
СинтезСинтез ии анализанализ нана
алгоритмиалгоритми ии програмипрограми

ВВ ежедневиетоежедневието сиси човекчовек извършваизвършва дейностидейности, , коитокоито сесе
изпълняватизпълняват попо предварителнопредварително заученизаучени правилаправила ––
шофиранешофиране нана леклек автомобилавтомобил, , готвенетоготвенето нана ястияястия, , 
пресмятанепресмятане нана числовчислов изразизраз ии дрдр. . ДълбокатаДълбоката същностсъщност, , 
коятокоято гиги свързвасвързва ее тяхнататяхната алгоритмизираносталгоритмизираност..

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.

Терминът “алгоритъм” произлиза от името на
арабския математик Ал-Хорезми, който в свой научен
трактат описва последователност от действия за
представяне на числа в десетична бройна система.



ИнтуитивноИнтуитивно ее ясноясно, , 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 процедурапроцедура, , 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 данниданни,, подмножествоподмножество нана DD;;
R == множествомножество отот крайнитекрайните резултатирезултати;;
Af == алгоритъмалгоритъм ((правилоправило) ) заза преобразуванепреобразуване нана входнитевходните данниданни вв
изходниизходни резултатирезултати.

I –– ВходниВходни данниданни : : ТоваТова саса началнитеначалните стойностистойности, , коитокоито сесе
назначаватназначават първоначалнопървоначално нана използванитеизползваните вв алгоритъмаалгоритъма
величинивеличини..

R –– КрайниКрайни ((изходниизходни) ) резултатирезултати: : ТоваТова саса окончателнитеокончателните
стойностистойности, , коитокоито някоинякои отот използванитеизползваните вв алгоритъмаалгоритъма величинивеличини
получаватполучават вв краякрая нана самиясамия алгоритъмалгоритъм.

СимволизиранеСимволизиране нана алгоритъмалгоритъм



ФинитностФинитност –– изпълнениетоизпълнението нана алгоритъмаалгоритъма завършвазавършва следслед
краенкраен бройброй стъпкистъпки ии заза крайнокрайно времевреме;;

ДетерминираностДетерминираност –– резултатитерезултатите получениполучени отот даденададена
стъпкастъпка сесе определятопределят еднозначноеднозначно отот резултатарезултата вв
предишнатапредишната стъпкастъпка, , катокато припри едниедни ии същисъщи входнивходни данниданни
всякавсяка стъпкастъпка давадава едниедни ии същисъщи резултатирезултати. . АкоАко товатова
свойствосвойство сесе нарушинаруши--алгоритъмъталгоритъмът ставастава вероятностенвероятностен;;

ЕфективностЕфективност –– отделнитеотделните етапиетапи нана алгоритъмаалгоритъма саса простипрости, , 
ясниясни ии изпълнимиизпълними отот ИзпълнителяИзпълнителя, , катокато цялостнотоцялостното
изпълнениеизпълнение нана алгоритъмаалгоритъма водиводи додо решаванерешаване нана
проблемапроблема;;

МасовостМасовост –– алгоритъмъталгоритъмът можеможе дада сесе прилагаприлага заза решаванерешаване
коякоя дада ее задачазадача отот дадендаден класклас еднотипниеднотипни задачизадачи;;

СвойстваСвойства нана алгоритмитеалгоритмите



ЦикличниЦиклични алгоритмиалгоритми -- съдържатсъдържат вв себесебе сиси групагрупа отот елементарниелементарни
действиядействия, , коитокоито сесе изпълняватизпълняват многократномногократно;;
НецикличниНециклични алгоритмиалгоритми -- съдържатсъдържат вв себесебе сиси действиядействия, , коитокоито
определятопределят коикои саса следващитеследващите заза изпълнениеизпълнение действиядействия, , вв зависимостзависимост
отот валидносттавалидността нана някаквонякакво условиеусловие..

