
Клаузи (структурирани инструкции)Клаузи (структурирани инструкции)
за логически разклонения и за повторенияза логически разклонения и за повторения

{{
инструкция1;инструкция1;
инструкция2;инструкция2;
……

инструкцияn;инструкцияn;
}}

БлокБлок--инструкцииинструкции
Представлява зона-инструкции, 

поместена между служебните 
символи { и }, които се  изпълняват 
последователно и се разглеждат като 

една сложно-съставна инструкция.

КлаузаКлауза ifif
(“1-алтернативен превключвател”)

Изчислителният процес, 
преминавайки през тази клауза, 
ще изпълни зоната с инструкции 

(една инструкция или блок-
инструкции), следваща if (израз), 
само ако логическата стойност на 

израз е истина, (т.е. 0). Ако 
логическата стойност  на израз е 
лъжа, (т.е. =0), изчислителният 

процес ще прескочи цялата клауза 
и ще продължи нататък.

if (израз)
инструкция;

if (израз)
{{
инструкцияинструкция11;;
инструкцияинструкция22;;
……

инструкцияnинструкцияn;;
}}

или



Клаузи за логическо разклонениеКлаузи за логическо разклонение

КлаузаКлауза ifif--elseelse
(“2-алтернативен превключвател”)

Изчислителният процес, 
преминавайки през тази клауза, ще 
изпълни зоната с инструкции (една 
инструкция или блок-инструкции), 

следваща if (израз), само ако 
логическата стойност на  израз е 
истина (т.е. 0). Ако логическата 

стойност на израз е лъжа (т.е. =0), 
изчислителният процес ще изпълни 

зоната с инструкции (една 
инструкция или блок-инструкции), 
следваща резервираната дума else.

if (израз)
инструкция1;

else
инструкция2;

if (израз)
{{
инструкцияинструкция11;;
инструкцияинструкция22;;
……

инструкцияnинструкцияn;;
}}

else
{{
инструкцияинструкция11;;
инструкцияинструкция22;;
……
инструкцияnинструкцияn;;
}}

или



Клаузи за логическо разклонениеКлаузи за логическо разклонение

КлаузаКлауза ifif--else ifelse if
(“N-алтернативен превключвател”)

Преминавайки през тази клауза, 
изчислителният процес ще изпълни 

зоната с инструкции (една 
инструкция или блок-инструкции), 
следваща резервирана дума if или 
else if,  ако логическата стойност 
на съответния им изразi е истина 
(т.е. 0). Ако логическата стойност 
на всеки изразi е лъжа (т.е. =0), 

то изчислителният процес ще 
изпълни зоната с инструкции (една 
инструкция или блок-инструкции), 
следваща резервирана дума else.

if (израз1)
инструкция1;

else if (израз2)
{
11инструкцияинструкция22;;
22инструкцияинструкция22;;

……
NNинструкцияинструкция22
}

else if (израз3)
инструкция3;
………………….

else
инструкцияN;

if (израз1)
инструкция1;

else if (израз2)
инструкция2;

else if (израз3)
инструкция3;

……………….
else

инструкцияN;
или

Забележка:Забележка: Изчисляването на 
логическите условия става  

последователно.



Клаузи за логическо разклонениеКлаузи за логическо разклонение
КлаузаКлауза switchswitch

(“N-алтернативен превключвател”)

Преминавайки през тази клауза, 
изчислителният процес най-напред 
изчислява ключ-израз. След това 
се открива онази резервирана дума

case,  след която имаме константаi, 
съвпадаща с ключ-израз. Тогава 
започва да се изпълнява зоната с 

инструкции (една инструкция много 
инструкции и/или блок-инструкции) от 

нейната секция, докато се срещне 
резервираната дума break. Ако 
стойността на ключ-израз не

съвпадне с никоя константаi , то се 
изпълнява зоната с инструкции от 

секцията  default.

switch (ключ-израз)
{
case константа1:

инструкция1;
break;

case константа2:
11инструкцияинструкция22;;
22инструкцияинструкция22;;
……

nnинструкцияинструкция22;;
break;

……………………..
case константаn:

инструкцияn;
break;

default:
инструкция(n+1);
break;

}
Забележка2: Ако не се използва break за край
на дадена секция, се преминава към следваща
секция, докато се срещне оператор break или се
достигне края на клаузата switch.

ЗабележкаЗабележка11:: Константите константаi
са от целочислен или символен тип и са
уникални.



