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Програмирање?

• Програмски јазик?



• Програма?
Java

import javax.swing.JOptionPane;

public class Hello 
{

public static void main(String[] args) 
{

JOptionPane.showMessageDialog(null, "Hello, world!");
}

}

Програмирање?

ANSI C

#include <stdio.h>

int main(void) {
printf("Hello, World!\n");

return 0;
}

ASP
<% Response.Write("Hello, world!") %> 

DEC PDP-8

bdos    equ    0005H    ; BDOS entry point
start:  mvi    c,9      ; BDOS function: output string

lxi    d,msg$   ; address of msg
call   bdos
ret             ; return to CCP

msg$:   db    'Hello, world!$'
end     start

Pascal
begin 

write('Hello, world!') 
end. 

Програмирање?

• Алгоритам?
• Чекори/операции

• Редослед

• Недвосмисленост

• Извршување/следење 

• Резултат

• Конечно време

Пример – миење коса
Чекор 1: намокри ја косата
Чекор 2: стави шампон
Чекор 3: направи пена
Чекор 4: измиј
Чекор 5: повтори



• Програмер?

Програмирање?

• Инженер?
• Знаење
• Размислување
• САМОДОВЕРБА

Компјутерски технологии и 
инженерство - КТИ



КТИ

• 4 годишни студии

• Задолжителни и голем број изборни предмети

• Дипломиран инженер по електротехника и 
информациски технологии 

• Според дефиницијата на ACM и IEEE Computer 
Society: 

Computer engineering is a discipline that
integrates several fields of electrical engineering
and computer science required to develop
computer systems.

КТИ

• Стекнати вештини
– Проектирање и реализација на компјутерски системи за 
различни и специфични намени; 

– Проектирање и реализација на процесори за генерална и 
посебна намена;

– Проектирање и реализација на систем во чип;

– Администрирање и користење на оперативни системи, 
бази на податоци и на комплетни компјутерски системи;

– Проектирање и реализација на софтверски серверски 
околини и апликации;

– Анализа и развој на безбедносни и безбедни
компјутерски системи;



КТИ

• Стекнати вештини

– Проектирање и реализација на  жичани и безжични 
компјутерски мрежи: комуникации, протоколи, безбедност

– Проектирање и реализација на оперативни системи и 
модули за мобилни уреди;

– Анализа и развој на интелигентни мрежи;

– Познавање на компјутерски и компјутеризирани мерни 
системи;

– Проектирање и реализација на системи за мерења и 
управување на различни индустриски процеси.

Лаборатории



Компјутерски мрежи

• Жичани мрежи

• Безжични мрежи

• Рутирање
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Мрежни симулатори



Микропроцесорски системи

Современи процесорски 
архитектури



Вградливи компјутерски 
системи



VHDL опис на хардвер

Проектирање на процесори

• Дизајн на архитектура на процесори и 
процесорски јадра

• Мрежни процесори

• Општонаменски процесори



Развојна околина 
за моделирање процесори



Примена

Фрактална анализа при дигитална обработка на слика

• Фрактално кодирање на слика 
• Комплексност на уметничките слики во 
дигитален формат

• Примена: препознавање на карактеристиките 
на авторот на делото од аспект на:
– употребениот колорит 
– сложеноста на текстурата на сликата
– употребената техника
– динамиката на контрастите

Коле Манев

Monet

Томе Мишев

Сергеј Андреевски
Rembrandt

Goya

Рубенс Корубин

Van Gogh

Глигор Чемерски



Коле Манев

Роберт Цветковски

Monet

Томе Мишев
Глигор Чемерски

Сергеј Андреевски

Van Gogh

Rembrandt

Goya

Обработени се слики од  
10 автори

Од 10 автори 6 се 
македонски автори

•Просторно-временска анализа на сензорски 
податоци
•Моделирање и предикција на природни феномени
•Географски информациони системи
•Креирање на бази на сензорски податоци



ФЕИТ

• Електроенергетика, автоматизација и
обновливи извори на енергија (ЕАОИЕ)

ФЕИТ

• Електроенергетски системи (EEС)



ФЕИТ

• Електроенергетика, управување и 
менаџмент (ЕЕУМ)

ФЕИТ

• Компјутерско системско инженерство, 
автоматика и роботика (КСИАР)



ФЕИТ

• Компјутерско хардверско инженерство и 
електроника (КХИЕ)

ФЕИТ

• Телекомуникации и инфрормациско 
инженерство (ТКИИ)


