
KОМПЮТЪРНАТА СИСТЕМА (КС) е универсална 
информационна машина, която може да извършва много и 
разнообразни дейности. Широкият обхват на приложение 

на КС се обуславя от универсалните електронни 
устройства, от които е изградена и простата система от 
команди (инструкции), заложени като функционални 

възможности на централното й процесорно устройство. 

Разглеждана на това ниво, КС е апаратна част (Hardware).

Решаването на разнообразните 
задачи в КС се осъществява чрез 

многократно изпълнение на множество 
елементарни аритметични и логически 

операции, включени в системата 
команди на микропроцесора.

Тема 4.  Езици за програмиране и интегрирани 
програмни среди



Всяка елементарна операция 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 
инструкции, подчинени на логиката на определен АЛГОРИТЪМ.

Такава поредица от систематизирани и логически обвързани 
инструкции се нарича програма (Software)

и стои в основата на т.нар. 
Програмно Осигуряване (ПО).

Тема 4.  Езици за програмиране

Така се появява нуждата от средства и механизми за 
построяване на програми, които да казват на КС какво да 

прави с данните, как да ги съхранява, как да ги ползва, как 
и кога да реагира на разни обстоятелства, свързани с 

“живота” на тези данни. Тези средства се оказали 
ЕЗИЦИТЕ  ЗА ПРОГРАМИРАНЕ.



Понятие за език за програмиране

ЕзикЕзик заза програмиранепрограмиране
ПредставляваПредставлява регламентиранрегламентиран наборнабор отот символи,символи,
генериращгенериращ завършеназавършена знаковазнакова системасистема отот
синтактичнисинтактични конструкции,конструкции, коятокоято ее подчиненаподчинена нана
определениопределени семантичнисемантични правилаправила ии ее предназначенапредназначена
заза записване,записване, интерпретиранеинтерпретиране ии разпространяванеразпространяване нана
компютърникомпютърни програмипрограми..
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За всеки език (било то за програмиране или за
общуване) като специална знакова система са валидни
следните градивни концепции:

•азбука – допустимите симоли на езика; 
•лексика – начини за образуване на думите (лексемите) 
от символите (речник); 
•синтаксис – методи и правила, които определят 
начините за образуване на «изречения» с думи на езика; 
•семантика – значението (смисъла на «изреченията», 
тяхната логическа обвързаност); 
•прагматика – предназначение и област на използване 
на езика. 

Тема 4.  Езици за програмиране



••Научни изчисления (Научни изчисления (C++, FORTRAN, Java); C++, FORTRAN, Java); 
••Системно програмиране (Системно програмиране (C++, Java); C++, Java); 
••Обработка на данни (Обработка на данни (C++, COBOL, Java); C++, COBOL, Java); 
••Изкуствен интелект (Изкуствен интелект (LISP, Prolog); LISP, Prolog); 
••Издателска дейност (Издателска дейност (Postscript, Postscript, TeXTeX); ); 
••Отдалечена обработка на информация (Отдалечена обработка на информация (Perl, PHP, Java, C++); Perl, PHP, Java, C++); 
••Описание на документи (Описание на документи (HTML, XML).HTML, XML).

Тема 4.  Езици за програмиране

Езиците за програмиране се използват във Езиците за програмиране се използват във 
всички области на човешката дейност:всички области на човешката дейност:

Характеристики на езиците за програмиранеХарактеристики на езиците за програмиране

••Наличие на среда за Наличие на среда за програмиранепрограмиране, , поддържащаподдържаща разработкатаразработката на на 
приложения на приложения на съответниясъответния езикезик за за програмиранепрограмиране;;
••Удобство за Удобство за съпровожданесъпровождане и и тестванетестване на на програмитепрограмите;;
••СтойностСтойност на на разработкатаразработката с с използванеизползване конкретнияконкретния езикезик за за програмиранепрограмиране;;
••Простота и Простота и ефективностефективност на на конструкциитеконструкциите нана езикаезика;;
••Приложение на Приложение на обектнообектно--ориентиранияориентирания подход.подход.



