
Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika, UNI, 1.7.2004 
 
 
Ime in priimek:                                                Vpisna številka: 
 
1. (5%)  Excel je splošno priznano orodje za predstavitev podatkov z grafikoni. Kako ocenjuješ 
Excel kot orodje za izdelavo 2D slik? Na primer, ali je enostavno narisati krog, pravokotnik, 
trikotnik, poligonski lik (vsakega od likov podamo s koordinatami) in jih pobarvati? Ali Excel 
podpira izotropna merila (velikost enote koord. sistema ni odvisna od smeri)? Naštej vsaj dve 
računalniško podprti orodji, ki take naloge bolje podpirajo. 
 
2. (15%) Napiši alogoritem, ki po korakih določa rešitev naslednje naloge:  
V celici A1 je podatek za radij kroga, ki ima središče v izhodišču kartezičnega koord. sistema v 
dveh dimenzijah (x,y). Izdelati je potrebno graf loka na omenjenem krogu v prvem kvadrantu (0-
90 stopinj). Kot štejemo v protiurni smeri. Namig: točko r,fi pretvorimo v kartezični koord. 
sistem z x = r*cos(fi), y=r*sin(fi).  
 
3. (5%) Splet je informacijski sistem, ki vsebuje mnogo koristnih informacij. Kako dobimo 
želeno informacijo. Koliko informacija stane? Kako vemo, da je informacija pravilna? 
 
4. (5%) Spletni brskalnik je odjemalni program v sistemu odjemalec-strežnik. Razloži lastnosti 
spletnih strežnikov. Kaj je spletni strežnik? Kje se nahaja? Kaj dela? Koliko ljudi mora biti 
prisotnih med njegovim delovanjem? Kako komunicira z brskalniki? 
 
5. (10%) Predstavi gumb v okenskem programu (VB.NET). Kaj je gumb. Kakšna je njegova 
uporaba? Kako ga programiramo? Primerjaj gumb z elementom menija. 
 
6. (5%) Danes so rezultati inženirskih projekov v gradbeništvu praviloma uradno arhivirani na 
papirju. Zakaj? Kako dolgo še? 
 
7. (5%) Katera trditev je pravilna (v primeru odgovora d zapiši svojo formulacijo): 
a) Digitalni elektronski podpis je digitalno potrdilo (certifikat), ki ga dodamo k dokumentu. 
b) Digitalni elektronski podpis je s podpisnikovim javnim ključem zašifriran povzetek 
dokumenta. 
c) Digitalni elektronski podpis je s podpisnikovim tajnim ključem zašifriran naslov dokumenta. 
č) Digitalni elektronski podpis je slika lastnoročnega podpisa dodana na konec dokumenta. 
d) Nobena od a,b,c,č. 
 
8. (5%) Primerjaj digitalno podpisan e-dokumet z nepodpisanim. Kaj pridobimo s podpisom? 
 
9. (5%) Izdelaj vzorec xml-dokumenta, ki vsebuje naslednje podatke o počitnicah na morju: kraj, 
cena penzijona na dan, cena prevoza, začetni in končni datum, vrsta plaže (mivka, pesek, kamnita 
obala). 
 
10. (5%) Kaj izpiše spodnji algoritem pri n=4. 
a = 1 



Za i=n do 2 s korakom -1 
    a = i*a 
    a = a/2 
Do sem 
Izpiši a (na 2 decimalki) 
Konec 
 
11. (10%) Napiši del programa v VB, ki pogovorno prebere niz realnih števil (niz se konča z 0) in 
jih prešteje. Rezultat je število neničelnih podatkov. Za vnos uporabi funkcijo InputBox, za 
prikaz pa funkcijo MsgBox. Dovoljena je tudi uporaba datotek. Namig: zapiši zanko s pogojem! 
 
12. (5%) Predstavi tipične podatke o zmogljivostih delovnih postaj danes: velikost RAM-a, 
velikost diska, hitrost procesorja. Naštej in na kratko razloži vsaj eno nalogo, za katero je 
procesor prepočasen in eno nalogo, za katero je disk premajhen. 
 
13. (5%) Predstavi koncept izdelave program, čigar rezultat je računalniški program. Ali ima tak 
vzorec sploh kakšno uporabno vrednost? 
 
14. (5%) Predstavi razliko med internetom in svetovnim spletom. Kako se imenuje pogovorni 
jezik (protokol) med odjemalnimi in strežniškimi programi v internetu in kako se imenuje 
pogovorni jezik (protokol) v svetovnem spletu. 
 
15. (5%) Elektronska pošta ima tudi nekaj slabosti. Naštej in razloži vsaj 3. 
 
16. (5%) Na datoteki imaš zelo pomembne zasebne podatke. Nočeš jih izgubiti in želiš, da 
ostanejo zasebni. Kako jih zavaruješ?  



Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika 
Univerzitetni študij gradbeništva, 16.11.2006 
 
Ime in priimek:                                                  Vpisna številka: 
 
 
1. (10%) Razloži koncept formule v elektronskih razpredelnicah. 
 
2. (5%) Kako poteka izdelava grafa s programom Excel? 
 
3. (5%) Koliko odštevanj in koliko množenj naredi sledeči algoritem pri n=3. 
 
Za i=1 do n 
   Za j=1 do n 
      Za k=1 do n 
         a(i,j) = a(i,j) - a(i,k)*a(j,k) 
      Do sem 
      a(i,j) = 2*a(i,j)  
   Do Sem 
Do sem 
 
4. (10%) Poišči napake v sledečem xml-dokumentu in jih utemelji. 
 
<?xml version="1.0" ?> 
<prijatelji> 
    <Prijatelj ime = 'Peter' eNaslov="peter@gmail.com"/> 
    <Prijatelj ime = 'Miha' eNaslov="miha@gmail.com"></Prijatelj> 
    <Prijatelj ime = 'Saš' eNaslov="saš@gmail.com"/> 
</prijatelji> 
<Prijateljice> 
    <prijateljica ime="Anka"  
                  eNaslov='anka@siol.si'/> 
    <prijateljica ime="Zofija"  
                  eNaslov='zofija@siol.si'></prijateljica> 
</Prijateljice> 
 
 
5. (5%) Izdelal(a) si konzolni program, ki reši dano nalogo; pri podanih podatkih izračuna rezultate. Nalogo dobro 
poznaš. Vendar program za nekatere primere podatkov izračuna napačen rezultat. Kako naprej? Potrebuješ zanesljive 
rezultate v danem roku. Na pomoč sodelavcev ne moreš računati.. 
 
6.  (5%) Kdaj pri programiranju števil uporabimo tip Integer in kdaj tipa Single oziroma Double? 
 
7. (5%) Kakšno vlogo igrajo kontrolni gradniki (kontrole, kontrolniki) pri izdelavi okenskih programov. Kako 
določimo ime kontrolnemu gradniku? 
 
8. (5%) Razloži koncept hipertekstne povezave v spletni strani. Kaj se dogaja ob kliku uporabnika brskalnika na 
spletno povezavo. Razloži potek sporočil med brskalnikom in spletnim strežnikom. 
 
9. (10%) Pri digitalnem podpisovanju nastopajo nasednje entitete: javni ključ, tajni ključ, povzetek ali zgostitev 
dokumenta in digitalno potrdilo. Kakšne vloge igrajo? 
 
10. (5%) Kako pri uporabi spleta zapišemo na spletu dobljene podatke trajno na disk? 
 
11. (20%) Izdelaj konzolni program v jeziku VB.Net, ki pogovorno prebere podatke o stranicah enakokrakega trapeza 
a,b in c, nato izračuna ter izpiše ploščino in obseg trapeza na 2 decimalki. Uporabi gradnik Console. Podatki o stranicah 
a, b, c naj bodo podani skupaj, med seboj naj bodo ločeni z enim presledkom. Uporabi formule: ob = a + c + 2b, v = (b2 
- (a-c)2/4)0.5, pl = v*(a + c)/2. 
 
12. (5%) Kako programiramo slikovno animacijo. Predstavi ključne ideje. 
 
13. (5%) Kako deluje internet? 
 
14.  (5%) Kaj je bližnica v operacijskem sistemu MS Windows. Kako bližnice uporabljamo? 
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Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika 
Univerzitetni študij gradbeništva, 22.8.2006 
 
Ime in priimek:                                                  Vpisna številka: 
 
 
1. (10%) Podrobno razloži pravilo za kopiranje formul z absolutnimi in relativnimi sklicevanji pri 
programu Excel. 
 
2. (15%) Reši naslednjo nalogo s programom Excel. Podana je tabela točk s koordinatami xi, yi, i=1,2, ... n. 
Število točk n ni posebej določen podatek. Tabela točk naj se začne v celici D2 (x), E2(y). Podan je tudi 
pravokotnik s stranicama a in b, ki ima levi spodnji vogal v koordinatnem izhodišču. a in b zapiši v celici 
A2 in B2. Koliko točk leži na robu ali znotraj pravokotnika. Rezultat naj se zapiše v celico A6. Podrobno 
določi zapis formul in postopek njihovega razmnoževanja.  
 
3. (5%) Koliko aritmetičnih operacij (seštevanj, odštevanj, množenj) izvede sledeči algoritem pri n=3, ki 
izračuna produkt dveh matrik reda n. 
 
Za i=1 do n 
   Za j=1 do n 
      c(i,j) = 0 
      Za k=1 do n 
         c(i,j) = a(i,j) - a(i,k)*a(j,k) 
      Do sem 
   Do Sem 
Do sem 
 
4. (5%) Predstavi podatkovni standard XML. Razloži bistva. 
 
