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 Алгоритъмът е краен брой, еднозначно определени стъпки (команди),

водещи до решаването на даден проблем/задача или клас от задачи.

 Компютърните алгоритми реализират модел за решението на задача, който

зависи от знанията на програмистите, поставени специфични изисквания,

възможностите на избрания език за програмиране и др.

 Алгоритмите се прилагат върху конкретни входни данни. По време на

изпълнение на алгоритъма, в общия случай се получават и обработват

междинни данни. Изходни данни се наричат резултатните данни от цялостното

изпълнение на алгоритъма.



Основни типове алгоритми
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 Основни видове алгоритми са:

 линейни, при които всички описани стъпки се изпълняват последователно, без

значение от входните данни;

 разклонени – в зависимост от конкретните входни данни и междинни резултати

се изпълняват различни стъпки;

 циклични – част от стъпките на алгоритъма се изпълняват многократно,

обикновено с различни стойности на участващите променливи;

 рекурсивни – при някоя от стъпките е необходимо да се изпълни същия

алгоритъм директно (с други входни параметри) или индиректно (чрез друг

алгоритъм).



По-важни свойства на алгоритмите
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 Всеки алгоритъм притежава характерни свойства които го определят. По-

важни свойства на алгоритмите са:

 дискретност;

 определеност;

 крайност;

 масовост;

 сложност.



Анализ на алгоритъм
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 Преди да започнете да анализирате алгоритмите, трябва да сте наясно

защо ви е нужно това!

 Предсказване на небходимите ресурси за алгритъма:

 изчислително време (работа на CPU);

 Необходимо количество оперативна памет(RAM);

 ползване на честотната лента (шина) за комуникация;

 операции с твърдия диск;

 употреба на всякакви времеемки и енергоемки ресурси.



Анализ на алгоритъм
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 Очакваното време за изпълнение на алгоритъма е:

 общият брой изпълненени елементарни операции;

 сложност на алгоритъма;

 сравняване на алгоритмите, като се изключват детайлитe като език или хардуер.



Сложност на алгоритъм
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 Често за решението на една задача може да се използват няколко

различни алгоритъма. Някои алгоритми са по-ефективни от други.

Оценката за ефективност е свързана с броя на изпълняваните операции

върху входните данни, чийто брой се означава с N.



Сложност на алгоритъм
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 Сложност на алгоритъм е приблизителна оценка О (означение) на

максималния брой операции, необходими за изпълнението на алгоритъм,

зависеща от броя на входните данни N.

 При оценяването на сложност говорим за порядъка на броя операции, а не за

техния точен брой.

 Сложността на алгоритмите се означава най-често с нотацията О(f), още

позната като асимптотична нотация, където f е функция на размера (обема) на

входните данни.



Видове сложност на алгоритъм

® E-Classes, 2017-1-RO01-KA202-037344  

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein." 

 Има различни видове сложност на алгоритмите:

 константна - означава се O(1). За извършване на дадена операция са

необходими константен брой стъпки и този брой не зависи от броя на входните

данни;

 линейна – означава се O(N). Броят на операциите зависи линейно от броя на

входните данни;

Пример:

При намиране на сума на масив с N елемента, по N пъти се изпълняват действията:

 „добавяне към сумата”; „добавяне на 1 към брояча”; „сравнение”.

Това прави 3*N броя основни операции, към които може да добавим и няколко

константни действия. Тук зависимостта е линейна.



Видове сложност на алгоритъм
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 Има различни видове сложност на алгоритмите:

 квадратична - означава се O(N2). При обем на входните данни N, ще се 

изпълнят операции с основен порядък N2.

Пример: 

Ако за два масива с числа от по M елемента (N=2*M), желаем да намерим произведенията 

на всеки елемент от единия масив с всеки елемент от другия масив, ще са необходими:

M2 = (N/2)2 броя основни операции.



Видове сложност на алгоритъм
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 Има различни видове сложност на алгоритмите:

 логаритмична - означава се O(log(N)) или O(N*log(N)) (линейно логаритмична). 