Пример с логическо разклонение Пример с логическо разклонение ifif--else ifelse if
#include <iostream> // Прикачва заглавен файл iostream
using namespace std; // Разрешава ползване на std

int main() // Най-важната част на програмата !
{
int age; // Декларира променлива...

cout<<"Input your age: "; // Пита за възраст
cin>> age; // Въвежда годините в age
cin.ignore(); // Очаква enter
if ( age < 50 ) { // Ако в age има число < 50

cout<<"Pretty young!\n"; // Само показва, че if-else if работи...
}
else if (age>=50 && age<100) // Ако в age има число от 50 до 100
{
cout<<"You are old\n"; // Само показва, че if-else if работи…
}
else {

cout<<"You are very old\n"; // Само показва, че if-else if работи…
}
cin.get(); // Задържа екран-прозореца

}



Клаузи за многократно повторениеКлаузи за многократно повторение ((цикли)цикли)

КлаузаКлауза whilewhile
((цикъл с предцикъл с пред--условиеусловие))

Цикълът тип Цикълът тип whilеwhilе е е 
основна конструкцияосновна конструкция. 

Действието му е следното
(Фиг. 3):
1. Оценява се израз.
2a. Ако логическата стойност
на израз е False, се
реализира Край на цикъла и
управлението се предава на
инструкцията след клаузата
while.
2b. Ако логическата стойност
на израз е True се изпълнява
тялото на цикъла.
3. Преминава се към точка 1.

while (израз)
инструкция;

while (израз)
{
зона-инструкции;
}

израз False (=0)

True(0)

Зона
инструкции

инициализация

Край на 
цикъла

Фиг. 3



Клаузи за многократно повторениеКлаузи за многократно повторение ((цикли)цикли)

for (израз-инициализация; израз-условие; израз-модификация)
{ зона-нструкции;}

Забележка:Забележка: Възможно е изразите във forfor
да са празни, с което може да се създаде 
безкраен цикъл, излизането от който е 

грижа на логиката в тялото му.

КлаузаКлауза forfor ((цикъл с предцикъл с пред--условиеусловие))

ЦикълътЦикълът forfor ее многомного гъвкавагъвкава формаформа
нана реализацияреализация нана цикъл,цикъл, аналогиченаналогичен
нана while, вв основатаосновата нана койтокойто стоистои
принципът на броенето.. ВВ негонего няманяма
ограниченияограничения заза типоветипове изразиизрази илиили заза
ролите,ролите, коитокоито тете изпълняватизпълняват.. (Фиг(Фиг.. 44))

Израз-
условие

False (=0)

True(0)

Зона
Инструкции

+
модификация

инициализация

Край на 
цикъла

Например, не е задължително да се ползва
израз-инициализация, за да се
инициализира променлива за управление на
цикъла, нито дори да се ползва такава,
защото има много други средства за
управление или излизане от този цикъл. Не
е задължително и израз-модификация да
модифицира някаква променлива.
Технически погледнато, той е само един
израз, който просто се изчислява.

Фиг. 4



Клаузи за многократно повторениеКлаузи за многократно повторение ((цикли)цикли)

Действието му е следното (Фиг. 5): 
11.. ИзпълняваИзпълнява сесе тялототялото нана цикълацикъла..
2a. Ако логическата стойност на
израз е False, се реализира Край на
цикъла и управлението се предава
на инструкцията след клаузата do-
while.
2b. Ако логическата стойност на
израз е True се преминава към т. 1.

do
{

зона-инструкции;
} while (израз);

израз False (=0)

True(0)

Зона
инструкции

Край на 
цикъла

Забележка:Забележка: За разлика от другите 
цикли, този с DO..WHILE трябва 

да завършва с ;.

КлаузаКлауза dodo--whilewhile
((цикъл с постцикъл с пост--условиеусловие))

ЦикълътЦикълът dodo--wwhilеhilе ее многомного полезнаполезна
конструкцияконструкция заза действия,действия, коитокоито
трябватрябва дада сесе повторятповторят понепоне веднъжведнъж..

Фиг. 5



ПримерПример сс цикълцикъл dodo--whilewhile ии логическологическо разклонениеразклонение switchswitch

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
float a,b;
int izbor;

cout<<"\nEnter first number a: ";
cin>>a; cin.ignore();
cout<<"\nEnter second number b: ";

cin>>b; cin.ignore();

cout<<"\n1.Add\n2.Subtract";
cout<<"\n3.Multiply\n4.Divide\n";
cout<<"\nChoose: ";
do {

cin>>izbor;
cin.ignore();

} while (izbor<1 || izbor>4);

switch (izbor) {
case 1:

cout<<"\n"<<a<<"+“;
cout<<b<<"="<<a+b;
break;

case 2:
cout<<"\n"<<a<<"-“;
cout<<b<<"="<<a-b;
break;

case 3:
cout<<"\n"<<a<<"*“;
cout<<b<<"="<<a*b;
break;

case 4:
cout<<"\n"<<a<<"/“;
cout<<b<<"="<<a/b;
break;

default: break;
}
cin.get();

}



Инструкция Инструкция break;break;
за служебно излизане от клауза  за служебно излизане от клауза  

Тази инструкция прекратява незабавно 
изпълнението на клаузата (било то 

клауза за логическо разклонение или 
за циклично повторение) и предава 

управлението на инструкцията, 
следваща тази клауза. 