5. (5%) Kaj je cilj testiranja programa? Kako odkrijemo napako v svojem programu, ki izračuna napačne 
rezultate pri določenih vhodnih podatkih. Kaj je potrebno v takem primeru storiti? 
 
6.  (10%) Predstavi razlike med tipi Integer, Single, Double, String in Boolean v VB.Net. 
 
7. (5%) Kaj omogočajo procedure in funkcije v računalniških programih? Poznajo jih vsi splošnonamenski 
programski jeziki, tudi VB.Net. 
 
8. (5%) Kaj pomenijo kratice: TCP/IP, HTML, WWW in URL. 
 
9. (10%) Predstavi vlogo digitalnih potrdil pri digitalnem podpisovanju. 
 
10. (15%) Izdelaj konzolni program v jeziku VB.Net, ki najprej pogovorno prebere podatke o stranicah 
pravokotnika a in b. Pravokotnik ima levi spodnji vogal v koordinatnem izhodišču. Nato prebere koordinati 
točke x,y in izračuna, ali leži točka znotraj ali na robu pravokotnika. Izpiše naj: "Točka znotraj" ali "Točka 
izven". Program naj ponavlja čitanje točk, dokler x in y oba nista enaka 0. Uporabi gradnik Console. 
 
11. (5%) Zakaj se z računalniki ne pogovarjamo, kot se pogovarjamo ljudje med seboj? 
 
12. (5%) Predstavi ključne ideje, na katerih temelji velik uspeh svetovnega spleta. 
 
13. (5%) Začel(a) si se ukvarjati z dano nalogo. Ugotoviš, da je ne znaš rešiti. Kakšne bodo tvoje naslednje 
akcije, da bi dobil(a) zapis algoritma za rešitev naloge? 
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Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika, UNI, 23. 8. 2005 
Ime in priimek:                                                Vpisna številka: 
 
1. (15%)  Vprašanja glede programa Excel. Prve tri vrste delovnega lista vsebujejo naslednje numerične vrednosti: 

3 5 2 
2 4 6 
1 3 4  

a) V 4. vrsti so po vrsti formule: =B1 + C1      =B1 & C1       =B1 / C1. Kaj izračunajo? 
b) Kaj pa izračunata formuli =COUNT(B:B) v D1 in =COUNTA(B:B)  v E1? 
c) Kako zapišemo število v neki celici na določeno število decimalk? 
č) Kako število v neki celici preoblikujemo v besedilo? 
d) Kako se sklicujemo na celico v drugem delovnem listu? 
e) Kaj izračuna formula =MIN(A1:C3) v celici F1? 
f) Kaj omogoča črn kvadratek v spodnjem desnem vogalu okvirja izbrane celice? 
 
2. (5%) Kaj izpiše spodnji algoritem pri n=2. 

a = 1 
v = -1 
 
Za i=1 do n ponavljaj 
    a = a * (i-2) - 1 
    v = v - a 
Do sem 
 
Izpiši v  
Konec 

3. (15%) Napiši kratek konzolni program v VB, ki pogovorno prebere niz števil (niz se konča z 0) in izračuna in prikaže 
vsoto podanih števil ter najmanjše podano število. Ničle na koncu ne upoštevaj pri izračunu vsote in najmanjšega števila. 
Namig: za vnos lahko uporabiš algoritem, ki omogoča izdelavo programa brez spremenljivk z indeksi.: 
 
Ponavljaj 
    število = VnosNaslednjegaŠtevila 
 
    Če je število = 0 Potem 
        Izpiši rezultat 
        Ustavi program 
     Do sem 
     Uporabi število pri računanju rezultatov 
Do sem 
 
4. (10%) Izmenjava informacij med sodelavci, ki uporabljajo krajevno omrežje lahko poteka na več načinov. Primerjaj 
naslednja načina dva glede uporabnosti. 
a) Izmenjava poteka na nivoju datotek. Računalniki (uporabniki) si delijo mape in datoteke (Sharing). 
b) Izmenjava informacij poteka s pomočjo intraneta (krajevnega interneta, ki je zaprt v omrežju). Udeleženci lahko 
objavljajo svoje spletne strani in pregledujejo spletne strani drugih udeležencev. 
 
5. (5%) Razloži (jedrnato) koncept slogov pri pisanju dokumentov s programom Word. Kaj je slog? Kako izdelamo 
slog? Kako ga uporabimo? Kaj povzroči sprememba sloga?  
 
6. (10%) Beseda protokol se uporablja pri sprejemih. Protokol podrobno prepisuje obliko in potek sprejema. Kaj pa 
pomeni protokol TCP/IP in HTTP. Naštej storitve interneta, ki jih uporabljajo inženirji pri svojem delu! 
 
7. (5%) Na kratko opiši delovanje brskalnika. Ali igra kakšno vlogo pri uporabi digitalnih potrdil? 
 
8. (10%) Naslovi v hiperteksnih povezavah v spletnih publikacijah so lahko absolutni ali relativni. Kaj to pomeni? Kdaj 
uporabljamo absolutne naslove in kdaj relativne?  Kaj se zgodi, ko sprožimo povezavo? Kakšen je tedaj pretok 
informacij med brskalnikom in spletnim strežnikom? 
 
9. (10%) Podanih je n točk v ravnini s koordinatami x1,y1, x2,y2, ..., xn,yn. Napiši algoritem, ki izračuna, koliko točk leži 
1. kvadrantu kartezičnega koordinatnega sistema (x>=0 in y>=0). 
 
10. (5%)  Kaj je XML? V nekaj stavkih ga predstavi. 
 
11 (5%) Razloži z besedami, kako bi sprogramiral(a) sliko v gradniku vrste PictureBox, v katerem bi narisal(a) 
lomljenko ali graf funkcije? Kako poteka risanje? 
 
12. (5%)  Kaj potrjuje digitalno potrdilo - digitalni certifikat. Kdo izdaja digitalna potrdila? Zakaj morajo biti digitalna 
potrdila digitalno podpisana? 



Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika 
Univerzitetni študij gradbeništva, 25.1.2007 
 
Ime in priimek:                                                  Vpisna številka: 
 
 
1. (10%) Podrobno razloži pravilo za kopiranje formul z absolutnimi in relativnimi sklicevanji pri 
programu Excel. 
 
2. (15%) Reši naslednjo nalogo s programom Excel. Podana je tabela točk s koordinatami xi, yi, i=1,2, ... n. 
Število točk n ni posebej določen podatek. Tabela točk naj se začne v celici D2 (x), E2(y). Podan je tudi 
kvadrat s stranicama a, ki ima levi spodnji vogal v koordinatnem izhodišču. a  zapiši v celico A2. Koliko 
točk leži na robu ali znotraj kvadrata. Rezultat naj se zapiše v celico A6. Podrobno določi zapis formul in 
postopek njihovega razmnoževanja.  
 
3. (5%) Koliko aritmetičnih operacij (seštevanj) izvede sledeči algoritem, ki izračuna vsoto dveh matrik 
reda n. Rezultat izrazi z n in izračunaj za n=3. 
 
Za i=1 do n 
   Za j=1 do n 
      c(i,j) = a(i,j) + b(i,j) 
   Do Sem 
Do sem 
 
4. (5%) Predstavi osnovna pravila standarda XML, ki določajo pravilno obliko XML-dokumentov. 
 
5. (5%) Kaj je cilj testiranja programa? Kako odkrijemo napako v svojem programu, ki izračuna napačne 
rezultate pri določenih vhodnih podatkih. Kaj je potrebno v takem primeru storiti? 
 
6.  (10%) Predstavi tip String v VB.Net. 
 
7. (5%) Zakaj uporabljamo procedure v računalniških programih? 
 
8. (5%) Kaj omogočajo sistemi za upravljanje relacijskih podatkovnih zbirk. Kako so podatki v njih 
urejeni? 
 
9. (10%) Predstavi vlogo digitalnih potrdil pri digitalnem podpisovanju. 
 
10. (15%) Napiši kratek pogovorni  konzolni program v VB.NET, ki izračuna in prikaže volumen in 
površino temelja, ki ima za osnovno ploskev kvadrat. Podana je stranica kvadrata a in višina temelja v. 
Program naj ju prebere pogovorno. Upoštevaj: V = a2v in P = 2a2+ 4av. Zaporedoma naj obdela več 
primerov. Program naj se ustavi, če je a enak nič. 
 
11. (5%) Računalniki uspešno upravljajo (vodijo) razne naprave. Naštej nekaj konkretnih primerov, ko bi 
bila ta možnost koristna v gradbeništvu? Ni nujno, da se opisana možnost na široko že uporablja. 
 
12. (5%) Kako izdelamo spletno stran in kako jo objavimo na spletu. Ali je objava zastonj? 
 
13. (5%) Začel(a) si se ukvarjati z dano nalogo. Ugotoviš, da je ne znaš rešiti. Kakšne bodo tvoje naslednje 
akcije, da bi dobil(a) zapis algoritma za rešitev naloge? Pomoči od sodelavcev ni nikjer. 
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Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika 
Univerzitetni študij gradbeništva, 29.6.2006 
 
Ime in priimek:                                                  Vpisna številka: 
 
 
1. (10%) Razloži pravila za kopiranje formul pri programu Excel. 
 
2. (5%) Podanih je n točk v ravnini v kartezičnem koord. sistemu: xi, yi, i=1,2, ... n, ki določajo trikotno mrežo 
trikotnikov: tr(1,2,3), tr(2,3,4), tr(3,4,5), ... tr(n-2,n-1,n). Koliko trikotnikov je v mreži? 
 
3. (5%) Koliko aritmetičnih operacij (seštevanj, odštevanj, množenj, deljenj) izvede sledeči algoritem pri n=2. 
 