ЛинейниЛинейни ((неразклоненинеразклонени) ) алгоритмиалгоритми -- съставенисъставени саса отот
елементарниелементарни действиядействия, , коитокоито сесе изпълняватизпълняват едноедно следслед другодруго
последователнопоследователно попо редареда нана записванетозаписването имим;;
НелинейниНелинейни ((разклонениразклонени) ) алгоритмиалгоритми –– съдържатсъдържат вв себесебе сиси
действиядействия, , коитокоито определятопределят коикои саса следващитеследващите заза изпълнениеизпълнение
действиядействия, , вв зависимостзависимост отот изискваниятаизискванията нана логикаталогиката нана задачатазадачата. . 
ОтОт своясвоя странастрана нелинейнитенелинейните алгоритмиалгоритми сесе делятделят нана: : 

ВидовеВидове алгоритмиалгоритми

ПоПо структуренструктурен съставсъстав



ПоследователниПоследователни алгоритмиалгоритми -- вв дадендаден моментмомент можеможе дада сесе
изпълняваизпълнява самосамо еднаедна стъпкастъпка отот алгоритъмаалгоритъма;;

ПаралелниПаралелни алгоритмиалгоритми –– вв дадендаден моментмомент можеможе дада сесе изпълняватизпълняват
повечеповече отот еднаедна стъпкистъпки отот алгоритъмаалгоритъма. . ВВ попо--старитестарите компютрикомпютри
паралелнопаралелно сесе изпълняватизпълняват аритметичниаритметични ии входновходно--изходниизходни операцииоперации. . 
ВВ съвременнитесъвременните многопроцесорнимногопроцесорни компютрикомпютри товатова ее единедин отот
начинитеначините заза повишаванеповишаване нана бързодействиетобързодействието, , нареднаред сс
подобряванетоподобряването нана елементнатаелементната базабаза, , когатокогато сесе решаватрешават многомного
сложнисложни задачизадачи катокато решаванерешаване нана частничастни диференциалнидиференциални уравненияуравнения
заза големиголеми пространствапространства ии прпр.;.;

ВидовеВидове алгоритмиалгоритми

ПоПо последователностпоследователност нана изпълнениеизпълнение



ВидовеВидове алгоритмиалгоритми

СпоредСпоред недвусмисленосттанедвусмислеността
ДетерминираниДетерминирани алгоритмиалгоритми -- алгоритъмъталгоритъмът катокато цялоцяло ии всякавсяка
негованегова стъпкастъпка припри едниедни ии същисъщи данниданни даватдават единедин ии същсъщ ((точноточно
определенопределен) ) резултатрезултат ;;
ВероятностниВероятностни алгоритмиалгоритми -- съществуващасъществуваща стъпкастъпка((ии) ) илиили
алгоритъмъталгоритъмът катокато цялоцяло припри едниедни ии същисъщи данниданни можеможе дада нене даватдават
единедин ии същсъщ ((точноточно определенопределен) ) резултатрезултат ..

СпоредСпоред точносттаточността
ТочниТочни алгоритмиалгоритми -- алгоритъмъталгоритъмът катокато цялоцяло ии всякавсяка негованегова
стъпкастъпка даватдават точенточен резултатрезултат ;;
ЕвристичниЕвристични алгоритмиалгоритми –– алогритъмъталогритъмът давадава резултатирезултати вв
приемливоприемливо времевреме ии сс приемливаприемлива точностточност....



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.

ПРИМЕРПРИМЕР –– АлгоритъмАлгоритъм нана ЕвклидЕвклид заза определянаопределяна
НОДНОД нана дведве естествениестествени числачисла

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}



СловесноСловесно –– чрезчрез думидуми;;
СпециализираноСпециализирано –– чрезчрез специалниспециални знацизнаци, , представящипредставящи даденидадени
действиядействия;;
БлокБлок--схемисхеми –– общоприетиобщоприети графичниграфични схемисхеми, , вв коитокоито действиятадействията
сесе вписватвписват вв геометричнигеометрични фигурифигури, , аа стрелкистрелки определятопределят редареда нана
тезитези действиядействия..

НачиниНачини заза представянепредставяне алгоритмиалгоритми

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. 



СловесноСловесно представянепредставяне нана алгоритмиалгоритми
ПриПри словеснотословесното представянепредставяне алгоритъмъталгоритъмът сесе записвазаписва сс
използванетоизползването нана естественестествен езикезик ии някоинякои общоприетиобщоприети
математическиматематически означенияозначения. . 