Технология на програмиранеТехнология на програмиране
ПрограматаПрограмата сесе пишепише нана изкуственизкуствен език,език, състоящсъстоящ сесе отот ключовиключови думидуми ии
правилаправила (синтаксис),(синтаксис), коитокоито сесе използватизползват заза създаванесъздаване нана инструкции,инструкции, коитокоито
компютъръткомпютърът дада следваследва.. ПовечетоПовечето програмипрограми саса написанинаписани чрезчрез използванеизползване нана
текстовтекстов редакторредактор илиили текстообработващатекстообработваща програма,програма, заза дада сесе създадесъздаде началнияначалния
код,код, койтокойто следслед товатова сесе интерпретираинтерпретира илиили компилиракомпилира вв машиненмашинен език,език,
подходящподходящ заза изпълнениеизпълнение отот компютъракомпютъра..

Процесът на програмиране включва:Процесът на програмиране включва:
•• Формулиране на проблема;Формулиране на проблема;
•• Формулиране на изискванията към програмата;Формулиране на изискванията към програмата;
•• Проектиране на програмата (алгоритмизация);Проектиране на програмата (алгоритмизация);
•• Кодиране на програмата (на програмен език); Кодиране на програмата (на програмен език); 
•• Тестване (проверка и поправяне);Тестване (проверка и поправяне);
•• Документиране;Документиране;
•• Инсталиране и поддръжка (вкл. нови версии).Инсталиране и поддръжка (вкл. нови версии).
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КласификацияКласификация на на програмнитепрограмните езициезици

ЕзицитеЕзиците за за програмиранепрограмиране по по своитесвоите възможностивъзможности и и времевреме на на създаванесъздаване е е 
приетоприето да се делят на поколения да се делят на поколения ((GenerationGeneration LanguageLanguage, GL)., GL).

Всяко поколение по Всяко поколение по своятасвоята функционалностфункционалност
качественокачествено се се отличаваотличава от от предходнитетепредходнитете..
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ВсякаВсяка програмапрограма представяпредставя алгоритъмаалгоритъма въввъв форма и вид, форма и вид, коитокоито могатмогат да се да се 
възприематвъзприемат и и изпълняватизпълняват от от компютъркомпютър. . 

Само,Само, чече компютъръткомпютърът можеможе дада възприемавъзприема
непосредственонепосредствено самосамо тт.. нарнар.. машиненмашинен езикезик..

Ето защо първоначално програмирането се
извършвало в машинен код. Това означава, че
програмите са съдържали само двоични инструкции
(машинен код на програмите), тъй като хардуерните
елементи на КС можели да работят само с такива
инструкции . Машинният език е прието да се
нарича “език от първо поколение” (1GL).
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ПървоПърво поколениепоколение програмнипрограмни езициезици ((машиненмашинен езикезик) ) –– 5050--
те те годинигодини на ХХ векна ХХ век

МашинноМашинно--ориентиранориентиран езикезик:: програмнитепрограмните инструкцииинструкции писаниписани нана тозитози езикезик
използватизползват основнияосновния наборнабор инструкции,инструкции, специфичниспецифични заза всекивсеки процесорпроцесор.. ТезиТези
инструкцииинструкции сесе наричатнаричат машиненмашинен кодкод (( обектенобектен кодкод)) ии сесе пишатпишат ии изпълняватизпълняват вв
двоичендвоичен кодкод ((ползватползват сесе самосамо интерпретациитеинтерпретациите нана 11 ии 00)).. ПозволяватПозволяват нана
програмистапрограмиста дада кодиракодира инструкциитеинструкциите попо възможновъзможно найнай--ефективнияефективния начин,начин, ноно ее
изключителноизключително труднотрудно сс тяхтях дада сесе пишатпишат програмипрограми..