Za j=1 do n 
   Za k=1 do n 
      Za i=j do n 
         a(i,j) = a(i,j) - a(i,k)*a(j,k) 
      Do sem 
      a(j,k) = a(j,k)/2  
   Do Sem 
Do sem 
 
4. (10%) Kaj je XML, čemu se uporablja? Poišči napake v sledečem xml-dokumentu in jih utemelji. 
 
<?xml version="1.0" encoding='UTF-8' ?> 
<lastnik-mobilnika ime="Janko" ime="Jani"/> 
<pravila> 
   <pravilo id='p1' opis="Stanje računa"> 
   <pogoj>Na računu < 200 SIT</pogoj> 
   <operacija>Napolni račun s vsaj 1000 SIT</operacija> 
   </pravilo> 
 
   <pravilo opis="Stanje baterije" id='p2"> 
   <pogoj>Zvočni signal o prazni bateriji</pogoj> 
   <operacija>Napolni baterijo</operacija></pravilo> 
</pravila> 
 
5. (5%) Kaj je cilj testiranja programa? Kako odkrijemo napako v svojem programu, ki izračuna napačne rezultate pri 
določenih vhodnih podatkih. Kaj je potrebno v takem primeru storiti? 
 
6.  (5%) Konzolni programi imajo praviloma manj prijazen uporabniški vmesnik kot okenski programi. Ali sem biti 
konzolni program brez uporabniškega vmesnika (ni neposredne komunikacije z uporabnikom programa)? 
 
7. (5%) Na kratko razloži koncept vizualnega programiranja pri razvoju okenskih programov. 
 
8. (5%) Kako so zapisane spletne strani? Ali zapis ustreza podatkovnemu standardu XML? Kako se imenuje program, 
ki interpretira (tolmači) spletne strani. 
 
9. (10%) Predstavi koncept digitalnega podpisa. Kaj je digitalni podpis in kaj omogoča? Primerjaj ga z lastnoročnim 
podpisom. 
 
10. (5%) Kaj omogočajo obrazci v spletnih straneh? Kaj se zgodi s podatki, ki jih uporabnik vnese v spletni obrazec? 
 
11. (20%) Izdelaj konzolni program v jeziku VB.Net, ki pogovorno prebere podatke o stranicah trikotnika a,b,c in 
izračuna ter izpiše ploščino trikotnika na 2 decimalki. Uporabi gradnik Console. Podatki o stranicah naj bodo podani 
skupaj, med seboj naj bodo ločeni z enim presledkom (uporabi funkcijo Split). Ploščino izračunaj s heronovim 
obrazcem: s = (a+b+c)/2, pl = (s(s-a)(s-b)(s-c))0.5. Če je s<0, naj program namesto rezultata izpiše "Neveljaven 
trikotnik". 
 
12. (5%) Kako programiramo slikovno animacijo. Predstavi ključne ideje. 
 
13. (5%) V kakšnem odnosu so internet, svetovni splet in elektronska pošta. 
 
14.  (5%) Vektor  c v prostoru ima v kartezičnem koord. sistemu 3 komponente. Razloži, kako lahko vse tri 
komponente vektorja v programu predstavimo z eno samo spremenljivko? Predstavi ustrezen deklaracijski stavek. 
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Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika, UNI, 5. 6. 2006 
Ime in priimek:                                                Vpisna številka: 
 
 
1. (10%)  Excel. V A1 je beseda "nt", v A3 je beseda "dp", v B1 je beseda "x" v C1 beseda "y". Podana tabela 
2D-točk je zapisana v stolpcih, ki se začnejo v B2 (x koordinate) in C2 (y-koordinate). V A2 je zapisan podatek 
za število točk v tabeli. Napiši formule, ki v A4 izračunajo povprečno razdaljo(dp)  podanih točk od izhodišča. 
Opiši uporabljene postopke kopiranja formul. Namig: za izračun razdalje točke od izhodšča uporabi Pitagorov 
izrek. Vprašanje: kako bi nalogo rešil(a) brez podatka za število točk? 
 
2. (10%) Kaj izpiše spodnji algoritem pri n=3 in p=3. Algoritem izvedi sam(a), peš. Namig: sproti zapisuj 
vmesne rezultate za i in p ob izpisu. Operator % izračuna ostanek po modulu (n%m je ostanek pri deljenju n z 
m). Pri tej nalogi je potrebna koncentracija! 
 
    Za i=1 do n ponavljaj s korakom 1 
        Če je i sod potem 
             p = p + 1 
        Sicer 
             p = p - 1 
        Do sem 
 
        p = (i*p + 3) % 3 
        Izpiši i, p 
  Do sem 
  Konec 
 
3. (10%) Kako poteka izdelava okenskega  programa v VB.Net? Opiši korake za tipičen enostaven okenski 
program z menijem. Kako lahko v okno narišemo sliko? Predstavi ključne koncepte risanja slik v okno. 
 
4. (5%) Predstavi primerjalne in logične operatorje v VB.Net. Kateri operatorji ugotavljajo enakost oz. 
neenakost dveh vrednosti? Kakšen je tip rezultata pri uporabi teh operatorjev? Kaj veš o tem tipu? 
 
5. (10%) Razloži (jedrnato) koncept slogov pri pisanju dokumentov s programom Word. Kaj je slog? Kako 
izdelamo lasten slog? Kako in čemu ga uporabimo? Namig: odgovor, da s slogi izboljšamo izgled besedila ni 
dovolj natančen. 
 
6. (15%) Napiši konzolni program v VB, ki pogovorno prebere niz ocen med 1 in 10 (niz se konča z 0) in 
izračuna ter izpiše delež pozitivnih ocen (>5) v nizu. Namig: uporabi zanko Do ... Loop s pogojnim stavkom 
vrste: If pogoj Then Exit Do. Število vseh in pozitivnih ocen ugotavljaj sproti med čitanjem z ustreznim 
števcem. 
 
8. (5%) Predstavi koncept spletnega hipertekstnega sklicevanja (reference)? 
 
9. (10%) Podana je lomljenka. Določa jo n točk v ravnini s koordinatami x1,y1, x2,y2, ..., xn,yn. Abscise (xi) 
strogo naraščajo. Napiši algoritem, ki ugotovi število lokalnih minimumov. Za lokalni minimum velja, da sta 
oba yi-1 in yi+1 večja od yi. Pravilo seveda velja za i=2,3, ... n-1. 
 
10. (10%)  Točke v nalogi 9 zapiši v obliki xml-dokumenta. Podatek za število točk ni potreben. Dodaj podatek: 
"Naloga 9" v obliki atributa "id". Uporabi kodirni sistem windows-1250. 
 
11. (10%)  Predstavi digitalno potrdilo in njegovo vlogo pri digitalnem podpisovanju. 
 
12 (5%) Odgovori na eno izmed naslednjih vprašanj:  
(a) Spletne storitve so temelj storitvene arhitekture pri porazdeljenem procesiranju. Predstavi koncept spletne  
storitve. 
(b) (5%) Predstavi nekaj nalog umetne (računske) inteligence. 



Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika 
Univerzitetni študij gradbeništva, 5.9.2006 
 
Ime in priimek:                                                  Vpisna številka: 
 
 
1. (10%) Podrobno razloži pravilo za kopiranje formul z absolutnimi in relativnimi sklicevanji pri 
programu Excel. 
 
2. (15%)  Enakomerno na intervalu (0,1) so podane y-vrednosti funkcije v stolpcu , ki se začne v A1. Prva 
vrednost ustreza abscisi 0, zadnja pa abscisi 1. Podrobno določi formule in postopke kopiranja, ki 
ugotovijo, koliko ničel ima funkcija. Namig: če je yi*yi+1<0, obstaja ničla. V stolpcu poleg podane 
funkcije uporabi funkcijo IF, ki pogojno izračuna 1 ali 0 in nato seštej ta stolpec. 
 
3. (5%) Koliko aritmetičnih operacij (seštevanj, odštevanj, množenj) izvede sledeči algoritem pri n=2, ki 
izračuna produkt dveh matrik reda n. 
 
Za i=1 do n 
   Za j=1 do n 
      c(i,j) = 0 
      Za k=1 do n 
         c(i,j) = a(i,j) - a(i,k)*a(j,k) 
      Do sem 
   Do Sem 
Do sem 
 
4. (5%) Predstavi pravila za pravilno oblikovan XML-dokument. 
 
5. (5%) Kaj je cilj testiranja programa? Kako odkrijemo napako v svojem programu, ki izračuna napačne 
rezultate pri določenih vhodnih podatkih. Kaj je potrebno v takem primeru storiti? 
 
6.  (10%) Predstavi razlike med tipi Integer, Single, Double, String in Boolean v VB.Net. 
 
7. (5%) Kako programiramo datoteke (spremenljivke z indeksi) v VB.Net? Izberi eno temo. 
 
8. (5%) Kako deluje svetovni splet? 
 
9. (10%) Predstavi vlogo digitalnih potrdil pri digitalnem podpisovanju. 
 
10. (15%) Izdelaj konzolni program v jeziku VB.Net, ki najprej pogovorno prebere podatke o stranici 
kvadrata a. Kvadrat ima levi spodnji vogal v koordinatnem izhodišču. Nato program prebere koordinati 
točke x,y in izračuna, ali leži točka znotraj ali na robu kvadrata. Izpiše naj: "Točka znotraj" ali "Točka 
izven". Program naj ponavlja čitanje točk, dokler x in y oba nista enaka 0. Uporabi gradnik Console. 
 
11. (5%) Predstavi rešitev, ki bi omogočala računalniku prepoznavanje oseb, ki ga uporabljajo. Na primer, 
prisedeš k računalniku, ga začneš uporabljati, računalnik te spozna in pozdravi (z uporabo zvočnika) po 
imenu. 
 
