610 и 1Б516 даје 
вредност MAXINT, како се онда представља MININT на посматраном 
рачунару? 
 

 

 

A) 102310 
B) 40016 

C) 80016 

14 Представљање бројева 



2007/08. кол. (1. питалица) 

На рачунарима А и B, цели бројеви су представљени у другом 
комплементу на ширини од Na и Nb бита респективно. Нека је maxintA 
ознака за највећи цео број који може да се представи на рачунару A. Ако 
се на рачунару B израчунава израз Z := maxintA + maxintA + maxintA , која је 
најмања вредност за Nb да би овај израз могао да се израчуна а да том 
приликом не дође до прекорачења?  
 

 

A) Nb = Na 
B) Nb = Na + 1 
C) Nb = Na + 2 
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Булова алгебра 



2013/14. кол. (5. питалица) 
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picoComputer 



A) 271  B) 172  C) 19732 

2011/12. над. кол. (6. питалица) 

A = 1 

S = 2 

P = 3 

R = 4 

ORG 8 
IN A 
SUB S, S, S 
 

 

 

PETLJA: DIV P, A, 10 
        MUL P, P, 10 
        SUB R, A, P 
        MUL S, S, 10 
        ADD S, S, R 
        DIV A, A, 100 
        BGT A, 0, PETLJA 
  KRAJ: STOP S 
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Шта исписује следећи програм на симболичком машинском језику за 
picoComputer, ако се унесе број 23791? 



A) 3  B) 1  C) 4 

2011/12. кол. (6. питалица) 

N=1 

I=2 

T=3 

P=4 

Q=5 

S=6 

R=7 

A=100 

 

 

 

 

 

ORG 8 
MOV N,#Q 
MOV T,#A 
ADD P,T,#N 
SUB I,I,I 
SUB R,R,R 
IN (T),N 
ADD I,I,1 
 

 

 

 

 

LAB1: BGT (T),(P),LAB2 
      MOV S,(T) 
      MOV (T),(P) 
      MOV (P),S 
      ADD R,R,1 
LAB2: ADD T,T,1 
      ADD P,P,1 
      ADD I,I,1 
      BGT N,I,LAB1 
      OUT R 
      STOP 
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Шта исписује следећи програм на симболичком машинском језику за 
picoComputer, ако се редом уносе вредности 1 3 2 0 5? 



A)1 3 5 2 4  B) 1 2 3 4 5  C) 1 2 4 3 5 

2011/12. над. кол. (4. питалица) 

N = 1 

niz = 100 

A = 2 

B = 3 

T = 4 

S = 6 

ORG 8 
IN N 
MOV A, #niz 
IN (A), N 

      JSR pp 
      MOV A, #niz 
      OUT (A), N 
      STOP 
pp:   ADD B, A , N 
      MOV S, 0 
lab1: ADD S, S, (A) 
      ADD A, A, 1 
      BGT B, A, lab1 
      DIV S, S, N 

       MOV A, #niz 
lab2:  BGT S, (A), else 
       MOV T, (A) 
       SUB B, B, 1 
       MOV (A), (B) 
       MOV (B), T 
       BEQ B, B, dalje 
else:  ADD A, A, 1 
dalje: BGT B, A, lab2 
       RTS 
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Шта исписује следећи програм на симболичком машинском језику за 
picoComputer, ако се редом уносе вредности 5, 1, 5, 3, 4, 2? 



A) Pronalazi i ispisuje broj elemenata u nizu jednakih nuli. 
B) Pronalazi i ispisuje dužinu najdužeg podniza koji sadrži samo nenegativne elemente. 
C)Pronalazi i ispisuje dužinu najdužeg podniza koji sadrži samo elemente veće ili jednake broju 1 

2013/14. над. кол. (5. питалица) 

A=1 

I=2 

D=3 

L=4 

LL=5 

adrA=100 

ORG 8 
MOV A, #adrA 
IN D 
IN (A), D 
MOV I, #adrA 
MOV L, 0 
MOV LL, 0 
ADD D, A, D 

pet:  BGT 0, (I), pres 
      ADD L, L, 1 
      BEQ A, A, nas 
pres: BGT LL, L, nas 
      MOV LL, L 
      MOV L, 0 
nas:  ADD I, I, 1 
      BGT D, I, pet 
      BGT LL, L, stp 
      MOV LL, L 
      MOV L, 0 
stp:  OUT LL 
      STOP 
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Коју обраду над унетим низом врши дати програм на симболичком машинском 
језику за picoComputer? 



2013/14. над. кол. (1. питалица) 

23 picoComputer 

Шта треба да стоји уместо #### да би следећи програм за picoComputer исправно 
извршио замену првог елемента учитаног низа са последњим елементом, другог са 
претпоследњим и тако редом? Претпоставити да корисник уноси позитивну 
вредност за N. 



Машинске инструкције 



2013/14. кол. (4. питалица) 

Ако су променљиве A, B, C и D смештене у меморијским локацијама, 
колико пута више машинских инструкција треба да се изврши на 
једноадресној (1A) машини него на троадресној (3A) машини да би се 
израчунао израз F:=A+(B+C)/(D-E)? По извршењу израза, променљиве 
A, B, C и D треба да имају своју почетну вредност. Дозвољено је 
користити једну помоћну локацију. 
 

 

 

A)1.5   B) 1.67   C) 2 
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Срећно на испиту! 
Аутор: Игор Лукић – Змајчики 
Приредила: Студентска унија Електротехничког факултета 
новембар 2014. 
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