Ясно е, че писането на машинен език при все засилващото се
усъвършенстване на хардуера на КС, би могло да накара програмистите да
полудеят. Следователно, съвсем естествено е било да се появят облекчения
и те идват (след 1950 г.) с появата на асемблерските езици, при които
командите се записват с мнемонически кодове (кодови съкращения). Тези
кодове се обработвали от специална транслираща програма, която ги
преобразувала в машинни инструкции (двоичен код). Асемблерските езици
били наречени “Езици от второ поколение” (2GL).
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ВтороВторо поколение поколение програмнипрограмни езициезици ((асемблерниасемблерни езициезици) ) -- 5050--те те 
годинигодини на ХХ векна ХХ век

АсемблерътАсемблерът ее машинномашинно--ориентиранориентиран езикезик отот нискониско ниво,ниво, вв койтокойто всякавсяка програмнапрограмна
инструкцияинструкция (оператор)(оператор) отговаряотговаря нана инструкция,инструкция, коятокоято процесорътпроцесорът можеможе дада изпълниизпълни..
ВместоВместо двоичнидвоични кодове,кодове, инструкциитеинструкциите използватизползват мнемоничнимнемонични кодовекодове.. ОбръщениетоОбръщението
къмкъм клеткиклетки отот паметтапаметта ее заместенозаместено сс обръщенияобръщения къмкъм областиобласти отот паметтапаметта.. ДвоичнияДвоичния
кодкод заза представянепредставяне нана числатачислата ее заменензаменен сс десетичендесетичен илиили шестнадесетиченшестнадесетичен кодкод..
ПисанетоПисането нана програмипрограми изискваизисква детайлнодетайлно познаванепознаване възможноститевъзможностите нана компютъракомпютъра ии
неговиянеговия микропроцесормикропроцесор.. АсемблеритеАсемблерите сесе използватизползват активноактивно ии днесднес заза максималномаксимално
използванеизползване възможноститевъзможностите нана хардуерахардуера -- драйвери,драйвери, модулимодули заза нестандартнонестандартно
оборудванеоборудване ,, библиотекибиблиотеки заза машиннамашинна графикаграфика ии дрдр..



Примерът с асемблерските езици показал, че е по-подходящо програмите да се 
записват в термините на някакво по-високо логическо ниво, което да остава 

независимо от усъвършенстванията на хардуера на КС, а специални програми 
да “превеждат” инструкциите им до по-ниско ниво (машинни инструкции).

При програмните езици от трето ниво се разработва обособена съвкупност от 
семантични конструкции и синтактични правила, които се използват за 

представяне на алгоритми във форма, удобна за обработка от компютър, но 
независима от хардуера на КС.

Тъй като те са средство за описание на алгоритми, тези езици се наричат още 
алгоритмични езици. Отличават се от машинно зависимите езици, по по-

високото структурно ниво на инструкциите и машинната си независимост. 

През втората половина на 50-те години на 20-ти век 
се появяват първите

Програмни езици от трето поколение (3GL)

Специални програми (компилатори, транслатори или 
интерпретатори) се използват за преобразуване в двоичен код на 

текста на програмите, написани с алгоритмичните езици.

Тема 4.  Езици за програмиране



ТезиТези езициезици саса ппроблемнороблемно ии процедурнопроцедурно ориентираниориентирани езициезици,, коитокоито използватизползват
ключовиключови думидуми ии синтаксис,синтаксис, грубогрубо напомнящинапомнящи човешкичовешки езикезик.. ТеТе увеличаватувеличават
производителносттапроизводителността нана програмиститепрограмистите ии гиги освобождаватосвобождават отот необходимосттанеобходимостта
дада знаятзнаят попо какъвкакъв начинначин сесе изпълняваизпълнява всякавсяка инструкцияинструкция.. СС последнотопоследното сесе
занимаватзанимават интерпретатораинтерпретатора илиили компилаторакомпилатора,, коитокоито преобразуватпреобразуват оригиналнияоригиналния
кодкод вв изпълнимизпълним машиненмашинен кодкод.. ВсекиВсеки оператороператор нана езикезик отот високовисоко нивониво
отговаряотговаря нана няколконяколко инструкцииинструкции нана машиненмашинен езикезик.. НедостатъкътНедостатъкът нана тезитези
езициезици ее бавнатабавната обработкаобработка ии необходимосттанеобходимостта отот многомного паметпамет..

