
Алгоритми



Ще научите …

▪ Какво е алгоритъм

▪ Свойства на алгоритмите

▪ Начини за описване на алгоритми

▪ Видове алгоритми
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Какво е алгоритъм?

▪ Алгоритъмът представлява последователност от краен брой 
инструкции, чрез които от налични ресурси (данни), наречени вход, 
се получава очакван краен резултат – изход

▪ Данните се представят чрез величини, които биват два вида: 
константи (имат една и съща стойност за целия алгоритъм) и 
променливи (менят стойността си по време на изпълнение на 
алгоритъма). Величините се характеризират с име, тип и стойност
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Инструкции

▪ Съобразени с възможностите на този, който ще ги изпълнява

▪ Описани еднозначно – така че изпълнителят да ги следва, без да се 
нуждае от допълнителна информация или собствена интерпретация 
Това позволява алгоритъмът да се изпълнява автоматично дори от 
машина. 
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Вход Изход
Изпълнение на 

алгоритъма



Любопитно

Терминът алгоритъм произлиза от името 
на арабския математик Мухамад ибн 
Муса ал-Хорезми (роден през 783 г. в 
Персия), който описва основни алгоритми 
за изчисления с числа, записани в 
познатата ни десетична бройна система. 
Благодарение на него Европа започва да 
използва масово тази система и т.нар. 
арабски цифри

С името на Ал-Хорезми е свързан и 
съвременният термин алгебра

5



Алгоритъм

▪ Крайна последователност от прости инструкции, която се 
изпълнява за крайно време.

▪ Твърде абстрактна дефиниция, понеже:

• Не задаваме характера на простите инструкции. 

• Пример за такава може да бъде “увеличи с единица 
дадено число” или “изчисли троен интеграл”

• Не казваме кой ще изпълнява тези инструкции.

• Например дали е човек, калкулатор, компютър, …

• Ако е компютър, какъв му е процесора? Колко оперативна 
памет има? Колко му е външната памет? 



Абстрактна машина

▪ За да имаме по-точна дефиниция на алгоритъм, ние трябва да 
дефинираме абстрактна машина, която може да изпълнява 
произволни прости инструкции за всеки алгоритъм, на всеки 
компютър.

▪ Трябва също да докажем, че тази машина може да изпълни всеки 
алгоритъм, който може да бъде реализиран на всеки компютър. 
Така,
• Дефинираме алгоритъм като тази абстрактна машина.

• Изучаваме тази машина, за да разберем границите на изчислимостта. 
(Има ли проблеми, за които няма алгоритъм или изчисление с които да се 
решат.)      



Машина на Turing

▪ Концептуален модел на общ компютър, предложен от Alan 
Turing през 1936.

▪ Машината на Turing има безкрайна памет.

▪ Машината на Turing може да прави всичко, което може да 
прави един компютър.

▪ Универсален компютър – ако на него може да се реализира 
машината на Тюринг

▪ Има проблеми, които машината на Turing не може да реши.

▪ Всички тези твърдения произтичат от т.нар. тезис на Church-
Turing.



Спецификация на машината на Turing

Компоненти на машината на Turing:

1. Безкрайна лента с клетки.

2. Глава, която се позиционира върху клетка, и може да чете и 
записва символи в клетката.

3. Управляващо устройство с краен брой състояния което:

a) Кара главата да прочете символа в клетката.

b) Кара главата да запише символ в клетката.

c) Премества главата с една клетка в ляво или дясно.

d) Променя текущото състояние.



............
Лента

Глава за четене-писане
Управляващо устройство



Инструкции за машината на Turing

▪ Формат на инструкциите на машината на Turing:

(Текущо състояние, Текущ символ, Запиши символ, Премести в ляво или дясно 
или остани, Ново състояние)

Пример:

(2, 0, 1, Ляво, 3) 

Интерпретация:

Ако машината на Turing е в състояние 2 и символът в клетката 
където е главата (текуща клетка) е 0, запиши в текущата клетка 
символа 1, премести главата с една клетка в ляво премини в 
състояние 3.



............

Глава

Главата на всяка стъпка:

1. Чете символ

2. Пише символ

3. Мести се в ляво или дясно



Програми за машината на Turing

▪ Програма на Turing е последователност от инструкции.

▪ Машината на Turing завършва на програма ако в програмата няма
инструкция с текущо състояние като текущото състояние на машината и 
текущ символ като символа в клетката, върху която сочи главата на 
машината.



Дефиниция на Алгоритъм

▪ За всеки алгоритъм (крайна последователност от инструкции 
които завършват за крайно време) който може да бъде 
изпълнен на някаква машина, съществува еквивалентна 
програма на машината на Turing, която може да бъде 
изпълнена на машината на Turing и да изпълни същите 
инструкции (да реши същата задача). 



Следствия от тезиса на Church-Turing

▪ Всяко механично изчисление може да се реализира с машината на
Turing

▪ Има съответна машина на Turing за решаването на всеки изчислим 
проблем

▪ Всеки механичен компютър може да се моделира с машина на Turing

▪ Множеството от езици разпознавани от машина на Turing съвпада с 
множеството от езици разпознавани от произволен механичен 
компютър

▪ Ако няма машина на Turing която решава проблема P, то няма и 
алгоритъм който да решава проблема P.



