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 Решаването на разнообразните и сложни задачи в КС се
осъществява чрез многократно изпълнение на
множество елементарни аритметични и логически
операции, включени в системата команди на
микропроцесора.

 Всяка елементарна операция или поредица от команди
се изпълнява от машината със задаване на определена
команда (инструкция).

 Следователно, за машинното решаване на коя да е
задача е необходимо предварително да бъде създадена
поредица от подредени и свързани помежду си команди.
Такава поредица от систематизирани и логически
обвързани команди се нарича програма.



Изпълнение на програмите

 Как се изпълняват програми: За да се изпълни една програма, трябва
нейните инструкции и данните й да са разположени в оперативната
памет (ОП). Инструкциите имат една или няколко части. Първата се
нарича код на операцията (КОП, op-code), след него следват един или
два операнда и адрес на следващата инструкция. Съвкупността от всички
кодове на операции формират множеството инструкции (instruction set),
изпълнявани от дадения компютър. Изпълнението на всяка инструкция
съставлява така наречения машинен цикъл (machine cycle). Този цикъл
има две основни фази:

 цикъл извличане на кода (fetch cycle)
цикъл изпълнение на операцията (execution cycle).

 Цикъл извличане на кода - Протича на два етапа:
=> извличане на инструкцията. В програмния брояч във всеки момент
се намира адресът на инструкцията, която се изпълнява. УУ използва
този адрес и зарежда КОП на инструкцията в регистъра на инструкцията.
=> декодиране. В УУ има декодер, който разпознава КОП, намира
необходимите допълнителни данни и управлява работата на АЛУ.
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Например инструкцията ADD 37, R3 означава събери регистър
номер 3 (R3) със съдържанието на клетка от паметта с адрес 37 и го
запиши отново в R3. Тук 37 и R3 се наричат операнди.

 Цикъл изпълнение. То протича на два етапа, които ще разгледаме на
основата на горния пример.
=> извличане на необходимите данни. След декодиране на
операцията (ADD), по адресната магистрала се предава адресът (37)
към ОП, а по управляващата магистрала сигнал чети (read). ОП
изпраща по шината за данни към ЦП стойността, налична на посочения
адрес (37), която отива в АЛУ за обработка.
=> изпълнение. УУ изпраща сигнал към АЛУ за изпълнение на
операцията (получената стойност от адрес 37 да се събере със
съдържанието на R3) и след това нов сигнал за записване на резултата
отново в R3.
Вижда се, че инструкцията ADD се разделя на няколко подинструкции,
наречени микроинструкции . Взети заедно, всички те образуват
микрокода на дадения компютър. Обикновено една микроинструкция
изисква един такт на системния часовник. Затова в повечето компютри
инструкциите се изпълняват за няколко такта.
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СистемнотоСистемното програмнопрограмно осигуряванеосигуряване изпълняваизпълнява задачи,задачи, общиобщи заза цялатацялата
изчислителнаизчислителна системасистема.. ТоТо осигуряваосигурява средата,средата, вв коятокоято функциониратфункционират
приложнитеприложните програмипрограми ии изграждаизгражда инфраструктуратаинфраструктурата заза изпълнениеизпълнение нана
тезитези програмипрограми.. ОсновнаОсновна частчаст отот системнотосистемното програмнопрограмно осигуряванеосигуряване
представлявапредставлява операционнатаоперационната системасистема.. ОстаналитеОстаналите елементиелементи отот
системнотосистемното програмнопрограмно осигуряванеосигуряване сесе наричатнаричат обслужващиобслужващи програмипрограми
(утилити)(утилити).. ВВ голяматаголямата сиси частчаст обслужващитеобслужващите програмипрограми саса предназначенипредназначени
заза изпълнениеизпълнение нана действия,действия, необходиминеобходими заза успешнотоуспешното функциониранефункциониране нана
КС,КС, ноно нене саса включенивключени вв операционнатаоперационната системасистема..

