


1.Що е данни? 

Конкретните стойности, които приемат величините при 

изпълнение на програмата, наричаме данни. 

За правилната обработка на данните е необходимо 

компютърът да „знае“ какви точно данни обработва – 

числа, символи, знаци  и др. Програмистът е длъжен да 

обяви с какаъв тип данни ще борави във всяка програма. 

За целта в езиците за програмиране е въведено 

понятието „тип на данните“. 



2. Тип данните 

Тип на данните се нарича категория данни, която 
има следните характеристики: 

 Множество от допустими стойности; 

 Множество от допустими операции; 

 Множество от отношения (релации) между 

елементите на типа; 

 Множество от стандартни функции за типа (ако 

има такива). 

 



 Стандартни типове данни 
(непълна класификация) 

Типове 
данни  

Прости 

Текстови Числови 

Цели 

Дробни 

Указател 

Съставни 

Масиви Структури Файлове 



Област от паметта, необходима за съхранението 

на стойност от даден тип, се нарича клетка. 

За различните типове данни клетката има 

различна дължина в байтове в зависимост от 

диапазона  допустими стойности. 

Тип данни 
Ключова 

дума 

Големина на 

клетката 
Пример 

целочислен int, long 2 B или 4 B 25 

реален float,double 4 B или 8 B 0.4534 

символен char 1 B A 

булев bool 1 B false 



3. Константи 

 Деклариране константи – за да използва константи, 

програмистът може да им зададе имена и посредством тях 

да осъществява обраборката им. 

При деклариране на константа компилаторът отделя 

място в паметта, което ще бъде използвано за 

съхранение на стойността и. 

синтаксис: 

сonst  <тип>  <име_на_константа> = <стойност_на константата>; 
 

Пример: 

const double pi=3.1415926536; 

const  float  g=9.8; 

const  int  tz=0; 



Цели числа Реални числа 
Символни 

константи 
Низове (текст) 

Коректно 

зададени 

константи 

325 

-12 

32767 

4.568 

0.25 

.25 

615.0 

-615. 

0.0 

‘А’ 

‘%’ 

‘1’ 

‘+’ 

“Hello” 

“My name” 

“Добър ден” 

Пояснения Задават се без 

десетичен знак 

Задължително 

се задават с 

десетичен знак 

(.) 

Задава се 

точно 1 

символ, 

ограден в 

апострофи  

Задават се 

оградени в 

кавички 

Некоректно 

зададени 

константи 

325.0 4,568 “А” 

1 

‘Ав’ 

‘1” 

‘Hello’ 

‘My name” 

Добър ден 

Пояснения Това е реално, 

а не цяло 

число 

Десетичният 

знак трябва да 

е точка 

Символът не е 

ограден в 

апострофи; 

зададени са 

два символа 

Текстът не е 

ограден в 

кавички 



4. Променливи. 
 

А) Всяка променлива има следните характеристики: 

 Тип на данните; 

 Диапазон на допустими стойности; 

 Място, заделено в оперативната памет (ОП). 

 

Тези характеристики трябва да се свържат с 
идентификатор (име), дадено от програмиста. 

 

Б) Деклариране на променлива 

cинтаксис: 

<тип_на_променлива> <идентификатор>; 
 



Пример:   

Ако в дадена програма ще обработваме данни за даден 
клас (цяло число от 1 до 12), паралелка (буква) и среден успех 
на класа (реално число), е необходимо да декларираме 
следните променливи: 

 
int  klas;  
char  p; 
double  uspeh; 

ОП  

2 В  1 В  8 В  

klas p uspeh 

. . . 



В) Инициализация на променливи  

Инициализирането на променлива е процес, при който променливата 
получава конкретна първоначална стойност. 
 

Пример 1:  double k; 
k=1.2; 
char s; 
s=‘A’; 

<тип_на_променлива> <идентификатор_1>, <идентификатор_2>,… 

,<идентификатор_n>; 

Когато се налага да се декларират променливи от един и същи тип, 

може да се зададат само на един ред по следния начин:  

Пример:      int  a, age, kg, sum; 

Пример 2:  int  i, br=0; 
double sum=0, pr=1; 

В частност първото въвеждане на стойност от клавиатурата също 

е инициализация.  
Пример 3:  int  n; 

   cin>>n; 



5. Задачи за упражнение:  

 
Зад. 1. Кои от константите са от цял и кои от реален 

тип?  

 256     .256    -67    12.0    -127    5.0    4.2538    67. 

  

Зад. 2.Кои от декларираните величините са от цял и 

кои от дробен тип?  
 

const  int  a=5, b=-7;  

double  c;  

int  d,e;  

const  float  f=-7.0; 
 