СловесниятСловесният начинначин заза описаниеописание нана алгоритмиалгоритми нене ее особеноособено
популяренпопулярен. . ОсновнатаОсновната причинапричина заза товатова ее нееднозначносттанееднозначността вв
тълкуванетотълкуването нана многомного думидуми отот естественитеестествените езициезици. . ВВ практикатапрактиката
сесе използватизползват ии другидруги начининачини заза описанияописания нана алгоритмиалгоритми –– чрезчрез
блокблок--схемисхеми ии чрезчрез тт. . нарнар. . езициезици заза програмиранепрограмиране..

ПРИМЕРПРИМЕР. . ДаДа сесе опишеопише словеснословесно алгоритъмалгоритъм заза пресмятанепресмятане
периметърапериметъра ((обиколкатаобиколката) ) нана триъгълникатриъгълника попо зададенизададени тритетрите муму
странистрани aa, , bb ии cc..

РешениеРешение::
1. 1. ВъведетеВъведете ии запомнетезапомнете числатачислата аа, , bb ии cc..
2. 2. НамеретеНамерете суматасумата Sum Sum нана числатачислата аа, , bb ии cc, , тт..ее. . Sum=Sum=a+b+ca+b+c..
3. 3. НазначетеНазначете Sum Sum заза стойностстойност нана pp, , t.et.e. p = Sum. p = Sum..
3. 3. СъобщетеСъобщете стойносттастойността нана рр катокато резултатрезултат..
4. 4. ПрекратетеПрекратете работатаработата..



БлокБлок--схемносхемно представянепредставяне нана алгоритмиалгоритми
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



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--схемносхемно представянепредставяне нана алгоритмиалгоритми



ОтОт 9 9 брояброя видимовидимо
еднаквиеднакви монетимонети, , 
еднатаедната ее попо--лекалека
((““фалшивафалшива””). ). 
ОпишетеОпишете чрезчрез
блоковаблокова схемасхема
начинначин заза
намиранетонамирането ии, , акоако
сесе допускатдопускат дведве
претеглянияпретегляния сс
везнивезни безбез
теглилкитеглилки..

В равновесие
ли е везната?

не да

БлокБлок--схемносхемно представянепредставяне нана алгоритмиалгоритми
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.



АЛГОРИТМИАЛГОРИТМИ : : ИтерационниИтерационни структуриструктури
Итерационните структури саса фрагментифрагменти отот алгоритмитеалгоритмите заза
решаванерешаване нана задачизадачи, , вв коитокоито сесе организираорганизира цикличноциклично повторениеповторение нана
определенопределен наборнабор отот инструкцииинструкции, , 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
процесипроцеси, , резултатътрезултатът отот предходнотопредходното действиедействие сесе използваизползва катокато
входнавходна информацияинформация заза следващотоследващото действиедействие ((цикълцикъл). ). КонтролътКонтролът нана
реализираниятреализираният бройброй повторенияповторения сесе осъществяваосъществява нана основатаосновата нана
някаквонякакво условиеусловие, , определящоопределящо приближаванетоприближаването нана изчислителниятизчислителният
процеспроцес додо желаниятжеланият резултатрезултат..

МногократнотоМногократното изпълнениеизпълнение нана последователностпоследователност отот инструкцииинструкции
представлявапредставлява важнаважна алгоритмическаалгоритмическа концепцияконцепция. . ЕдинЕдин отот методитеметодите заза
организацияорганизация нана повторениеповторение нана изпълнениетоизпълнението нана поредицапоредица отот действиядействия
((койтокойто сесе явяваявява итерационнаитерационна структураструктура) ) сесе наричанарича цикъл.
ХарактерноХарактерно заза циклитециклите ее, , чече вв конструкциятаконструкцията имим сесе предвиждатпредвиждат
специалниспециални инструкцииинструкции, , осигуряващиосигуряващи управлениетоуправлението нана наборнабор отот
действиядействия, , коитокоито сесе изпълняватизпълняват многократномногократно. . УправляващитеУправляващите
инструкцииинструкции задаватзадават началотоначалото, , краяткраят, , структуратаструктурата ии типатипа нана цикълацикъла, , аа
многократномногократно изпълняванитеизпълняваните инструкцииинструкции образуватобразуват тялототялото нана цикълацикъла. . 
ИнструкциятаИнструкцията заза началоначало нана цикълацикъла, , обикновенообикновено сесе наричанарича
заглавензаглавен оператороператор..