Това е относително ниска (между константна и квадратична) степен на 

сложност на алгоритъма, при която броят на входните данни N е равен на 

степен на броя на операциите. Най-често използваната основа е 2.

 кубична – означава се O(N3). За извършване на дадена операция са необходими 

от порядъка на N3 стъпки, където N характеризира обема на входните данни.

 експоненциална сложност има, когато броят на основните операциите се 

увеличава стремително при увеличение на броя на входните данни. Означения: 

O(NK), O(KN), O(N!). 



Видове сложност на алгоритъм
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 Има различни видове сложност на алгоритмите:

 сложност, зависеща от няколко променливи – ако имаме два списъка с 

различен брой M и N на елементите, то всевъзможните двойки комбинации от 

елементи от двата списъка е M*N. Тогава сложността на алгоритъм, извеждащ 

всевъзможните двойки е О(M*N).



Най-добър, най-лош и среден случай
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 Сложността на алгоритмите се оценява обикновено в най-лошия случай.

Това означава, че в средния случай те могат да работят и по-бързо, но в

най-лошия случай работят с посочената сложност и не по-бавно.



Сложност на алгоритъм

 Имерват се с асимптотична нотация:

 горна граница O(f(n)) – чете се "Big O of f(n)„

 горна и долна граница Θ(f(n)) – чете се "Theta of f(n)„

 долна граница Ω(f(n)) – чете се "Omega of f(n)„

където f(n) е функция, зависеща от входните данни n
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Асимптотична нотация
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 За дадена функция g(n), ние отбелязваме с O(g(n)) множеството от

функции, които са различни от g(n) с константа:

O(g(n)) = {f(n): където съществува c>0 и n0 ,
такова че f(n) <= c*g(n) за всички n >= n0}



Монотонност (растене) на функция

 О(n) означава, че функцията расте линейно, когато n расте.

 Например

 O(n2) означава, че функцията расте експоненциално, когато n расте.

 Например

 O(1) означава, че функцията не расте, когато n расте.

 Например

ƒ(n)=n+1

ƒ(n)=n2+2n+2

ƒ(n)=4

® E-Classes, 2017-1-RO01-KA202-037344  

"The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the 

contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use 

which may be made of the information contained therein." 



Стойности на функциите
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Времева сложност и скорост на програмата
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Сложност 10 20 50 100 1 000 10 000 100 000

O(1) < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с.

O(log(n)) < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с.

O(n) < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с.

O(n*log(n)) < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с.

O(n2) < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. 2 с. 3-4 мин.

O(n3) < 1 с. < 1 с. < 1 с. < 1 с. 20 с. 5 часа 231 дни

O(2n) < 1 с. < 1 с. 260 дни увисва увисва увисва увисва

O(n!) < 1 с. увисва увисва увисва увисва увисва увисва

O(nn) 3-4 мин. увисва увисва увисва увисва увисва увисва



Пример
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Този код ще работи добре, 

дори при голям брой 

елементи!

Ако имаме единичен цикъл 

от 1 до N, сложността му е 

линейна – O(N)!



Пример
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Ако имаме два вложени 

цикъла от 1 до N, сложността 

им е квадратична

– O(N2)!



Пример
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Ако имаме три вложени 

цикъла от 1 до N, сложността 

им ще е кубична –

O(N3)!



Пример
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Ако имаме два вложени цикъла 

съответно от 1 до N и от 1 до M, 

сложността им е квадратична –

O(N*М)!



Пример
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Обърнете внимание, че не 

винаги три вложени цикъла

означават кубична сложност. 

При този пример сложността е

O(N*M)!

Най-вътрешният цикъл се изпълнява 

точно min(M, N) пъти. Горният

код изпълнява приблизително

N*M + min(M,N)*N стъпки, т.е. 

сложността му е квадратична!



Задачи и въпроси за самоподготовка
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 Какво представляват алгоритмите? Видове и свойства. 

 Защо се налага да се прави анализ на алгоритъм?

 Какво представлява понятието „сложност на алгоритъм“?

 Колко вида сложност на алгоритъм познавате?

 Какво представлява асимптотичната нотация? Видове.