ТретоТрето поколение поколение програмнипрограмни езициезици ((езициезици от от високовисоко
нивониво) ) –– 6060--те те годинигодини на ХХ векна ХХ век

Тема 4.  Езици за програмиране

ЧетвъртоЧетвърто поколение поколение програмнипрограмни езициезици -- 9090--те те годинигодини на ХХ векна ХХ век

РазвиватРазвиват сесе основноосновно вв дведве направлениянаправления::
••РеализиранеРеализиране на набор от на набор от креативникреативни средства и средства и подпрограмиподпрограми
осигуряващосигуряващ повишаванеповишаване производителносттапроизводителността на на програмиститепрограмистите, за , за 
сметка на сметка на усложняванеусложняване нана езикаезика..
••УпростяванеУпростяване на интерфейса (на интерфейса (връзкатавръзката) с ) с крайнитекрайните потребители, с цел потребители, с цел 
достъпностдостъпност на на езикаезика и и предпоставкапредпоставка за за създаванесъздаване на на технитехни собственисобствени
приложения.приложения.



Характеристики на Характеристики на четвърточетвърто поколение поколение 
програмнипрограмни езициезици

••ВизуалнаВизуална среда за разработка;среда за разработка;
••ОбектноОбектно--ориентиранориентиран подход на подход на програмиранепрограмиране;;
••МощниМощни средства за средства за програмиранепрограмиране на на клиентклиент--сървърсървър
приложения;приложения;
••Средства за управление на Средства за управление на базибази данниданни..

ТезиТези езициезици притежаватпритежават развитразвит потребителскипотребителски интерфейс,интерфейс,
позволяващпозволяващ диалоговадиалогова работаработа припри разработкаразработка нана
приложения,приложения, припри определянеопределяне нана входнитевходните ии изходниизходни
екраниекрани ии отчетиотчети,, припри определянеопределяне съдържаниетосъдържанието нана
записитезаписите ии припри употребаупотреба нана графикиграфики..

Тема 4.  Езици за програмиране

ЧетвъртоЧетвърто поколение поколение програмнипрограмни езициезици -- 9090--те те годинигодини на ХХ векна ХХ век



Класификация според начина на използване на езикаКласификация според начина на използване на езика

Процедурни (алгоритмични езици) програмни езициПроцедурни (алгоритмични езици) програмни езици
Програмистът описва различните стъпки от процедурата, която КС трябва Програмистът описва различните стъпки от процедурата, която КС трябва 
да следва, за да изпълни задачата.да следва, за да изпълни задачата.
Примери Примери -- Асемблер, Бейсик, Фортран, Паскал, Си и др.Асемблер, Бейсик, Фортран, Паскал, Си и др.

Декларативни Декларативни програмнипрограмни езициезици
Дефинират се множество от факти и взаимоотношения, като се очакват Дефинират се множество от факти и взаимоотношения, като се очакват 
определени резултати. Използването им е ограничено до експертни определени резултати. Използването им е ограничено до експертни 
системи и справочни приложения за бази данни.системи и справочни приложения за бази данни.
Примери Примери -- Пролог, Лисп и др.Пролог, Лисп и др.

Езици, управлявани от събитияЕзици, управлявани от събития
Програмен език, чрез който се създават програми чрез предизвикване на Програмен език, чрез който се създават програми чрез предизвикване на 
събитие. Такива програми пускат компютъра в безкраен цикъл, докато не събитие. Такива програми пускат компютъра в безкраен цикъл, докато не 
се случи някакво събитие, по време насе случи някакво събитие, по време на което се обработва кода което се обработва кода 
управляващ събитието. По този начин програмата директно реагира на управляващ събитието. По този начин програмата директно реагира на 
събития предизвикани от потребителя, без да преминава през серия от събития предизвикани от потребителя, без да преминава през серия от 
диалози и менюта по строго определен начин. диалози и менюта по строго определен начин. 
Пример: Visual BasicПример: Visual Basic
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Класификация според начина на структуриранеКласификация според начина на структуриране