ЗаЗа дада сесе реализиратреализират всичкивсички възможностивъзможности нана КС,КС, саса необходиминеобходими сложнисложни
програми,програми, коитокоито свеждатсвеждат сложнитесложните информационниинформационни задачизадачи додо краенкраен
бройброй простипрости командикоманди ии инструкцииинструкции отот систематасистемата нана CPUCPU.. ТазиТази частчаст отот
компютърнатакомпютърната комплектовкакомплектовка сесе наричанарича програмнапрограмна частчаст ((SoftwareSoftware))..
СофтуернатаСофтуерната частчаст нана компютърнитекомпютърните системисистеми сесе наричанарича програмнопрограмно
осигуряванеосигуряване.. ПрограмнотоПрограмното осигуряванеосигуряване можеможе дада сесе разделираздели нана дведве
големиголеми групигрупи:: системносистемно ((generalgeneral SoftwareSoftware)) ии приложноприложно ((applicationapplication
SoftwareSoftware)) програмнопрограмно осигуряванеосигуряване..
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СъвкупносттаСъвкупността отот вътрешнитевътрешните компонентикомпоненти нана операционнaтaоперационнaтa системa,системa, коитокоито
изпълняватизпълняват основнитеосновните функции,функции, поддържащиподдържащи компютъракомпютъра вв работноработно състояние,състояние,
обикновенообикновено сесе наричанарича ядроядро нана ОСОС .. ОсновнитеОсновните елементиелементи нана ядротоядрото саса::
-- ПодсистемаПодсистема заза управлениеуправление нана файловетефайловете.. (За(За дада сесе осигуриосигури надежднонадеждно
опериранеопериране сс даннитеданните ии програмитепрограмите сесе въвеждавъвежда понятиетопонятието файлфайл.. ФайлътФайлът ее
савкупностсавкупност отот данни,данни, разпределениразпределени вв отделниотделни групи,групи, нареченинаречени записизаписи..
ФайловеФайлове саса текстовететекстовете нана програмите,програмите, документите,документите, коитокоито сесе редактиратредактират сс
текстовитекстови редактори,редактори, графичнитеграфичните изображенияизображения ии дрдр..)) ТазиТази подсистемаподсистема
осигуряваосигурява надежднонадеждно опериранеопериране сс даннитеданните ии ефективноефективно разпределениеразпределение нана
пространството,пространството, коетокоето тете заематзаемат върхувърху различнитеразличните носителиносители..
-- ПодсистемаПодсистема заза управлениеуправление нана паметтапаметта (ПУП(ПУП)).. ТяТя извършваизвършва координациякоординация
припри работаработа нана КСКС сс оперативнатаоперативната паметпамет.. ВВ режимрежим нана работаработа сс многомного задачизадачи илиили
потребителипотребители тазитази програмапрограма играеиграе същественасъществена роляроля заза управлениетоуправлението нана
процеситепроцесите ии използванетоизползването нана паметтапаметта..
--ПодсистемаПодсистема заза управлениеуправление нана процеситепроцесите.. ВъвВъв всекивсеки моментмомент отот време,време,
независимонезависимо колкоколко програмипрограми саса зареденизаредени едновременноедновременно вв паметта,паметта, компютъръткомпютърът
изпълняваизпълнява самосамо единедин програменпрограмен процеспроцес (програма)(програма).. ТакаТака ее защотозащото систематасистемата
имаима самосамо единедин микропроцесормикропроцесор.. СъществуватСъществуват ии многопроцесорнимногопроцесорни системи,системи, ноно
заза тяхтях операционнитеоперационните системисистеми иматимат другадруга архитектураархитектура..
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 ЗабележкаЗабележка:: ЕднаЕдна отот найнай--важнитеважните концепцииконцепции припри съвременнитесъвременните КСКС ее
разграничениеторазграничението междумежду понятиятапонятията програмапрограма ии процеспроцес,, свързансвързан сс
нейнотонейното изпълнениеизпълнение.. ПрограматаПрограмата представлявапредставлява статиченстатичен наборнабор отот
команди,команди, докатодокато процесътпроцесът представлявапредставлява съвкупностсъвкупност отот действия,действия, коитокоито
сесе изменятизменят въввъв времетовремето.. ТекущотоТекущото състояниесъстояние нана работатаработата попо
изпълнениетоизпълнението нана даденададена програмапрограма сесе наричанарича състояниесъстояние нана процесапроцеса..
КазаноКазано образно,образно, състояниетосъстоянието нана процесапроцеса ее моментнамоментна снимкаснимка нана
състояниетосъстоянието нана машинатамашината вв дадениядадения моментмомент отот време,време, вв койтокойто сесе
изпълняваизпълнява някакванякаква частчаст отот компютърнатакомпютърната програмапрограма..