ООсновнисновни алгоритмиалгоритми заза
обработкаобработка нана масивимасиви

МасивитеМасивите саса удобенудобен моделмодел заза представянепредставяне нана даннитеданните заза
голямоголямо количествоколичество ии разнообразниразнообразни практическипрактически задачизадачи. . 
ЕтоЕто защозащо вв информатикатаинформатиката задълбоченозадълбочено саса изследваниизследвани ии
изучениизучени ((класифицираникласифицирани саса споредспоред технитетехните областиобласти нана
приложениеприложение, , направенанаправена ее оценкаоценка нана тяхнататяхната
изчислителнаизчислителна сложностсложност) ) основнитеосновните алгоритмиалгоритми заза
обработкаобработка нана масивимасиви::

II.. СортировкаСортировка
II. II. ТърсенеТърсене
III. III. ЧисловиЧислови ии статистическистатистически оценкиоценки
IV. IV. СливанеСливане нана масивимасиви
V. V. ИкономичноИкономично представянепредставяне нана
хомогеннихомогенни масивимасиви ии тт..нн..



ИзчислителнаИзчислителна сложностсложност нана
АлгоритмиАлгоритми заза обработкаобработка нана масивимасиви

ВремеВреме заза изпълнениеизпълнение
ВреметоВремето заза изпълнениеизпълнение T(N)T(N) нана единедин алгоритъмалгоритъм заза обработкаобработка нана
масивмасив, , обикновенообикновено зависизависи ((ее функцияфункция) ) отот NN , , къдетокъдето NN ее броятброят нана
елементитеелементите нана масивамасива..

ИзчислителнаИзчислителна сложностсложност
АкоАко съществувасъществува константаконстанта cc  00, , функцияфункция f(N)f(N) ии определенаопределена
стойностстойност NN00 нана NN, , такиватакива чече

T(N) T(N)  c.f(N)c.f(N),, заза  N N  NN00 ,,
тото изчислителнаизчислителна сложностсложност ((сложностсложност заза времевреме, , time complexity, time complexity, 
““ОО--голямоголямо””) ) нана алгоритъмаалгоритъма сесе наричанарича функциятафункцията f(N)f(N) ии сесе бележибележи сс::

O(O(f(N))f(N))
КонстантатаКонстантата cc сесе определяопределя отот времетовремето заза изпълнениеизпълнение нана еднаедна
елементарнаелементарна операцияоперация отот алгоритъмаалгоритъма, , нана коятокоято сесе подлагатподлагат
всичкивсички елементиелементи нана масивамасива припри неговатанеговата обработкаобработка, , аа
функциятафункцията f(N)f(N) определяопределя колкоколко пътипъти тазитази елементарнаелементарна
операцияоперация щеще бъдебъде изпълненаизпълнена..
ПоПо подобенподобен начинначин сс O(O(f(N))f(N)) сесе измерваизмерва нана сложносттасложността нана

всекивсеки алгоритъмалгоритъм сс ““размерностразмерност”” NN



ЗадачаЗадача заза сортиранесортиране ((подрежданеподреждане) ) нана масивимасиви::
ДаДа сесе подредятподредят компонентитекомпонентите нана масивамасива попо
нарастваненарастване илиили намаляваненамаляване нана някоянякоя тяхнатяхна
характеристикахарактеристика

ЗначениеЗначение::
–– КатоКато самостоятелнасамостоятелна задачазадача
–– МногоМного другидруги задачизадачи върхувърху масивимасиви могатмогат дада сесе решатрешат
попо--ефективноефективно акоако масивътмасивът предварителнопредварително ее сортирансортиран
((подреденподреден), ), напримернапример::

••търсенетърсене;;
••откриванеоткриване нана близкиблизки попо своитесвоите стойностистойности
компонентикомпоненти;;
••премахванепремахване нана дублиранидублирани компонентикомпоненти;;
••сливанесливане ((обединениеобединение) ) нана двадва масивамасива ии тт..нн..