12. (5%) Predstavi ključne ideje, na katerih internet. 
 
13. (5%) Začel(a) si se ukvarjati z dano nalogo. Ugotoviš, da je ne znaš rešiti. Kakšne bodo tvoje naslednje 
akcije, da bi dobil(a) zapis algoritma za rešitev naloge? 
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Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika, UNI, 6.2.2004 
 
 
Ime in priimek:                                                Vpisna številka: 
 
1. (15%)  Excel.  
Prva vrsta delovnega lista vsebuje vrednosti: alfa    5      beta     2  
a) Kaj izračunajo formule v drugi vrsti: =B1 + D1      =B1 & D1       =B1 / D1 
b) Kaj izračunata formuli =COUNT(1:1) in =COUNTA(1:1) ? 
c) Kako zapišemo število v neki celici na določeno število decimalk? 
č) Kako število v neki celici preoblikujemo v besedilo. 
d) Kako se sklicujemo na celico v drugem delovnem listu? 
e) Kaj izračuna formula =MIN(A1:C3). Odgovori logično, ne numerično. 
f) Kaj omogoča črn kvadratek v spodnjem desnem vogalu okvirja izbrane celice? 
 
2. (5%) Kaj izpiše spodnji algoritem pri n=2. 
a = 1 
v = -1 
Za i=1 do n ponavljaj 
    a = a * (i-2) - 1 
    v = v - a 
Do sem 
Izpiši v (na 2 decimalki) 
Konec 
 
3. (10%) Napiši kratek program v VB, ki pogovorno prebere niz celih števil (niz se konča 
z 0) in izračuna in prikaže vsoto podanih števil ter najmanjše podano število. Za vnos 
uporabi funkcijo InputBox, za prikaz pa funkcijo MsgBox.  
 
4. (10%) Izmenjava informacij v krajevnem omrežju lahko poteka na več načinov. 
Primerjaj naslednja dva glede učinkovitosti. Upoštevaj izdelavo in poizvedovanje. 
a) Izmenjava poteka na nivoju datotek. 
b) Izmenjava informacij poteka s pomočjo intraneta (krajevnega interneta, ki je zaprt v 
omrežju). Udeleženci lahko objavljajo svoje spletne strani na spletnem strežniku, ki je del 
krajevnega omrežja. 
 
5. (5%) Razloži koncept slogov pri pisanju dokumentov s programom Word. Kaj 
povzroči sprememba sloga?  
 
6. (5%) Kako prenesemo del podatkov iz spletne strani prikazane v brskalniku v 
dokument, ki ga urejamo s programom Word? Ali se oblikovanje podatkov ohranja? Ali 
smejo biti med podatki tudi slike? 
 
7. (5%) Beseda protokol se uporablja pri sprejemih, kjer se sestanejo ugledneži. Protokol 
podrobno prepisuje obliko in potek sprejema. Kaj pa ta beseda pomeni pri komuniciranju 
z računalniki. Naštej nekaj računalniških protokolov. 



 
8. (5%) Na kratko opiši delovanje brskalnika.  
 
9. (5%) Razloži potek izdelave okenskega programa v obliki preprostega algoritma. 
 
10. (5%) Predstavi VBA v Excelu. 
 
11. (5%) Naslovi v spletnih povezavah so lahko absolutni ali relativni. Kaj to pomeni? 
Kdaj uporabljamo absolutne naslove in kdaj relativne? 
 
12. (10%) Podanih je n točk v ravnini s koordinatami x1,y1, x2,y2, ..., xn,yn. Napiši 
algoritem, ki izračuna najdaljšo medsebojno razdaljo para podanih točk. Namig, preglej 
vse možne pare, upoštevaj r(i,j)2 = (xj-xi)2 + (yj-yi)2. 
 
13. (5%)  Razloži svoje stališče do ustvarjalnosti računalnikov. Ali je možno izdelati 
računalniški program, ki bi sam poiskal (ustvaril) za ljudi koristne probleme oz. naloge in 
njihove rešitve (take, ki si jih ljudje še nismo zastavili)? 
 
14. (5%)  Brezvrvično povezovanje računalnikov z visokovrekvenčnimi radijskimi valovi 
postaja sedanjost. Predstavi primer uporabe, ki bi tebi olajšal delo (študij)! 
 
15 (5%) Razloži koncepte risanja slik z orodjem Visual Basic.NET v gradnik vrste 
PictureBox. 
 
 
 



Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika 
Univerzitetni študij gradbeništva, 7.5.2007 
 
Ime in priimek:                                                                                   Vpisna številka: 
 
 
1. (5%) Razloži pravilo za kopiranje formul z absolutnimi in relativnimi sklicevanji pri programu 
Excel. 
 
2. (15%) Reši naslednjo nalogo s programom Excel. Podana je tabela točk s koordinatami xi, yi, 
i=1,2, ... n. Število točk n ni posebej določen podatek. Tabela točk (podana z dvema stolpcema) 
naj se začne v celici D2 (x), E2(y). Podan je tudi kvadrat s stranicama a, ki ima levi spodnji vogal 
v koordinatnem izhodišču. a  zapiši v celico A2. Koliko točk leži na znotraj kvadrata. Rezultat naj 
se zapiše v celico A6. Podrobno določi zapis formul in postopek njihovega razmnoževanja.  
 
3. (5%) Koliko aritmetičnih operacij (seštevanj) izvede sledeči algoritem, ki izračuna razliko dveh 
matrik reda n. Rezultat izrazi parametrično z n in izračunaj za n=3. 
 
Za i=1 do n 
   Za j=1 do n 
      c(i,j) = a(i,j) - b(i,j) 
   Do Sem 
Do sem 
 
4. (5%) Predstavi osnovna pravila standarda XML glede drevesaste strukture XML-dokumentov. 
 
5. (10%) Kaj je cilj testiranja programa? Koliko testnih primerov je potrebno narediti? Kako 
odkrijemo mesto (lego) napake v svojem programu, ki izračuna napačne rezultate pri določenih 
vhodnih podatkih. Slovničnih napak v programu ni več, program deluje, vendar so rezultati 
napačni. 
 
6.  (10%) Predstavi numerične podatkovne tipe v jeziku VB.Net. 
 
7. (5%) Razloži koncepte vizualnega programiranja pri izdelavi okenskih programov. 
 
8. (5%) Kaj omogočajo sistemi za upravljanje relacijskih podatkovnih zbirk. Kako so podatki v 
njih urejeni? 
 
9. (10%) Kaj potrjuje digitalno potrdilo in kakšna je njegova vloga pri digitalnem podpisovanju. 
 
10. (20%) Napiši kratek pogovorni  konzolni program v VB.NET, ki izračuna in prikaže volumen 
in površino temelja, ki ima za osnovno ploskev pravokoten trikotnik s podanima katetama a in b. 
Podana je tudi višina temelja v. Program naj podatke prebere pogovorno. Upoštevaj: V = Sv in P 
= 2S+ (a+b+c)v. c izračunaj po Pitagorovem izreku. S je ploščina trikotnika (ab/2). Zaporedoma 
naj obdela več primerov. Program naj se ustavi, če je a enak nič. 
 
11. (5%) Z računalniki se še ne pogovarjamo? Ali se kdaj bomo? Naštej nekaj konkretnih 
primerov, ko bi bila ta možnost koristna v gradbeništvu?  
 
12. (5%) Kako izdelamo spletno stran in kako jo objavimo na spletu. Ali je objava zastonj? 
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Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika, UNI, 7.6.2004 
 
 
Ime in priimek:                                                Vpisna številka: 
 
1. (15%)  Podana je tabela točk s polarnimi koordinatami. Za vsako točko torej podamo r 
in fi. Stolpec r-jev se začne v celici C3, Zraven je stolpec fi-jev. V celicah A1 in B1 sta 
zapisana kota fiA in fiB. Velja fiB>fiA. V celici C1 je napisan podatek za radij R. fiA, 
fiB in R določajo krožni izsek. Določi vse potrebne formule, ki v celici D1 izračunajo 
število točk, ki se nahajajo znotraj ali na meji podanega krožnega izseka. Podrobno opiši 
potrebno kopiranje formul. Vsi koti so podani v decimalnih stopinjah in tečejo v protiurni 
smeri. 
 
2. (5%) Kaj izpiše spodnji algoritem pri n=4 in x1=2, x2=4, x3=7, x4=11. 
vsota = x1
Za i=2 do n ponavljaj 
    xi = (xi + xi-1)/2 
    vsota = vsota + xi 
Do sem 
Izpiši vsota 
Konec 
 
3. (5%) Napiši funkcijo h(x, a) v jeziku VB.Net, ki vrne 0, če je x<a, sicer pa 1.  
 
4. (5%) Predstavi izmenjavo datotek v računalniški učilnici FGG med strežnikom in 
odjemalci. 
 
5. (5%) Kako prenesemo del podatkov iz spletne strani prikazane v brskalniku v 
dokument, ki ga urejamo s programom Word? Ali smejo biti med podatki tudi slike? 
 
6. (5%) Na kratko opiši delovanje brskalnika.  
 
7. (10%) Zapiši primer kviza po standardu XML. Kviz vsebuje niz nalog. Vsaka naloga 
oznako, vprašanje in niz odgovorov. Oznaka je beseda, ime. Vprašanje je dano besedilo. 
Tudi odgovor je dano besedilo. Vsak odgovor je ocenjen z določenim številom točk med 
1-10. Dovoljene so tudi negativne točke. Zapiši primer kviza z dvema nalogama. Vsaka 
naloga naj ima vsaj 2 odgovora. 
 