 -- ПодсистемаПодсистема заза управлениеуправление нана перифернитепериферните устройстваустройства..
ЕфективносттаЕфективността нана цялатацялата КСКС сесе определяопределя отот оптималнотооптималното разпределениеразпределение
нана натоварванетонатоварването нана отделнитеотделните устройстваустройства.. ОперационнатаОперационната системасистема
притежавапритежава функционалнифункционални възможностивъзможности заза управлениеуправление нана работатаработата нана
перифернитепериферните устройстваустройства (т(т..нарнар.. системасистема нана прекъсваниятапрекъсванията)) ии
оптимизиранеоптимизиране нана достъпадостъпа додо тяхтях.. КъмКъм систематасистемата заза управлениеуправление нана
перифернитепериферните устройстваустройства сесе отнасяотнася ии наборътнаборът отот драйверидрайвери нана
устройстватаустройствата свързанисвързани вв КСКС.. ТоваТова саса програмипрограми (елементи(елементи отот
програмнотопрограмното осигуряване),осигуряване), чрезчрез коитокоито сесе осъществяваосъществява връзкатавръзката сс
контролеритеконтролерите нана устройстватаустройствата илиили непосредственонепосредствено съссъс самитесамите
устройстваустройства.. ВсекиВсеки драйвердрайвер сесе разработваразработва специалноспециално заза конкретнияконкретния типтип
устройствоустройство (принтер,(принтер, дисковдисков контролер,контролер, монитормонитор ии дрдр..)).. ТойТой преобразувапреобразува
постъпващитепостъпващите заявкизаявки заза използванеизползване нана съответнотосъответното устройствоустройство вв
командикоманди заза изпълнениеизпълнение нана отделнитеотделните физическифизически операцииоперации отот
устройствотоустройството..



 ПриложнотоПриложното програмнопрограмно осигуряванеосигуряване включвавключва програмите,програмите,
предназначенипредназначени заза решаванерешаване нана конкретниконкретни задачизадачи нана
потребителя,потребителя, произтичащипроизтичащи отот специфичнитеспецифичните особеностиособености припри
използванетоизползването нана даденатададената машинамашина.. ТакаТака например,например, КСКС можеможе
дада бъдебъде използванаизползвана заза счетоводнисчетоводни разчетиразчети илиили управлениеуправление нана
складовискладови наличности,наличности, коетокоето изискваизисква машинатамашината дада разполагаразполага
съссъс специализираниспециализирани счетоводнисчетоводни програмипрограми.. АкоАко КСКС сесе
използваизползва заза подготовкаподготовка ии съхраняванесъхраняване нана документидокументи илиили
подготовкаподготовка нана обобщениобобщени справкисправки ии разчетиразчети заза фирменатафирмената
дейностдейност нана даденададена компаниякомпания саса необходиминеобходими програмипрограми сс общообщо
предназначениепредназначение каквитокаквито саса напримернапример OfficeOffice пакетитепакетите
(съдържащи(съдържащи текстообработващитекстообработващи програми,програми, електронниелектронни
таблицитаблици ии дрдр..))..

 КъмКъм приложнотоприложното програмнопрограмно осигуряванеосигуряване можемможем дада отнесемотнесем
ии програмнитепрограмните системисистеми заза управлениеуправление нана базибази данни,данни,
настолнитенастолните издателскииздателски системи,системи, програмитепрограмите заза обработкаобработка нана
графичниграфични обекти,обекти, мултимедийнитемултимедийните приложения,приложения,
интегриранитеинтегрираните работниработни средисреди заза създаванесъздаване нана приложниприложни
програмипрограми ии дрдр..
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При извършване на различни ежедневни действия, при
изпълнения на дейности в науката и практиката, човек
извършва дейности, които се изпълняват по
предварително заучени правила. Обикновенно ние ги
извършваме без изобщо да се замисляме. Например,
отключване на вратата с ключ, шофиране на лек
автомобил, готвенето на ястия, пресмятане на числов
израз и др. Дълбоката същност, която ги свързва е
тяхната алгоритмизираност.

Алгоритъм – завършена система от формални
правила които точно и еднозначно определят
последователността от недвусмислени и изпълними
етапи, определяща краен процес за решаване на
дадена задача.
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Думата алгоритъм произлиза от името
на един от най-големинте учени на
Средна Азия Мухамада ибн Мус ал-
Хорезми. През 2013 година се отбеляза
1230-годишнина от неговото рождение.
Той е написал редица книги по
аритметика и алгебра. Често
е наричан баща на алгебрата, защото се
смята, че той поставя нейните основи.
Ал-Хорезми показва на света с книгите
си арабските цифри. През ХІІ-ХVІІ век
в Европа е имало остра борба между
поддръжниците на римските цифри и
тези предпочитащи арабските. Но в
крайна сметка през ХVІІ окончателните
победители стават АЛГОРИТМИЦИТЕ.