Свойства на алгоритмите

Не всяка последователност от инструкции е алгоритъм. За да бъде такъв, тя трябва да 
отговаря на някои изисквания (да има определени свойства)

▪ определеност – при всяко изпълнение с едни и същи входни данни се получава един и 
същ резултат 

▪ масовост – да се прилага при сходни еднотипни задачи с различни входни данни

▪ крайност – приключва изпълнението си след краен брой стъпки

▪ резултатност – всяко изпълнение води до резултат, свързан с решението на проблема

▪ дискретност – алгоритъмът се състои от крайни ясно различими последователни действия

▪ Формалност – алгоритъмът е описан еднозначно, така че изпълнителят да може да го 
следва без нужда от допълнителна информация или интерпретации

▪ Ако два алгоритъма решават един и същ проблем, изборът се определя от свойството 
сложност (ефективност), което показва какви допълнителни ресурси са необходими за 
изпълнението. Често ефективността по отношение на един ресурс, например време, е за 
сметка на друг, например памет
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Начини за описание на алгоритми

Алгоритмите се описват по три основни начина:

• текстов (словесен) – използват се номерирани инструкции на 

естествен или формализиран език. Естествените езици крият опасност 

от двусмислие или неразбиране, затова се предпочитат 

формализирани езици – псевдокод, език за програмиране и други

• графичен – алгоритъмът се описва визуално чрез серия от 

изображения или схеми (диаграми), представящи основните 

действия и връзките между тях 

• чрез формален език (езици за програмиране)
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Словесен



Бананово суфле
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Построяване на ъглополовяща на ъгъл
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https://www.unicreditbulbank.bg/bg/individualni-
klienti/bankovi-karti/aktiviram-kartata-si-sam/

https://www.unicreditbulbank.bg/bg/individualni-klienti/bankovi-karti/aktiviram-kartata-si-sam/


Графичен
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UML диаграма за дейност

27



Блокове за описание на алгоритъм
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Символ Значение

Начало или край

Вход

Изход

Декларация на променлива

Присвояване на стойност

Условие – контролира процеса

Цикъл



Пример за алгоритъм 
описан с блок-схема

Диаграма, описваща алгоритъм за 
размяна на стойностите на две 
променливи a и b – които са от 
целочислен тип данни (Integer). За 
целта се използва помощна 
променлива c. Знакът = указва, че 
променливата в лявата му страна 
приема стойността на израза отдясно
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Чрез формален език



Псевдокод

1. Вход N: цяло положително число

2. M = 0: цяло неотрицателно число

3. Ако N < 1: Изведи M и Край

Иначе: Продължи с инструкция 4.

4. Умножи M по десет и добави към него остатъка при 
делението на N на 10.

5. В N запиши цялата част от делението на N на 10.

6. Отиди на инструкция 3
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Синтактична диаграма
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Езици за програмиране
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Видове алгоритми



Една сутрин Мартин намерил бележка 
от сестра си Ева: 

Купи хляб. Ако има яйца, вземи шест. 

Въпреки че изпълнил точно молбата ѝ, 
вечерта Ева била много гневна – на 
масата, вместо хляб и 6 яйца, имало 6 
хляба! 

На какво се дължи недоразумението? 
Помогнете на Ева да го избегне, като 
опишете формално – чрез диаграма 
или псевдокод, алгоритъма, който тя 
трябва да даде на Мартин! 
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Три основни вида алгоритми

▪Линеен

▪Разклонен

▪Цикличен
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Линеен алгоритъм

▪ Описва последователност от инструкции, която винаги се 
изпълнява цялата в един и същ ред

▪ При описанието му чрез диаграма не се използват блокове за 
условие и цикъл

▪ Алгоритъмът за размяна на стойностите на две променливи е 
типичен пример за линеен алгоритъм
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Дискусия …

Като използвате командите 

• напред Х метра

• назад Х метра

• наляво

• надясно

опишете алгоритъм за паркиране на 
червения автомобил по посочения начин 
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Пример за линеен алгоритъм

Ще участвате в Балкански 
фестивал в Сърбия. За престоя си 
там ще се нуждаете от сръбски 
динари. Трябва да разберете 
колко динара се очаква да 
получите от обмяната на 
левовете, с които разполагате. 

Упътване: Предварително 
проверете какъв е обменният 
курс на сръбския динар. 
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Псевдокод



Разклонен алгоритъм

▪ Описва последователност от инструкции, част от която се 
изпълнява само ако е вярно дадено условие, а друга част (може 
и празна) – когато условието не е вярно

▪ Може да съдържа множество условия, включително вложени в 
разклоненията

▪ При описанието му чрез диаграма се използва блок за условие, в 
който влиза една стрелка и излизат две стрелки, отговарящи на 
всяко от разклоненията
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Вярно ли е 
условието?

дане



Пример за разклонен алгоритъм

Ако сутрин не се чувствате 
добре, може да сте болни. 
Решението дали да отидете 
на лекар, или на училище, 
зависи от условието 
температурата ви да е не 
повече от 37 градуса. 
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Псевдокод



Конструкции за разклонен алгоритъм -
псевдокод

Ако Условие

Действия
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Ако Условие

Действия

Иначе

Действия



Цикличен алгоритъм 

▪ Описва последователност от инструкции, част от които могат да се 
изпълняват многократно. Такава част се нарича цикъл

▪ Възможно е влагане на цикли

▪ При описанието му чрез диаграма се използва блок за цикъл, от който 
излизат две стрелки – една за цикличния процес и една за изход от него
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ПовтаряйГотово



Пример за цикличен алгоритъм

За да влезете във форма за 
състезанието между 
класовете, всяка сутрин 
трябва да правите 
определен от треньора ви 
брой лицеви опори. 
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Псевдокод
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Купи хляб. Ако има яйца, вземи шест. 

Псевдокод



Задача: Първи стъпки на робота

Опишете алгоритъм за придвижване на робота 
Робко по квадратна траектория. Робко познава 
командите 

Напред <см>

Наляво <градуси>

Надясно <градуси>

Кои действия се повтарят? Колко пъти? 
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1 m



Алгоритмите са в 
основата на 
програмирането!