8. (5%) Predstavi vrste spletnih povezav v spletnih straneh. 
 
9 (15%) Podanih je n točk v ravnini s koordinatami x1,y1, x2,y2, ..., xn,yn. Točke določajo 
lomljenko. Napiši algoritem, ki izračuna število krajevnih minimumov lomljenke. Za 
krajevni minimum velja, yi-1 > yi < yi+1. 
 
10. (5%)  Primerjaj digitalni elektronski podpis z lastnoročnim podpisom. 
 



11. (5%)  Kdaj uporabljamo programe, ki nimajo uporabiškega vmesnika? 
 
12. (5%) Predstavi testiranje programa. Kaj je cilj testiranja? Kaj je testni primer? Kako 
poteka testiranje? Predstavi orodja, ki se uporabljajo pri testiranju. 
 
13 (5%) Razloži koncepte risanja slik z orodjem Visual Basic.NET v gradnik vrste 
PictureBox. 
 
14. (5%) Naštej prednosti elektronske pošte v primerjavi s pisemsko. 
 
15. (5%) Kaj lahko pričakujemo od računalnikov v prihodnjih letih? Naštej nekaj novih 
možnosti. 
 
 
 



Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika, UNI, 7. 9. 2005 
Ime in priimek:                                                Vpisna številka: 
 
1. (15%)  Vprašanja glede programa Excel. Prve tri vrste delovnega lista vsebujejo naslednje numerične vrednosti: 

3 5 2 
2 4 6 
1 3 4  

a) V 4. vrsti so po vrsti formule: =$B$1 + $C$1      =$B$1 & $C$1       =$B$1 / $C$1. Kaj izračunajo (število)? 
b) Kaj pa izračunata formuli =COUNT(C:C) v D1 in =COUNTA(C:C)  v E1 (število)? 
c) Kako napišemo formulo, ki ugotovi ali je v dveh celicah zapisana enaka vrednost. V primeru enakosti zapiše besedo 
ENAKI, sicer pa RAZLIČNI. Zapiše primer take formule. Naslova celic si izmisli. 
č) Kako pobarvamo ozadje celice? 
d) Kako se sklicujemo na celico v drugem delovnem listu? 
e) Kaj izračuna formula =MAX(A1:C3) v celici F1 (število)? 
f) Kaj pomeni znak $ pred imenom stolpca ali vrstice v sklicevanju na drugo celico znotraj neke formule? 
2. (5%) Kaj izpiše spodnji algoritem pri n=2. 

a = -1 
v = 1 
 
Za i=1 do n ponavljaj 
    a = a * (i-2) - 1 
    v = v - a 
Do sem 
 
Izpiši v  
Konec 

3. (15%) Napiši kratek konzolni program v VB, ki prebere podatke o dveh vektorjih (2D) podanih s kartezičnimi 
koordinatami in izračuna in izpiše absolutno vrednost njune vsote in njun skalarni produkt. Program naj omogoča 
zaporedoma obravnavati več primerov.  
 
4. (10%) Kaj je to krajevno računalniško omrežje? Izmenjava informacij med sodelavci, ki uporabljajo krajevno omrežje 
lahko poteka na več načinov. Primerjaj naslednja načina dva glede enostavnosti. 
a) Izmenjava poteka na nivoju datotek. Računalniki (uporabniki) si delijo mape in datoteke (Sharing). 
b) Izmenjava informacij poteka s pomočjo intraneta (krajevnega interneta, ki je zaprt v omrežju). Udeleženci lahko 
objavljajo svoje spletne strani in pregledujejo spletne strani drugih udeležencev. 
 
5. (5%) Razloži (jedrnato) koncept slogov pri pisanju dokumentov s programom Word. Kaj je slog? Kako izdelamo 
slog? Kako ga uporabimo? Kaj povzroči sprememba sloga?  
 
6. (10%) Predstavi koncept navadne spremenljivke v VB.NET. Povej kaj je to spremenljivka in naštej njene 
najpomembnejše lastnosti. Kako programiramo spremenljivke v VB.NET. Na kratko razloži razliko med navadno 
spremenljivko in spremenljivko z indeksi. 
 
7. (5%) Portali za iskanje informacij (Google in podobni) so lahko zelo uporabni? Ali potrebujemo za njihovo uspešno 
uporabo kakšo posebno znanje? Kaj je bistveno za uspešno iskanje željene informacije? 
 
8. (10%) Predstavi pojem HTML. Hipertekstne povezave v spletni strani so lahko notranje ali zunanje. Razloži razliko. 
Kako izdelamo notranjo in kako zunanjo povezavo v svoji spletni strani? 
  
9. (10%) Podanih je n točk v ravnini s koordinatami x1,y1, x2,y2, ..., xn,yn. določajo lomljenko. Napiši algoritem, ki 
izračuna najdaljši element lomljenke. Dolžino i-tega elementa določi z razdaljo med i-to in (i-1)-to točko. Uporabi 
Pitagorov izrek( dBA = √((xb-xa)^2 + (yb-ya)^2)). 
 
10. (5%)  Jedrnato naštej in razloži pravila, ki jim mora ustrezati vsak xml-dokument> 
 
11 (5%) Predstavi lastnosti okenskih programov. Kako tak program izdelamo? 
 
12. (5%)  Ali je digitalno elektronsko podpisovanje varno. Za kaj moramo skrbeti, da ne pride do zlorab - recimo, da bi 
se nekdo drug podpisal v tvojem imenu? 



 
 
 
Pisni izpit pri predmetu Računalništvo in informatika, UNI, 5. 6. 2006 
Ime in priimek:                                                Vpisna številka: 
 
 
1. (10%)  V A1 je beseda "nt", v A3 je beseda "dp", v B1 je beseda "x" v C1 beseda "y". Podana tabela 2D-točk 
je zapisana v stolpcih, ki se začnejo v B2 (x koordinate) in C2 (y-koordinate). V A2 je zapisan podatek za 
število točk v tabeli. Napiši formule, ki v A4 izračunajo povprečno razdaljo(dp)  podanih točk od izhodišča. 
Opiši uporabljene postopke kopiranja formul. Namig: za izračun razdalje točke od izhodšča uporabi Pitagorov 
izrek. Vprašanje: kako bi nalogo rešil(a) brez podatka za število točk? 
 
2. (10%) Kaj izpiše spodnji algoritem pri n=3 in p=3. Algoritem izvedi sam(a), peš. Namig: sproti zapisuj 
vmesne rezultate za i in p ob izpisu. Operator % izračuna ostanek po modulu (n%m je ostanek pri deljenju n z 
m). Pri tej nalogi je potrebna koncentracija! 
 
    Za i=1 do n ponavljaj s korakom 1 
        Če je i sod potem 
             p = p + 1 
        Sicer 
             p = p - 1 
        Do sem 
 
        p = (i*p + 3) % 3 
        Izpiši i, p 
  Do sem 
  Konec 
 
3. (10%) Kako poteka izdelava okenskega  programa v VB.Net? Opiši korake za tipičen enostaven okenski 
program z menijem. Kako lahko v okno narišemo sliko? Predstavi ključne koncepte risanja slik v okno. 
 
4. (10%) Predstavi primerjalne in logične operatorje v VB.Net. Kateri operatorji ugotavljajo enakost oz. 
neenakost dveh vrednosti? Kakšen je tip rezultata pri uporabi teh operatorjev? Kaj veš o tem tipu? 
 
5. (10%) Razloži (jedrnato) koncept slogov pri pisanju dokumentov s programom Word. Kaj je slog? Kako 
izdelamo lasten slog? Kako in čemu ga uporabimo? Namig: odgovor, da s slogi izboljšamo izgled besedila ni 
dovolj natančen. 
 
6. (15%) Napiši konzolni program v VB, ki pogovorno prebere niz ocen med 1 in 10 (niz se konča z 0) in 
izračuna ter izpiše delež pozitivnih ocen v nizu. Namig: uporabi zanko Do ... Loop s pogojnim stavkom vrste: If 
pogoj Then Exit Do. Število pozitivnih ocen ugotavljaj sproti med čitanjem. 
 
8. (5%) Predstavi koncept spletnega hipertekstnega sklicevanja (reference)? 
 
9. (10%) Podana je lomljenka. Določa jo n točk v ravnini s koordinatami x1,y1, x2,y2, ..., xn,yn. Abscise (xi) 
strogo naraščajo. Napiši algoritem, ki ugotovi število lokalnih minimumov. Za lokalni minimum velja, da sta 
oba yi-1 in yi+1 večja od yi. Pravilo seveda velja za i=2,3, ... n-1. 
 
10. (10%)  Točke v nalogi 9 zapiši v obliki xml-dokumenta. Podatek za število točk ni potreben. Dodaj podatek: 
"Naloga 9" v obliki atributa. Uporabi kodirni sistem windows-1250. 
 
11. (10%)  Predstavi digitalno potrdilo in njegovo vlogo pri digitalnem podpisovanju. 
 
12 (10%) Odgovori na eno izmed vprašanj:  
(a) Spletne storitve so temelj storitvene arhitekture pri porazdeljenem procesiranju. Predstavi koncept spletne  
storitve. 
(b) (10%) Predstavi nekaj nalog umetne (računske) inteligence. 
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Predmet:

Računalništvo in informatika - vaje
Skupina:

A
Datum:

25.2.2005
Točke:

Priimek in ime: Vpisna številka: Smer študija:

GR-UNI
Navodilo:  čas izdelave: 45 min  maksimalno število točk: 10

1 (1) Na kaj moramo paziti pri pisanju dokumenta v programu MS Word, če želimo pripraviti kazalo dokumenta?