I. I. СортировкаСортировка: : ПостановкаПостановка нана задачатазадачата



СортировкаСортировка: : ПостановкаПостановка нана задачатазадачата

СортиранетоСортирането обикновенообикновено сесе разглеждаразглежда катокато процеспроцес нана
пренарежданепренареждане нана даденодадено множествомножество отот обектиобекти вв определенопределен
редред. . ЦелтаЦелта нана сортиранетосортирането ее дада сесе улесниулесни откриванетооткриването нана
елементитеелементите нана сортиранотосортираното множествомножество вв едноедно попо--къснокъсно
времевреме. . ВВ другидруги случаислучаи тото сесе прилагаприлага заза подрежданетоподреждането попо
определенопределен редред нана елементиелементи нана списъксписък илиили другадруга структураструктура. . 
ОбектиОбекти заза сортиранесортиране саса телефоннителефонни указателиуказатели, , файловефайлове заза
подоходниподоходни данъциданъци, , таблицитаблици , , библиотекибиблиотеки, , речнициречници, , складовескладове
ии почтипочти всичковсичко, , вв коетокоето могатмогат дада сесе търсяттърсят ии намиратнамират обектиобекти..

ВВ процесапроцеса нана сортиранесортиране почтипочти винагивинаги сесе появявапоявява нуждатануждата отот
размянаразмяна нана местатаместата нана двадва елементаелемента..
Помощна Задача: Опишете чрез блок-схема алгоритъм за
размяна на стойностите на две променливи
а/ с използване на трета помощна променлива;
б/ без използване на помощна променлива .



СортировкаСортировка: : ПостановкаПостановка нана задачатазадачата

ЗависимосттаЗависимостта нана избораизбора нана алгоритъмаалгоритъма отот структуратаструктурата
нана съответнитесъответните данниданни припри сортиранетосортирането ее толковатолкова силнасилна, , 
чече тятя определяопределя класификациятакласификацията нана методитеметодите заза
сортиранесортиране. . РазличаватРазличават сесе дведве категориикатегории алгоритмиалгоритми заза
сортиранесортиране::
•• сортиранесортиране нана масивимасиви;;
•• сортиранесортиране нана ((последователнипоследователни) ) файловефайлове..

ТезиТези дведве категориикатегории честочесто пътипъти сесе наричатнаричат вътрешновътрешно ии
външновъншно сортиранесортиране, , защотозащото масивитемасивите сесе запомнятзапомнят вв
бързатабързата ии сс прякпряк достъпдостъп вътрешнавътрешна паметпамет, , аа
подходящотоподходящото мястомясто нана файловетефайловете ее попо--бавнатабавната, , ноно сс
попо--голямголям капацитеткапацитет външнавъншна паметпамет ((дисковедискове).).



ВидовеВидове алгоритмиалгоритми заза сортиранесортиране

ВидовеВидове: : ИзвестниИзвестни саса стотицистотици методиметоди ((алгоритмиалгоритми) ) заза сортиранесортиране
коитокоито подреждатподреждат елементитеелементите нана мястомясто ((безбез дада сесе използваизползва
помощенпомощен масивмасив, , коетокоето ее достадоста неефективнонеефективно отот гледнагледна точкаточка нана
заеманатазаеманата паметпамет), ), ноно всекивсеки единедин отот тяхтях можеможе дада сесе отнесеотнесе къмкъм
еднаедна отот тритри основниосновни групигрупи, , аа именноименно методиметоди заза сортиранесортиране чрезчрез::

1.1. СортиранеСортиране чрезчрез размянаразмяна::
•• методметод нана мехурчетатамехурчетата ((прякапряка размянаразмяна));;
•• методметод нана шейкършейкър сортиранесортиране ((““чрезчрез клатенеклатене””));;
•• методметод нана бързабърза сортировкасортировка нана Hoare.Hoare.
2.2. СортиранеСортиране чрезчрез селекцияселекция ((изборизбор):):
•• методметод нана прякапряка селекцияселекция;;
•• методметод нана пирамидалнапирамидална сортировкасортировка..
3.3. СортиранеСортиране чрезчрез вмъкваневмъкване::
•• методметод нана прякопряко вмъкваневмъкване;;
•• методметод нана двуичнодвуично вмъкваневмъкване;;
•• методметод нана вмъкваневмъкване сс намаляващанамаляваща стъпкастъпка..



ВидовеВидове алгоритмиалгоритми заза сортиранесортиране
ВВ основатаосновата нана всякавсяка групагрупа стоистои единедин простпрост методметод заза сортиранесортиране,,
аа всичкивсички неговинегови модификациимодификации, , пораждатпораждат разновидностиразновидности, , явяващиявяващи
сесе неговинегови подобренияподобрения вв едноедно илиили другодруго отношениеотношение..
ДобреДобре ее дада сесе знаезнае същосъщо такатака, , чече проститепростите ии очевиднитеочевидните методиметоди
иматимат изчислителнаизчислителна сложностсложност ОО(N(N22), ), докатодокато попо--ефективнитеефективните ии

сложнисложни методиметоди иматимат изчислителнаизчислителна сложноссложностт ОО((N.LogN.Log22N), N), 
къдетокъдето N  N  ее броятброят нана елементитеелементите нана масивамасива..