Структурно програмиранеСтруктурно програмиране -- набор от стандарти, които правят набор от стандарти, които правят 
програмите по дълги, но улесняват четливостта, надеждността и програмите по дълги, но улесняват четливостта, надеждността и 
поддръжката им. Поддържа се идеята,че цялата структура на поддръжката им. Поддържа се идеята,че цялата структура на 
програмата трябва да отразява логическата последователност на програмата трябва да отразява логическата последователност на 
извършваните действия, започвайки с първата задача и извършваните действия, започвайки с първата задача и 
продължавайки логически. За езици катопродължавайки логически. За езици като Си, Паскал, Модула 2 и Си, Паскал, Модула 2 и 
dBase е присъщоdBase е присъщо структурирането.структурирането.
Модулно програмиранеМодулно програмиране -- Стил на програмиране ,който разбива Стил на програмиране ,който разбива 
програмните функции на модули, всеки от които изпълнява една програмните функции на модули, всеки от които изпълнява една 
функция и съдържа всички кодове и променливи за изпълнението на функция и съдържа всички кодове и променливи за изпълнението на 
тази функция.тази функция.
ОбектноОбектно--ориентирано програмиранеориентирано програмиране –– При него програмните При него програмните 
елементи са във вид на обекти, които могат да си предават елементи са във вид на обекти, които могат да си предават 
съобщения един на друг. В една обектно ориентирана програма, всеки съобщения един на друг. В една обектно ориентирана програма, всеки 
обект има свои собствени данни от програмен код и вътрешно разчита обект има свои собствени данни от програмен код и вътрешно разчита 
на себе си. Програмата прави обекта част от голямото цяло чрез на себе си. Програмата прави обекта част от голямото цяло чрез 
обединяването му в йерархия от слоеве. Обектно ориентираното обединяването му в йерархия от слоеве. Обектно ориентираното 
програмиране е първично разширение на концепцията за модулно програмиране е първично разширение на концепцията за модулно 
програмиране.програмиране.
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ЕЕзикзик заза програмиранепрограмиране;;
ТранслаторТранслатор (интерпретатор(интерпретатор // компилатор)компилатор);;
СвързващСвързващ редакторредактор;;
ИзпълнителнаИзпълнителна система,система,
СистемаСистема заза проверкапроверка нана програмипрограми (дебъгер)(дебъгер);;
СистемаСистема заза поддържанеподдържане нана библиотекибиблиотеки отот
подпрограмиподпрограми
ТекстовиТекстови редакториредактори..

ИнтегриранитеИнтегрираните средисреди заза програмиранепрограмиране включватвключват::

Програмните средства, които осигуряват написването, редактирането, 
изчистването от грешки, преобразуването в двоичен код и стартирането 
на една програма, написана с помощта на определен програмен език се 
нарича Интегрирана Програмна Среда (IDE). 
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Примери за програмни средиПримери за програмни среди
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Текстови редакториТекстови редактори

Това е програма, която подържа
написването и редактирането
на текста на програмите и
съхраняването им в подходящ
вид върху постоянен външен
носител (диск). Текста на
програмата може да се напише
на какъв да е редактор,
например Notepad, но
редакторът на интегрираната
програмна среда предоставя
някои улеснения.

Той записва файла с подходящо разширение (“*.pas”- за Pascal,”*.cpp” - за
С++,”*.bas” - за Basic и др.), отбелязва ключовите думи в даденият език,
предоставя помощна информация за програмният език и др.
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ПроцесътПроцесът нана превежданепревеждане нана програмитепрограмите отот езикаезика заза програмиранепрограмиране нана
машиненмашинен езикезик сесе наричанарича транслиранетранслиране.. ТоТо сесе извършваизвършва отот специалиспециали
програмипрограми,, известниизвестни сс иметоимето транслаторитранслатори.. РазличавамеРазличаваме двадва видавида транслаторитранслатори::

ТРАНСЛАТОРИ

Интегрирани програмни среди

ТРАНСЛАТОР-ИНТЕРПРЕТАТОРИ
ПриПри тяхтях сесе подбираподбира последователностпоследователност отот машиннимашинни командикоманди заза всякавсяка отот
конструкциитеконструкциите нана езикаезика,, коятокоято сесе изпълняваизпълнява веднагаведнага ((конструкциятаконструкцията нана
езикаезика сесе интерпретираинтерпретира))..

