
ЧАС 9
АЛГОРИТМИ СА ПРОСТОМ

ЛИНИЈСКОМ СТРУКТУРОМ.



ПОДСЕТНИК

Основна особина линијских алгоритамских структура је да

при једном извршавању алгоритма долази само до једног

извршавања сваког алгоритамског корака и то у оном редоследу

који је и записан.

То значи да је редослед алгоритамских корака унапред

дефинисан и не може бити мењан у току рада алгоритма.

Ове структуре се састоје од улазних корака, корака обраде и

излазних корака.

9
час



ПРИМЕР 1

Саставити алгоритам за израчунавање 

површине и обима квадрата.

9
час



Алгоритам за овај проблем ће имати следећи облик:
9

час



Алгоритам може бити и оваквог облика:
9

час



Разлика између прве и друге верзије алгоритма се састоји у броју

корака обраде.

Наиме, могуће је оба израчунавања одрадити и само у једном

кораку обраде под условом да се резултат било ког израчунавања не

користи као операнд у неком другом израчунавању у истом кораку

обраде.

Такође у другом алгоритму је за израчунавање површине квадрата

коришћена готова функција из библиотеке pow (a,2), која представља

степеновање неке величине. Први операнд ове функције је величина

која се степенује, а други операнд је степен.

9
час



ПРИМЕР 2

Саставити алгоритам за израчунавање 

површине и обима круга.

9
час



Алгоритам за овај проблем ће имати следећи облик:
9

час



У овом задатку смо видели да се за унос било које константе (p) у

алгоритму користи блок обраде у коме се датој константи додељује

одговарајућа вредност.

9
час



ПРИМЕР 3

Потрошено је X киловата струје по цени од 2,3 динара и Y

киловата струје по цени од 3 динара. На цео износ у

динарима се додаје 18% ПДВ-а. Колико износи укупан

рачун?

9
час



Алгоритам за овај проблем ће имати следећи облик:
9

час



ПРИМЕР 4

Зид дужине D и висине H треба облепити плочицама квадратног

облика дужине ивице а. Направити алгоритамску блок шему којом

се израчунава потребна количина плочица.

9
час



Алгоритам за овај проблем ће имати следећи облик:
9

час



Алгоритам може бити и оваквог облика:
9

час



И у овом примеру смо видели да увек треба смањивати број корака

обраде уколико је то могуће.

9
час