ИнтуитивноИнтуитивно ее ясно,ясно, чече понятиетопонятието алгоритъмалгоритъм сесе свързвасвързва сс определеноопределено
множествомножество обектиобекти ии съвкупностсъвкупност отот действиядействия наднад тезитези обектиобекти.. ПриПри
боравенетоборавенето сс обектитеобектите сесе използватизползват някаквинякакви величинивеличини..
НайНай--общообщо всекивсеки алгоритъмалгоритъм определяопределя изчислителнаизчислителна процедура,процедура, коятокоято
можеможе дада сесе опишеопише символносимволно съссъс записазаписа {D(I)}Af{R},, къдетокъдето::
D == множествомножество отот допустимитедопустимите стойностистойности нана използванитеизползваните величинивеличини;;
I == множествомножество отот входнитевходните данни,данни, подмножествоподмножество нана DD;;
R == множествомножество отот крайнитекрайните резултатирезултати;;
Af == алгоритъмалгоритъм (правило)(правило) заза преобразуванепреобразуване нана входнитевходните данниданни вв изходниизходни
резултатирезултати.

I –– Входни данни : Това са Входни данни : Това са началните стойностиначалните стойности, които се назначават , които се назначават 
първоначално на използваните в алгоритъма величини.първоначално на използваните в алгоритъма величини.

R –– Крайни (изходни) резултати: Това са Крайни (изходни) резултати: Това са окончателните стойностиокончателните стойности, , 
които някои от използваните в алгоритъма величини получават в края на които някои от използваните в алгоритъма величини получават в края на 
самия алгоритъмсамия алгоритъм.

Символизиране на алгоритъмСимволизиране на алгоритъм
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Финитност – изпълнението на алгоритъма завършва след
краен брой стъпки и за крайно време;

Детерминираност – резултатите получени от дадена стъпка
се определят еднозначно от резултата в предишната стъпка,
като при едни и същи входни данни всяка стъпка дава едни и
същи резултати. Ако това свойство се наруши-алгоритъмът
става вероятностен;

Ефективност – отделните етапи на алгоритъма са прости,
ясни и изпълними от Изпълнителя, като цялостното
изпълнение на алгоритъма води до решаване на проблема;

Масовост – алгоритъмът може да се прилага за решаване коя
да е задача от даден клас еднотипни задачи;

Свойства на алгоритмитеСвойства на алгоритмите
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Циклични алгоритми - съдържат в себе си група от елементарни
действия, които се изпълняват многократно;
Нециклични алгоритми - съдържат в себе си действия, които
определят кои са следващите за изпълнение действия, в зависимост
от валидността на някакво условие.

Линейни (неразклонени) алгоритми - съставени са от
елементарни действия, които се изпълняват едно след друго
последователно по реда на записването им;
Нелинейни (разклонени) алгоритми – съдържат в себе си
действия, които определят кои са следващите за изпълнение
действия, в зависимост от изискванията на логиката на задачата.
От своя страна нелинейните алгоритми се делят на:

Видове алгоритмиВидове алгоритми
По структурен съставПо структурен състав
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Последователни алгоритми -- в даден момент може да се изпълнява
само една стъпка от алгоритъма;

Паралелни алгоритми – в даден момент може да се изпълняват
повече от една стъпки от алгоритъма. В по-старите компютри
паралелно се изпълняват аритметични и входно-изходни операции. В
съвременните многопроцесорни компютри това е един от начините
за повишаване на бързодействието, наред с подобряването на
елементната база, когато се решават много сложни задачи като
решаване на частни диференциални уравнения за големи
пространства и пр.;

Видове алгоритмиВидове алгоритми
По последователност на изпълнениеПо последователност на изпълнение

Тема 4. ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ на КС. АЛГОРИТМИ.Тема 4. ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ на КС. АЛГОРИТМИ.



Видове алгоритмиВидове алгоритми
Според недвусмисленосттаСпоред недвусмислеността
Детерминирани алгоритми - алгоритъмът като цяло и всяка
негова стъпка при едни и същи данни дават един и същ (точно
определен) резултат ;
Вероятностни алгоритми - съществуваща стъпка(и) или
алгоритъмът като цяло при едни и същи данни може да не дават
един и същ (точно определен) резултат .