ТРАНСЛАТОР- КОМПИЛАТОРИ
Компилаторът е програмна система, която преобразува текста на програмата
в машинни (двоични) команди. Процесорът на КС може да изпълнява само
двоични команди. Затова, програмите написани на даден програмен език
трябва да се преобразуват в такива двоични команди. Процесът на
превеждане на програмата на друг език (в случая в машинен език) се нарича
транслация (компилация).

Оригиналният вид на програмата се нарича изходен код (source), 
а преобразуваният  – обектен код (object code).



Процесът на транслация се състои от три етапа – логически анализ, 
синтактически разбор и    генериране на обектен код. 

Етапът - Логически анализ е процес на формиране на отделните
символни групи от текста на изходната програма. Например, когато се
срещне група символи “ if ”, тя трябва да се интерпретира от транслатора
като ключова дума в програмният език, имаща точно определена функция
при записа на някои командни инструкции. Или ако се срещнат символите
‘154’, те трябва да се интерпретират не като отделни цифри 1, 5 и 4, а като
единно числово значение – числото 154. Тази дейност изглежда доста
елементарна, но за компютърната система, това е важна и отговорна
дейност, защото машината не притежава интелигентност и за нея всички
символи са само номера от таблицата за ASCII код.

Целта на логическият анализ е : чрез последователно прочитане на символите
от изходната програма, да се образуват самостоятелни текстови логически
единици. Тези самостоятелни единици се класифицират, като се определя
вида им – числа, думи, аритметически операции и т.н. Генерираните текстови
единици се предоставят на синтактическият анализатор за по-нататъшна
обработка.
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При етапа - синтактически разбор се игнорират всички коментари и се
анализира програмата в термините на логически единици формирани от
логическият анализатор. Задачата на синтактическият анализатор е да обедини
логическите единици в командни инструкции, да идентифицира граматическата
структура на програмните елементи и разпознае ролята на всеки компонент. За
опростяване на синтактическият разбор, ранните езици за програмиране
изискваха всеки оператор от програмата да се разполага в определено място на
бланката за изходния текст. Тези езици се наричат езици с фиксиран формат. Сега
се използват предимно езици със свободен формат.

Процесът на транслация се състои от три етапа – логически анализ, 
синтактически разбор и    генериране на обектен код. 

Процесът на синтактическият анализ се основава на съвкупност от
правила, определящи синтаксиса на програмният език. Един от
начините за представяне на синтактическите правила се състои в
използването на синтактични диаграми. Отделните редове на
програмата се сравняват за съответствие с някаква съвкупност от
синтактически диаграми. Съставя така нареченото дърво на
синтактическия анализ за изходната програма – граматическа структура
на програмата.
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При синтактическият анализ на операторите за декларации, съдържащата 
се в тях информация се записва в специална таблица на символите. Тази 

таблица определя какви променливи са описани в програмата и какви 
типове данни или структури са свързани с тях. 

Компилаторът прави проверка за правилността на текста на програмите и 
формира подходящи съобщения за допуснатите грешки при записа на 
отделните оператори в програмите. Компилаторът открива и съобщава 

само за така наречените синтактически грешки. Това са грешки от 
формално естество – неправилно записани оператори, пропуснати части 

от команди, използване на недекларирани променливи и др. 

След коригиране на всички синтактически грешки, компилаторът
реализира и третия етап от процеса на компилация на програмата -
преобразува текста на програмата в съвокупност от двоични команди,
които записва в междинен файл (obj - обектен файл). Този процес
включва различни аспекти, един от които е повишаването на
ефективността на генерираният код.