#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
int i,a=10,b;
char ch;
for(i=1; ; i++) {

if(!(i%4))
{
cout<<“\n”;
cout<<"Psswrd number: ";
cin>>b;
if(a!=b) continue;
cout<<"\n"<<i
cout<<", More ?<y/n> ";
ch=getch();
if (ch=='n') break;
}

}
}

Инструкция Инструкция continue;continue;
за служебно прекратяване на за служебно прекратяване на 
текущата итерация на клаузатекущата итерация на клауза

Тази инструкция предизвиква 
изпълнение на следващата итерация 

на цикъл, като пропуска кода, 
намиращ се между нея и проверката 
на условието за край на цикъла (за 
цикли while и do-while) или между 

нея и израз-модификацията с 
последваща проверка на условието за 

край на цикъла (за цикъл for) . 

Пример за цикъл Пример за цикъл forfor и и 
инструкции инструкции break;break; и и continue;continue;



С/С++ програма   и  ОП
За по-добро разбиране на механизмите за взаимодействие между компонентите на една
програма е необходимо да се разгледа как се изпълнява изпълнимия й код в средата на
операционната система(ОС) и как се разпределя наличната оперативна памет (ОП).

Блок ОП за програмния стек 
(PS) на ядрото на ОС

Блок ОП за резидентната 
част на ОС (команди)

Блок ОП за програмния стек 
на потребителска програма

Блок ОП за статични данни 
на потребителска програма

Блок ОП за изпълнимия код 
на потребителска програма

Блок ОП за векторите на 
прекъсвания на ОС

Блок от свободна ОП –
предназначен за работа с 

динамични програмни 
обекти, генериращи се по 
време на изпълнение на 
потребителска програма

При мултипрограмните ОС, като Windows, 
Unix и др., работещи в режим на 

времеделене, системната зареждаща 
програма заделя за всеки активиран процес 

отделен блок памет (дял на ОП), който с 
известна условност има структурата 

показана на Фиг. 2

7

6

5

4

3

2

1
Фиг. 2

Разпределението на ОП се осъществява от два основни модула в ядрото на ОС –
системна зареждаща програма и програма за динамично разпределение на ОП.

Наред с това заделяне на дял от ОП, 
системната зареждаща програма

създава три основни блока (сегменти) :
•сегмент за временно съхранение на
данни на ядрото на ОС и векторите на
прекъсване (Фиг2.-блок 1);
•Сегмент на резидентната част на
ядрото на ОС, т.е. команди на системата
и техния интерпретатор (Фиг2.-блок 6);
•сегмент на системния стек на ОС
(Фиг2.-блок 7).

0000:0000
Начален адрес



С/С++ програма   и  ОП

С композирането на сегментите 1, 6 и 7 се създават условия за работа на 
програмите (процесите) от Приложното Програмно Осигуряване (ППО). 

При това, изпълнимите модули на ППО се изграждат от съответните 
свързващи редактори. Самото им стартиране се изпълнява отново от 

системната зареждаща програма на ОС на няколко етапа:

Етап 1а: Зареждане на изпълнимия код в сегмент, който съдържа
асемблерския код на програмата и включва кода на функцията main и
на всички функции използувани в нея (Фиг2.- блок 2);

Етап 1b: Заделяне на сегмент на статичните (глобални) данни, (в
зависимост от типа им – т.е броя байтове с които се представят), които
данни съществуват и са достъпни по време на изпълнението на
потребителската програма (Фиг2.-блок 3)

Етап 1c: Заделяне сегмент на програмния стек (Фиг2.-блок 4)

Етап 2: Обработка на изпълнимия код за относително преадресиране
спрямо началната точка (адрес) на конкретното зареждане.

Етап 3: Настройка на възвратния адрес за връщане към ядрото на ОС,
след завършване на потребителската програма (command.com)

Етап 1d: Заделяне сегмент на свободната памет (heap-куп), за
динамичните обекти (Фиг2.-блок 5).