Според точносттаСпоред точността
Точни алгоритми - алгоритъмът като цяло и всяка негова стъпка
дават точен резултат ;
Евристични алгоритми – алогритъмът дава резултати в
приемливо време и с приемлива точност..
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Ако две числа са равни, то най-големият общ делител съвпада със самите
числа. Ако те са различни, най-големият общ делител на двете числа е
делител и на разликата между тях. При това, ако се разгледат разликата и по-
малкото от двете числа, то техният най-голям общ делител е същият както на
изходните числа. Този факт позволява да се дефинира последователност от
действия, които довеждат до намиране на най-големият общ делител на тези
числа.

ПРИМЕР ПРИМЕР –– Алгоритъм на Евклид за определяна Алгоритъм на Евклид за определяна 
НОД на две естествени числаНОД на две естествени числа

Нека означим изходните числа с a и b. Ако те
са равни, търсеното решение е едно от двете
числа. Ако са различни, да означим разликата
между тях с x, а по-малкото от двете числа с y.
Тогава можем да заменим изходната двойка
числа a и b с новата двойка x и y и да решаваме
задачата по-същият начин както в началото.
Този процес може да се продължи дотогава,
докато се получи двойка числа, които са равни
помежду си и това е решението на задачата.

1. Начало - Задаване 
стойности на числата a и b; 
2. Проверка: ако a > b, то 
премини към т. 5; 
3. Проверка: ако b > a, то 
премини към т. 6; 
4. Изпълнено е: a = b; Тогава 
НОД е z = a. Край; 
5. a = a – b ; премини към 2 ; 
6. b = b – a ; премини към 2 ; 

Например:    {N->(60,96)}E{12}
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Словесно – чрез думи;
Специализирано – чрез специални знаци, представящи дадени
действия;
Блок-схеми – общоприети графични схеми, в които действията се
вписват в геометрични фигури, а стрелки определят реда на тези
действия.

Начини за представяне алгоритмиНачини за представяне алгоритми

В предния пример, алгоритъмът е описан с помощта на 
естественият разговорен език (словесно-описателен метод). В 
повечето случаи, този начин на представяне на алгоритмите не 
е подходящ, особено за алгоритми с голям брой инструкции. 
Тогава се губи прегледността на алгоритъма и се затруднява 
проследяването на отделните връзки и логически разклонения в 
него. По-голяма прегледност се получава, когато се използват 
графични означения за отделните типове инструкции. 
Графичното представяне на алгоритъмът се нарича блок-схема. 
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Словесно представяне на алгоритмиСловесно представяне на алгоритми
При словесното представяне алгоритъмът се записва с При словесното представяне алгоритъмът се записва с 
използването на естествен език и някои общоприети използването на естествен език и някои общоприети 
математически означения. математически означения. 

Словесният начин за описание на алгоритми не е особено Словесният начин за описание на алгоритми не е особено 
популярен. Основната причина за това е нееднозначността в популярен. Основната причина за това е нееднозначността в 
тълкуването на много думи от естествените езици. В практиката тълкуването на много думи от естествените езици. В практиката 
се използват и други начини за описания на алгоритми се използват и други начини за описания на алгоритми –– чрез чрез 
блокблок--схеми и чрез т. нар. езици за програмиране.схеми и чрез т. нар. езици за програмиране.

ПРИМЕРПРИМЕР. Да се опише словесно алгоритъм за пресмятане . Да се опише словесно алгоритъм за пресмятане 
периметъра (обиколката) на триъгълника по зададени трите му   периметъра (обиколката) на триъгълника по зададени трите му   
страни страни aa, , bb и и cc..

РешениеРешение::
1. Въведете и запомнете числата 1. Въведете и запомнете числата аа, , bb и и cc..
2. Намерете сумата 2. Намерете сумата Sum Sum на числата на числата аа, , bb и и cc, т.е. , т.е. Sum=a+b+cSum=a+b+c..
3. Назначете 3. Назначете Sum Sum за стойност на за стойност на pp, t.e. p = Sum, t.e. p = Sum..
3. Съобщете стойността на р като резултат.3. Съобщете стойността на р като резултат.
4. Прекратете работата.4. Прекратете работата.
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БлокБлок--схемно представяне на алгоритмисхемно представяне на алгоритми
Използват се няколко стандартни геометрични фигури за представяне на
различните типове действия от алгоритъма. Последователността в която
следва да се изпълняват отделните операции или блокове се указва със
стрелки.
Всяка блок-схема има начален блок с който се указва къде се намира
началото на алгоритъма (откъде започва изпълнението на задачата).
Аналогично, трябва да има блок за край на алгоритъма. Най-често тези
блокове се означава графически със следната фигура:

начало

Операциите за въвеждане и извеждане на информация, се представят
графически с успоредник, в който се описват величините, които
получават стойности или тези които се извеждат към някое от входно-
изходните устройства:

край

Въвеждане / 
Изход на 

данни
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Разклоненията в алгоритмите се определят от резултата при проверка
на някакво логическо условие. При изпълнение на условието (резултат
‘да’) се избира една последователност от команди, а при
неизпълнение на условието (резултат ‘не’) се избира друга
последователност. Графическият символ за представяне на
разклонение в алгоритъма има вида:

Операциите свързани с обработка на информацията (действия с 
величините) се изобразяват посредством правоъгълници, в които 
се описват действията с величините:

условие не

да

инструкции

БлокБлок--схемно представяне на алгоритмисхемно представяне на алгоритми
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ОтОт 99 брояброя видимовидимо
еднаквиеднакви монети,монети,
еднатаедната ее попо--лекалека
(“фалшива”)(“фалшива”)..
ОпишетеОпишете чрезчрез
блоковаблокова схемасхема начинначин
заза намиранетонамирането и,и, акоако
сесе допускатдопускат дведве
претеглянияпретегляния сс везнивезни
безбез теглилкитеглилки..

В равновесие
ли е везната?

не да

БлокБлок--схемно представяне на алгоритмисхемно представяне на алгоритми
начало

Поставете по три 
монети в двете блюда

Освободете 
по-тежкото блюдо

Освободете и
двете блюда

Извадете една от монетите
от другото блюдо и й дайте 
име F. Другите две монети 

разпределете по двете блюда

Поставете две от монетите
на третата тройка върху 
двете блюда (по една на 
блюдо). На останалата 

монета  дайте име F.

В равновесие
ли е везната?

не да Фалшивата 
монета е F

Фалшивата 
монета е по-

леката

край

From 9 pieces 
apparently identical 
coins one is lighter 
("false"). Find a 
way to find this coin
if you are allowed 
two scales without 
weights. 



АЛГОРИТМИ : Итерационни структуриАЛГОРИТМИ : Итерационни структури
Итерационните структури саса фрагментифрагменти отот алгоритмитеалгоритмите заза решаванерешаване
нана задачи,задачи, вв коитокоито сесе организираорганизира цикличноциклично повторениеповторение нана определенопределен
наборнабор отот инструкции,инструкции, коитокоито постепеннопостепенно приближаватприближават процесапроцеса додо
желаниятжеланият резултатрезултат.. ТозиТози методметод сесе използваизползва заза организация на
циклични програми с неизвестен предварително брой на
повторенията. ОбикновеноОбикновено припри тезитези процеси,процеси, резултатътрезултатът отот
предходнотопредходното действиедействие сесе използваизползва катокато входнавходна информацияинформация заза
следващотоследващото действиедействие (цикъл)(цикъл).. КонтролътКонтролът нана реализираниятреализираният бройброй
повторенияповторения сесе осъществяваосъществява нана основатаосновата нана условие,условие, определящоопределящо
приближаванетоприближаването нана изчислителниятизчислителният процеспроцес додо желаниятжеланият резултатрезултат..
МногократнотоМногократното изпълнениеизпълнение нана последователностпоследователност отот инструкцииинструкции
представлявапредставлява важнаважна алгоритмичнаалгоритмична концепцияконцепция.. МетодътМетодът заза организацияорганизация
нана повторениеповторение нана изпълнениетоизпълнението нана поредицапоредица отот действиядействия (който(който сесе
явяваявява итерационнаитерационна структура)структура) сесе наричанарича цикъл. ХарактерноХарактерно заза
циклитециклите е,е, чече вв конструкциятаконструкцията имим сесе предвиждатпредвиждат специалниспециални
компоненти,компоненти, осигуряващиосигуряващи управлениетоуправлението нана наборнабор отот действия,действия, коитокоито сесе
изпълняватизпълняват многократномногократно.. УправляващитеУправляващите компонентикомпоненти задаватзадават
началото,началото, краят,краят, структуратаструктурата ии типатипа нана цикъла,цикъла, аа многократномногократно
изпълняванитеизпълняваните инструкцииинструкции образуватобразуват тялототялото нана цикълацикъла.. КлючКлюч--думатадумата
заза началоначало нана цикъла,цикъла, обикновенообикновено сесе наричанарича заглавензаглавен оператороператор..