2 (1) Kako v programu MS Excel naslavljamo celice absolutno in relativno (podaj primer za celico A1)? V
katerem primeru moramo paziti na način naslavljanja celic.

3 (2)
Kako bi v programu MS Excel določili količino f x , y ={0 ; x y1 ; x y} , če sta x=1,2,3  in y=3, 2,1 ?

A B C
1
2
3
4
5

OPOZORILO: V celice vpišite formule in NE rezultete izračunanih formul! 

4 (1) Razloži kaj so notranje in zunanje reference v spletnih straneh.

5 (1) Kdo je izdajatelj kvalificiranih digitalnih potrdil za fizične osebe v R. Sloveniji?

6 (2) V psevdokodi zapiši algoritem, ki izpiše vsa parna števila (2, 4, 6, ...) od 1 do 100.

7 (1) Naštej sestavne dele relacijskih baz.

8 (1) Napiši primer veljavnega XML dokumenta za naslednje podatke: ime in priimek, starost 



DELOVNA POSTAJA  OPERACIJSKI SISTEM  
 
Koncept delovanja računalnikov:  
- računalnik – stroj, ki procesira podatke, informacije 
                  - transformira, predeluje info 
                  - iz vhodnih informacij izdela izhodne 
                  - rešuje naloge – orodje za reševanje problemov 
                  - omogoča komunikacijo med ljudmi in računalniki 
                  - deluje na osnovi številk 0 in 1 
- digitalni računalnik – podatki in programi v računalniku predstavljeni v dvojiški (binarni) obliki 
- informacija – novo sporočilo 
- podatki – gradniki informacij 
              - števila, znaki, imena, šifre, nizi znakov, datoteke, xml-dokumenti… 
- znanje – razumemo kot ustrezno organizirane podatke oz informacije za reševanje nekega problema 
- upravljanje znanja (knowledge managment) – povezovanje med metodami in tehnikami procesiranja podatkov in informacij v sodobno informacijsko in 
telekomunikacijsko tehnologijo z ustvarjalnimi in inovativnimi sposobnostmi človeka 
Digitalni zapis informacij 
- informacijo razgradimo na niz vprašanj – 1 da, 0 ne 
Programiranje računalnikov 
- računalniki postajajo vse bolj samostojni 
- določamo ji samo smernice in predpišemo pogoje, ki morajo biti za določeno nalogo izpolnjeni 
- računalniki tudi med seboj delujejo samostojno 
Model računalnika 
- sestavljajo ga: - vhodne naprave (miška), izhodne naprave, glavni pomnilnik – delovni pomnilnik RAM, sekundarni pomnilnik (trajno zapisani podatki), procesor, vodilo 
- tipični podatki – RAM – 256 – 1GB 
                       - disk 60 – 120 GB 
                       - hitrost procesorja 1- 3GHz 
                       - ločljivost zaslona – 1024x768 (15 palični), 1280x1024 (17 palični), velikost pike 0,26mm 
- bit – osnovna enota za zapis informacije  
- 8 bitov = 1 bajt 
- glavni pomnilnik razdeljen na bajte – danes 32 bitni operacijski sistem 
Procesor ali centralno prosecna enota = sklop integriranih vezij ali mikroprocesor 
- sestavljajo ga: aritmetično-logična enota, kontrolna enota z uro, delovni procesor 
- procesor izvaja naloge, ki so računske (aritmetične), primerjalne, logične, pomnilne, vhodne/izhodne, kontrolne (določa kako se bo izvajal naslednji ukaz) 
- operacije določa program, ki je naložen v RAM pomnilniku 
- računske operacije – procesor loči med celimi in naravnimi števili (+, -, x, :) 
- logične operacije – in, ali, ne 
Naslovni prostor procesorja  
- glavni polnilnik je razdeljen na bajte, ki ima svoj naslov 
- celice RAM pomnilnika so oštevilčene – naslovi celic 
- velikost RAM pomnilnika, ki ga lahko uporablja procesor določa dolžina naslova pomnilnih celic v RAM pomnilniku 
- 32 bitow (Windows, Pentium), pri Windowsih je op. sistem omejen na 64 gbit 
Delovanje procesorja 
- program, ki se izvaja mora biti naložen v glavnem pomnilniku 
- program v strojnem jeziku – niz ukazov strojnega jezika 
- prevajalni program – prevajalnik prevede višji programski jezik v strojni jezik 
- poseben program operacijskega sistema (na disku) skrbi za nalaganje programo v RAM pomnilnik 
- izvajanje programov z začetnim ukazom 
Algoritem = postopek izvajanja programa 
- izvajalec procesor računalnika 
- 1. preberi naslednji ukaz programa iz glavnega pomnilnika 
- 2. dešifriraj ukaz 
- 3. izvedi ukaz – konec izvedbe določa ura, ura daje takt, vsak ukaz traja točno določeno št taktov 
- 4. ukaz za konec ustavi program 
- 5. pripravi naslov naslednjega ukaza in nadaljuje na 1 
Delovna postaja 
- omogoča delo v okviru krajevnega omrežja 
- varnost – koncept uporabnika, ki iam svoje uporabniško ime in geslo 
              - določanje dovoljenih možnosti za določene uporabnike, računalnike 
- nastaviš v Explorer  tools  folder options  view; ali z desnim gumbom klikneš na datoteko  Properties  Security 
- delovna postaja omogoča podrobne nastavitve 
- avtorizacija – določanje ali ugotavljanje pravic, ki so povezane z nekim elementom 
- avtentikacija – ugotavljanje resničnosti avtorizacije 
                     - user name, geslo 
 
UVOD V INTERNET IN SVETOVNI SPLET 
 
- osnova delovanja interneta je, da en računalnik pošlje sporočilo drugemu, ta pa nazaj prvemu 
- internet je logično razdeljen na storitve, npr del je e-mail, drug del svetovni splet… 
- deluje brez človeškega poseganja  nizka cena 
- sporočilo je niz bitov 
- naslov računalnika – sestavljajo ga 4 števila med o in 255 ter so ločena s piko; zasedajo 4 byte 
- domenski naslov je sestavljen iz besed, ki jim imenujemo domene 
- domensko ime je standardizirano 
- sporočilo, ki se pošilja se razdeli na manjše pakete, ki se na koncu združijo 
- paket, ki zaradi obremenjenosti ni mogle čez, se pošlje še enkrat 
- ni nujno, da gredo paketi po najmanjši poti 
- usmerjevalnik 
- protokol – sklop opravil, ki določajo opravljanje naloge 
               - napiano kako se bo ta zadeva odvijala 
               - je javno objavljen 
               - TCP/IP 
- internet je last vseh, obstajajo institucije, ki skrbijo za normalno delovanje (konzorcij W3C za delovanje in razvoj interneta www) 
- slabost ker ni lastnika – neurejenost 
Storitve v internetu 
- je sistem, ki omogoča komunikacijo v obeh smereh 
- vsaka storitev ima 3 komponente – protokol in dva programa (strežnik in odjemalec) 
- internetni strežniki  
- port – številka vrat, določa program 
- odjemalci storitev v internetu – uporabniški vmesniki (npr spletni brskalnik) program, ki ima svoje okno, kjer vidimo sporočila 
Svetovni splet www 
- splet je ena izmed storitev interneta 
- spletna stran = temelj interneta – bogato opremljena, omogoča povezave na druge strani 
- splet je uspel, ker je pregleden, ima grafični vmesnik  
- spletne strani so v jeziku HTML, zapis spletne strani je besedilo ali text 
- sporočilo gre do spletnega strežnika, ki izbere pravi program in stori zahtevano 
- SOA – omogoča da sporočila varno potujejo 
- ko klikmeno na neko povezavo program oblikuje sporočilo, ki potuje na strežnik 
- URL določa kako se sklicujemo na dokumente v strežniku 
 
DIGITALNO ELEKTRONSKO PODPISOVANJE 
 
- namen podpisa potrditev neke operacije 
- danes je uporabljena elektronska dokumentacija, ki je ne moremo lastnoročno podpisati  zato v uporabi elektronski podpis 
- državna uprava lahko uzakoni uporabo elektronskih dokumentov, ki so elektronsko podpisani 
- digitalni elektronski podpis je močnejši kot lastnoročni podpis, ker ta 100% jamči, da dokument ni spremenjen 
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- ko nekaj potrdiš s podpisom, potem tega ne moreš zanikati (npr sprejem pošte) 
- integriteta = celovitost 
Kakšen je digitalen elektronski podpis?  
- dolg 128 bitov – niz ničel in enk 
- lahko je v dokumentu, ločen od dokumenta 
- temelji na šifriranju 
- šifrirni ključ – premeša neko zaporedje 0 in 1 iz pravega zaporedja 
- dešifriranje obratno šifrirnemo ključu 
- vse to se naredi s pravim računalniškim programom  
- kriptografija – veda o šifriranju 
- ključ – podatki ki določajo, kako je treba neko operacijo (šifriranje) narediti 
Nesimetrična kriptografija 
- s tajnim ključem informacijo zašifrirano 
- z javnim ključem pa dešifriramo 
- z enim samim ključem se ne da šifrirati in dešifrirati 
- obstajajo standardi, ki določajo kako se naredi nesimetrična kriptgrafija  
- tajnega ključe na zaupamo nikomur, javnji ključ je javen in dostopen na spletu 
- digitalni elektronski podpis je s podpisnikovim tajnim ključem zašifrirani povzetek dokumenta 
- povzetek dokumenta – preslikava nekega dokumenta po posebnem postopku 
- danes je v uporabi postopek z oznako SH1 pa tudi MD5 
 