ТрябваТрябва дада сесе споменеспомене същосъщо такатака, , чече вв теориятатеорията сесе разглеждатразглеждат
самосамо такиватакива алгоритмиалгоритми заза сортиранесортиране, , коитокоито отговарятотговарят нана следнитеследните
критериикритерии: : 
ЕфективностЕфективност ((икономичностикономичност) ) попо отношениеотношение нана паметпамет ––
сортировкатасортировката дада сесе правиправи нана мястомясто, , безбез дада сесе правиправи копиекопие нана
масивамасива ((напрнапр. . ПреброяванеПреброяване нана честотатачестотата нана срещанесрещане нана отделнитеотделните
елементиелементи ии копиранетокопирането имим нана новоново мястомясто вв подходящподходящ редред).).
ЕфективностЕфективност, , относноотносно времевреме нана изпълнениеизпълнение –– измерваизмерва сесе
изчислителнатаизчислителната сложностсложност нана алгоритмитеалгоритмите ((коятокоято вв тозитози случайслучай сесе
определяопределя отот елементарнитеелементарните операцииоперации : : сравнениясравнения междумежду елементиелементи
нана масивмасив ии разместванияразмествания нана елементиелементи нана масивмасив))



ПонятиеПонятие заза релациярелация нана наредбанаредба

НекаНека саса даденидадени елементитеелементите аа11, , аа22, ....., , ....., ааnn..
МеждуМежду всекивсеки двадва елементаелемента можеможе дада съществувасъществува отношениеотношение
((релациярелация) ) нана наредбанаредба. . ЧислатаЧислата аа11 ии аа22 саса свързанисвързани сс релациярелация нана
((пълнапълна) ) наредбанаредба аа11 <= <= аа22 (казва се “a1 е преди а2 или е а2””), ), акоако
саса изпълнениизпълнени следнитеследните условияусловия::
1. 1. РефлексивностРефлексивност
аа11 <= <= аа11
2. 2. СилнаСилна АнтисиметричностАнтисиметричност
ЗаЗа произволнипроизволни аа11 ии аа2 2 ее вярновярно илиили аа11 <= <= аа22 илиили аа22 <= <= аа11..
3. 3. ТранзитивностТранзитивност
АкоАко аа11 <= <= аа22 ии аа22 <= <= аа33,  ,  тото аа11 <= <= аа33..

ВВ математикатаматематиката, , множестватамножествата удовлетворяващиудовлетворяващи горнитегорните тритри
условияусловия сесе наричатнаричат напълнонапълно подредениподредени. . ПримериПримери заза такиватакива
напълнонапълно подредениподредени множествамножества саса множествотомножеството нана естественитеестествените
числачисла, , множествотомножеството нана целитецелите числачисла ии дрдр..



СортировкатаСортировката –– релациярелация нана наредбанаредба

СортиранетоСортирането нана елементитеелементите аа11,,аа22,.....,,.....,ааnn
сесе състоисъстои вв пермутиранетопермутирането ((пренарежданетопренареждането) ) имим
вв редареда ааk1,k1,ааk2k2,,ааkk33,,……,,aaknkn
такатака чече, , акоако ее даденададена функциятафункцията нана подрежданеподреждане
PP, , ттоо дада ее вв силасила

PP((ааk1k1) <= ) <= PP((ааk2k2) <= ..... <= ) <= ..... <= PP((ааknkn).).

НачалниНачални условияусловия ии означенияозначения::
СортиранетоСортирането щеще сесе извършваизвършва попо нарастваненарастване нана
индекситеиндексите нана елементитеелементите. . ЩеЩе сесе използватизползват
следнитеследните означенияозначения: : 
ii, , jj, , kk –– целочисленицелочислени променливипроменливи; ; 
nn –– бройброй нана елементитеелементите нана масивамасива; ; 
aa[[11], ], aa[2],...,[2],...,aa[[nn]] –– елементиелементи нана масивамасива..