Процесът на транслация се състои от три етапа – логически анализ, 
синтактически разбор и    генериране на обектен код. 
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Обектният файл, който създава компилаторът макар и записан в двоичен код все
още не е готов за изпълнение от микропроцесора. Една от причините за това е,
че програмните езици позволяват програмите да се изготвят от отделни модули,
компилирани в различно време. Затова обектният код получен при транслацията
често представлява само някаква съставна част от цялостната програма, която
трябва да се свърже с другите части за да се получи едни цяло. Даже програмата
да се състои само от един модул, обектният код от транслацията не е готов за
изпълнение, тъй като към него не са включени стандартните библиотечни
функции, които се осигуряват от програмната среда.
Свързващият редактор е програмна система, която свързва файловете създадени
от компилатора в единен изпълним файл (приложение). Той добавя всички
необходими библиотечни подпрограми към създадените от компилатора обектни
файла и ги свързва, като създава изпълним файл (разширение ‘.exe’) или
библиотечен файл (разширение ‘.dll’). Свързващият редактор проверява
правилността на всички връзки между отделните обектни модули и генерира
съобщения, ако има грешки.

Свързващ редактор.
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Дебъгер.
Дебъгерът е програмна система, която подпомага
програмистите за отстраняване на грешки от логическо
естество, допуснати в програмите. Тези грешки не са
програмни, а грешки или пропуски в алгоритъма на задачата.
Тези грешки могат да доведат до опит за изпълнение на
недопустими операции от микропроцесора (аритметично
деление на нула, препълване на полето за дадена променлива,
адресиране извън адресното пространство на паметта и др.).
Тогава се генерира съобщение за вида на грешката и адрес в
паметта, където се намира двоичната команда предизвикала
грешката. В други случаи, грешката няма да предизвика
спиране на изпълнението на програмата, но получаваните
резултати няма да са верни заради грешният алгоритъм. Тези
грешки са по-опасни и в редица случаи се не се откриват или
се откриват след като програмата вече е била използвана.
Исторически за тези грешки е останало наименованието ‘бъг’
– ове (‘bug’ – буболечка) и поради тази причина самата
програма се нарича дебъгер (премахване на ‘бъг’ – ове).
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Основният проблем, при отстраняването на логическите грешки е че 
генерираните съобщения се отнасят до адреси в паметта, където се намират 
машинните команди, а програмистът разработва логиката на програмата на 
основата на първичният текст написан на определен програмен език. За да се 
установи съответствие между машинните команди и текста на програмата, 
програмната система дебъгер, изготвя специален файл – карта на паметта на 
програмата (‘.map’ – файл). В тази карта се записва относителният адрес на 
машинната команда в паметта, с която започва всеки ред от текста на 
програмата. При наличието на тази карта на паметта, всеки адрес съпровождащ 
дадено съобщение за грешка, може да бъде отнесен към определен ред в 
изходният текст на програмата. 

Дебъгерът предоставя, някои специални средства за проверка и
отстраняване на логически грешки. Така например, могат да се маркират
определени оператори в текста на програмата (точки на прекъсване), в
които да се спира изпълнението на програмата и да се проверяват
стойностите на някои променливи с цел да се проследи развитието на
даден процес на обработка на информацията. Освен това, програмата
може да бъде стартирана в така нареченият режим ‘трасиране’. При него
програмата се изпълнява стъпка по стъпка (оператор след оператор) и
може да се следи изменението на стойностите на някои величини.
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Това е система, която осигурява използването на
множество стандартни функции, които облекчават
програмирането на дадения алгоритмичен език. Тези
библиотечни функции се групират в различни раздели –
функции за входно-изходни операции, математически
функции, функции за работа със текстови низове и т.н.
Колкото повече библиотечните функции са включени в
дадена програмна среда, толкова по-големи възможности
предоставя тя на програмистите.

Система за поддържане на Система за поддържане на 
библиотеки от подпрограмибиблиотеки от подпрограми
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