VISUAL STUDIO 
 
- algoritem – zapis kako rešimo neko nalogo 
- rekurzivni algoritem – tak ki kliče samega sebe 
- ali s testiranjem dokažemo pravilnost algoritma? NE 
- z abstrakcijo odstranimo podrobnosti 
- algoritem, ki ima polinomsko odvisnost, algoritem, ki ima eksponentno odvisnost… če se izkaže da je neuporaben potrebno poiskati drug algoritem  
- kako ustvarimo algoritem? Ideja kako rešiti nalogo, če nimamo rešitvene ideje ne moremo ustvariti algoritma 
- pogosto postopoma razvijamo algoritem z vrha navzdol 
- psevdokoda – if, zanke  
- zamikanje – preglednost programiranja 
- gnezdenje kontrolnih struktur 
Microsoft Visual Studio NET 2003 
- File  New  Project – odpre se pogovorno okno  Projest Types: Visual basic Projects  Templates  Console Applocation 
- sub – deklariranje spremenljivk, realna števila 
- Module 
     Sub Main () 
           Dim x As Single 
            
     End Sub 
  End Module 
- da poženemo program – Debug  Start 
- pri računalnikih, ki so delovali na elektronke – celoten računalnik množica stikal – se je v notranjosti lahko nabiral mrčes – hrošči pomenijo napake 
- debug način – iskanje napak 
- enojni apostrof ' označuje začetek komentarja, katerega konec je na koncu vrstice 
- slovenski stavki imajo na koncu pike, računalniški ne nujno 
- razvijalec zapiše program v zapisu, ki ga on razume 
- pisanje programov na pamet – iskanje rešitev je lahko zamudno, zato pišemo programe v razvojnih okoljih 
- eclipse – razvojno okolje za javo 
- izvedljiv program – program, ki ga razume procesor računalnika 
- vmesni jezik – posrednik med VB Studio in procesorjem 
- primer konzolnih programov so prograim, ki tečejo na strežnikih (brez posrednika) 
- okenski program – MS Office (komunikacija preko okna) 
- urejanje pomeni dodajanje, spreminjanje, popravljanje 
- vrste programov – debug, release (izdaja kot končen rezultat) 
- module – rešuje eno nalogo ali podnalogo 
Sintaksa jezika VB Net = slovnica oz pravila pisanja v VB.Net 
- deklaracija – pomeni da nekaj napovemo: Dim x As Single 
- poznamo enačbe (x = x + 1), prireditvene stavke (x < y), pogojne stavke (if…), izbirne stavke ( Select…), ponavljalne stavke (zanke), klicne stavke 
- procedure – Sub procedure 
                  - Function procedure 
- pri objektnem programiranju – definicija razredov, lastnosti (nekega predmeta), dogodki (okenski programi so tipično dogodkovno programiranje) 
- program se v proceduri začne z imenom Main, konča pa če zapremo konzolno okno ali zaključimo z End 
- spremenljivka predstavlja podatek pri programiranju in zavzema neko vrednost v pomnilniku računalnika 
- tipi spremenljivk: Single (realna števila), Integer (cela števila), Boolean (true, false – logične spremenljivke), String (text) 
- date – poleg datuma predstavi tudi čas 
- število v računalniku je v binarnem zapisu 
- plavajoča vejica oz eksponent – št točnih mest je 7 ostalo ni točno, ker je na voljo samo 14 byte 
- pri deljenju pri uporabi ''/'' dobimo realno število, pri ''\'' pa celo število  
Deklaracija in prireditveni stavki ter kontrolni stavki 
- ime se začne s črko 
- nekatera imena so rezervirana za ukaze, zato jih ne smemo uporabljati 
- v VB. Net poznamo dve vrsti spremenljivk – vrednostne ter sklicne ali referenčne  VB podpira objektno programiranje 
- vsaka spremenljivka ima ime in prostor v pomnilniku 
- tip – z njim je določena spremenljivka  
- pred uporabo jih moramo napovedati – deklarirati 
- osnovni tip se imenuje Object 
- predvsem se ukvarjamo z vrednostnimi spremenljivkami 
- tip string ni vrednostni tip temveč referenčni 
- spremenljivkam lahko že v deklaraciji določimo začetno vrednost 
- kadarkoli imamo numerični tip je začetna vrednost = 0  
- tip spremenljivke določa katere operacije lahko izvajamo ter koliko prostora zasede spremenljivka 
- spremenljivke z indeksi – polja, tabele  
- spremenljivke z več indeksi – so ključni element programov 
- stavek ReDim – ponovljiv stavek, ki spremeni velikost polja 
- kontrolni stavki – izvajajo nadzor nad vrstnim redom izvajanja stavkov (if, do, for…) 
- pogojni stavek IF – vrstični stavek, izločni stavek 
- rezultat logičnega izraza je true ali false 
Procedure in funkcije v VB.Net 
- programsi jeziki c++, java, c#, VB.Net – razlikujejo se v uporabi sintaks 
- končnica datoteke nastale v programskem jeziku je .exe 
- kompleksnost – naši možgani niso zmožni naenkrat procesirati več informacij, programi pa lahko 
- rešitev: program razdelimo na manjše enote (procedure, funkcije), ki jih programer lahko razume, temu posledično pa dela manj napak 
- arhitektura programa – razdelitev kompleksnosti na manjše 
- VB podpira proceduralni način arhitekture (program razdelimo na module, te pa na procedure in funkcije) in objektno programiranje (okenski program, programer definira 
nov podatkovni tip, nato definira nove spremenljivke, zelo napredna tehnika, zahteva več znanja) 
- procedura – zapis postopka, ki ga izvede računalnik 
                 - predstavlja neko nalogo, zapisano v proceduri 
                 - izvedljivi stavki 
                 - začetek Sub, konec End Sub 
- proceduralno programiranje z globalnimi podatki – program razdelimo na kose, ki so čimbolj neodvisni od drugih delov programa 
                                                                          - uporabimo tehniko izpisovanja s kontrolnim nizom 
                                                                          - prvi podatek se nanaša na prvi okletaj, ki vsebuje 0  to je prvi indeks 
                                                                          - End pomeni, da se izvajanje programa ustavi 
- procedura – vsebuje izvedljive stavke 
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                 - modul, ki dobi podatke in izračuna rezultate 
                 - vsaka procedura ima ime, po katerem jo lahko pokličemo 
                 - klic procedure sproži izvajanje programa – če vsebuje kontrolne stavke se izvajajo kontrolni stavki, parametri se zapišejo znotraj oklepaja 
- vhodni parametri – podatki ali argumenti 
- izhodni parametri – rezultati 
- funkcija – je procedura, ki izračuna en sam rezultat (v tem se razlikuje od procedure – procedura lahko ima več rezultatov) 
- By Val – ni treba pisati, vhodni parametri 
- ByRef – izhodni parametri 
- pri parametrih ByVal se vedno naredijo delovne kopije parametrov 
- ta procedura je boljša, ker je neodvisna od ostalih parametrov 
- vrstni red imen je pomemben pri navajanju oz definiranju parametrov 
- imena klicnega parametra se lahko razlikujejo od formalnega parametra – morajo pa se ujemati po tipu in pomenu 
- izvajanje procedure se konča, ko ta pride do konca ali ko pride do pogoja, ki predčasno konča izvajanje procedure 
Spremenljivke z indeksi 
- imamo parametre, ki so spremenljivke z indeksi  
- polje je referenčen tip 
- izhodni podatki so vedno parametri, tj ByRef 
- By Val a( , ) – z vejco povemo, da gre za parameter z dvema indeksoma 
Modul 
- vsota, razlika, dolžina, skalarni produkt, vektorski produkt, mešani produkt, preberi, izpiši, prikaži 
- modul je zaključena enota funkcij in procedur 
- vektorje modeliramo s poljem, ki ima 3 elemente 
Programiranje datotek v VB.Net 
- datoteke, katerih vsebina je besedilo ali text 
- znaki so v pomnilniku zapisani v obliki šifer, kod – znaki so zašifrirani 
- ASCII – American Standard Code – ne vsebuje šumnikov, vsebuje angleške znake 
- Unicode – najnovejši kodni sistem, vsebuje vse pomembne znake sveta, ne gre za binarne kode, temveč za cela števila – znaki so oštevilčeni 
               - ni pomemben grafični opis znaka, ta je opisan v besedilu 
               - je standard za kodiranje znakov v računalništvu, ki glede na informacijo za zapis znaka uporablja enega do 4 byte 
               - je implementacija standarda Iso/IEC 1064.6 
- UTF-16 (1 znak v 2 bytih) in UTF-8 (kodirni način zapisa v unicode, žumniki 2 byta, ostali znaki 1) – sta transformacijska formata na podlagi Unicode 
- gradnik (razred) – orodje za delo z datotekami 
                           - StreamReader – za branje podatkov v izbrani datoteki 
                           - StreamWriter – za pisanje v datoteko 
- kako naredimo preskok v novo vrsto? vbNewLine 
Okensko programiranje 
- okna omogočajo večopravilnost, torej izvajajo več programov hkrati 
- okna imajo grafični uporabniški vmesnik 
- okenski program – samostojen program, ki teče na delovni postaji, t.j na našem računalniku 
- uporaben zaradi prijaznega uporabnišpkega vmesnika 
- konzolni programi pogosto nimajo uporabniškega vmesnika – uporabljamo jih samo takrat, ko je človek zraven, ki vodi in klika 
- nekoč: - ker je potrebno veliko stvari hkrati narediti in sinhronizirati, veljajo okenski programi za zahtevne 
- danes -  začetek okenskih programov je VB.Net 
            - izdelava okenskih programov zelo kompaktna, ker so uporabniki postavli vse bolj zahtevni 
- izdelava okenskih programov: Windovs Application  
- okno Solutin Explorer naj bo vedno prisoten 
- orodjarna kontrolnih gradnikov – Toolbox – orodja so ključna za izdelavo okenskih programov 
- vizualno programiranje – s klikom na izbrano orodje in postavitev le tega je program napisal programsko kodo 
- kako kontrolnemu gradniku spremenim ime? Desni klik miške, properties, text:ime 
- kontrolnemu gradniku je vedno treba dati ime 
- Kontrole – kontrolni gradniki, control , jih je pribljižno 8 
- pomembnejše kontrole: Label (z njim pokažemo kaj vnašamo v textbox), textBox (okno v katerega vnašamo podatke), Button, ListBox 
- za prikaz podatkov potrebujemo dva gradnika – label in TextBox 
- gradniki textBoxa so tipa String 
- Readonly: true – ne moremo vpisovati svojih podatkov 
- dogodek: - nova komponenta pri programiranju 
                 - neka sprememba, ki je lahko vezana na čas 
- z odzivnimi ali dogodkovnimi procedurami programiramo dogodke 
- procedura se bo samodejno sprožila, ko se bo izvršil dogodek 
- operacija Split deluje če je med spremenljivkami natanko en presledek 
- operacija Replace zamenja nekaj z nečem drugim 
Programiranje slik v VB.Net 
- razredi so neodvisni od programskega jezika 
- VB.Net 3D grafike v glavnem ne podpira – lahko vendar so orodja preveč zapletena 
- Direct.X – orodje, namenjeno izdelavi računalniških iger 
- grafični napravi, ki prideta v poštev sta zaslon in tiskalnik oz pisalnik 
- rasterska grafika – za vsako rastersko točko je zapisana barva 
- vektorska grafika – točka vsebuje koordinate 
- gradnik PictureBox 
- zapletena slika je sestavljena iz primitivnih grafičnih elementov 
- osvežitev je zapisana v spominu grafične kartice 
- razred, ki zna risat se imenuje Graphics 
- objekt mora biti tipa Graphics, da lahko rišemo 
- DravLine (Pen.Red, 0,0, 1, 1) – podamo vrsto peresa, debelino črte, začetno in končno točko: Dim Pero As NewPen(color.Red, 10) – 10 je debelina črte 
- Paint dogodek – ko prekrijemo črto ta sproži proceduro, da še nekrat nariše lomljenko 
- slika se zapiše v spomin grafične kartice 
- Draw – risat, uporabljati peresa; Fill – barvati oz uporabljati čopiče 
- krogi se rišejo kot elipse 
- besedila tudi rišemo – pomembno kakor risanje premice, kroga… 
- črke so pobarvani liki, zato vedno uporabljamo čopič, torej potrebujemo čopič, besedilo, lego, velikost in pisavo   gradnik tipa Font 
- risanje besedil omogoča DrawString 
- koordinate so položaj levega zgornjega vogala prve črke 
- krivulj se ne da risati drugače kot v polju tipa Point ali PointF 
- v oknu 1 piksel – na papirju 1 stotinka palca =  0,2 mm 
Risanje predmetov 2D 
- bistvo izotropno merilo 
- izotropen – neodvisen od smeri, t.j v vseh smereh je 1 enota enaka 
- svetovni koordinatni sistem 
- pri tem je treba skrbeti, da je preslikava iz svetovnega v slikovni koordinatni sistem izotropna, t.j da se merilo v x in y ohrani 
- zahteva: izotropna preslikava iz svetovnega koordinatnega sistema v slikovni koordinatni sistem 
- potrebujemo: xMin, yMin, xMax, yMax – meje mojega sveta 
- svet umetno povečam in tega preslikam v slikovni ks 
- g.FillPolygon – pobarva poligon, g.DrawPolygon – nariše obris poligona 
- tiskanje – tiska na sredino lista 
- risanje na papir: - Print Document – print metoda sproći dogodek PrintPage – moramo napisati proceduro PrintPage v printDocument 
- More Pages: True; sicer se sprinta samo ena stran 
Predmetno ali objektno programiranje 
- predmet – vse kar obstaja, ima svojo eksistenco 
- definiramo nov, svoj tip, ki ima ime, lastnosti 
- namesto Dim imamo Private 
- direktno spreminjanje podatkov v predmetnem programiranju prepovemo z Private 
- v Readonly ne sme biti procedure Set ampak samo Get 
- lastnosti ima lahko tudi parameter 
- definicija strukture Class vsebuje podatke, ki definirajo moj predmet 
- predmeti imajo stopnje, ki jih določajo podatki – morajo imeti imena, ki so definirana 
- property elementi so namenjeni za spreminjanje podatkov; imajo 2 proceduri: Get in heck 
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- dostop do podatkov je pametno narediti s Property procedurami 
- pri VB.Net je lahko parametrov več, medtem ko pri drugih programih ne 
- predmet ima lahko poleg lastnosti tudi procedure, ki jih imenujemo metode razreda (shrani, preberi, prikaži), v tem primeru konzola 
- edino znotraj procedur (definiranih v razredu) smemo uporabiti privatne podatke 
- operaator New – povezan s proceduro new; ustvari predmet in določi začetno vrednost, ti podatki se zapišejo v glavnem pomnilniku; zavzema toiko prostora kolikor je 
potrebno 
- procedura New se pokliče takrat, kadar uporabimo operator New, pri tem moramo pripraviti toliko parametrov, kolikor jih ima procedura New 
- s proceduro New definiramo začetno stanje, začetne vrednosti 
Programiranje tabel 
- tabela je razpredelnica, kjer imamo podatke razporejene po stolpcih 
- projekt DataGrid view demo 
- random generator slučajnih števil 
- lastnosti Columns -  pojavi se pogovorno okno, dodatni stolpec, kateremu damo ime, ki ga programiram 
                             - ime, ki ga vidim in ime, ki ga programiram se lahko razlikujeta 
- dvg.Tabela().Value – sklic na celico 
- dvg.Tabela .. = … - povemo kakšenaga tipa so podatki v stolpcih 
- indeksi tečejo od 0 naprej 
- v lastnostih gradnika ne moremo določiti tip vrednosti celic 
- koncepti animacije: zaporedno vrivanje slik v določenih intervalih 
- polimorfizem = večličnost – več obrazov – se nahaja v razredu animator ProceduraTick 
Porazdeljeno procesiranje s spletnimi storitvami 
- XML Web Service – tehnologija, ki temelji na standardih XML 
- spletne strani se prenašajo po protokolu http 
- enota je sporočilo – ko to sprogramiramo na strežniku dobimo funkcije 
- sporočila: dodaj nasvet, posodobi nasvet, vrni nasvet, vrni seznam nasvetov, odstrani nasvet  
- soa – servisno orientirana arhitektura – razlikuje se po tem, da imamo dodatne standarde , ki omogočajo varnost in zanesljivost 
- digitalni podpis omogoča celovitost dokomenta 
- šifriranje omogoča trajnost dokumenta 
 
UVOD V UMETNO INTELIGENCO 
 
- premišljevanje – sklepanje, aktivnost človeških možganov v obravnavanju problemov ali ustvarjanju idej 
- AI – artificial inteligence – veja računalniške znanosti, ki se ukvarja z avtomatizacijo inteligentnih sistemov  
- zakaj računalniki danes ne govorijo? Glavni razlog v hitrosti procesorja, ki je še vedno prepočasen 
- umetna inteligenca s ezačne s prvimi računalniki okoli 1940, sami komercialni računalniki nastali 1953 
- nastane programski jezik LISP 
- logični sistem 1. reda še vedno temelj nadaljnega razmišljanja 
- problem ''zdrava pamet'' je doslej najmanj uspešno rešen 
- ontologija – obravnava odnose med različnimi predmeti in njihovimi lastnostmi 
- data mining – izkopavanje podatkov 
- ljudje, ki imajo znanje so eksperti, teh je malo  
- če se da ekspertovo razmišljanje izraziti s pravili, potem lahko naredimo računalniški program 
- osnova ekspertnih sistemov so pravila, ki vodijo dejanje 
- pravila  pogoji  akcija  
- domenski ekspert je tisti, ki pozna domeno 
- končni uporabnik je oseba, ki upravlja ekspertni sistem kot nek okenski program 
- sestavni deli: baza znanja, podatkovna baza, sklepnik, sistem za razlago, uporabniški vmesnik, zunanji vmesnik 
- ekspertni sistem zna razložit pot do rešitve 
- v gradbeništvu ni ekspertnih sistemov 
Genetski algoritem 
- primer objektnega programiranja 
- rešitev je stanje, kjer je izponjen pogoj optimalnosti. To bomo prikazali s funkcijo Fitness 
- optimizacijski problemi – izhaja iz biološke evolucije 
- križanje – iz dveh osebkov dobimo dva osebka, t.j št osebkov se iz generacije v generacijo ohranja 
- numerične metode za iskanje ničel – bisekcija, Newtonova metoda oz tangentna metoda 
- psevdokoda – algoritem za katerega je značilno, da so vsi koraki dobro definirani 
- parameter neke procedure je lahko neka funkcija 
- ali se računalniki lahko učijo? Ali bi lahko na osnovi učnih primerov rešil primer, ki je malo drugačen?  
- učni primer je lahko nek vzorec 
- s pomočjo nevronske mreže prepoznamo vzorce 
- nevronska mereža je računska metoda, ki temelji na sodelovanju večkratno povezanih procesnih elementov 
- postopek učenja nevronskih mrež je lahko zelo zamuden, vendar je učenje enkraten prces 
- naučena nevronska mreža – XML datoteka 
- slabost nevronske mreže: ne razloži kako se je naučila 
- z istimi testnimi primeri večkrat učimo mrežo, jo izboljšujemo 
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