
Някои приложения на структурата от данни масив 

 

1. Търсене на елемент в редица 

Нека са дадени редица от елементи a0, a1, …, an-1, елемент x и релация r. Могат да се формулират 

две основни задачи, свързани с търсене на елемент в редицата, който да е в релация r с елемента x. 

a) Да се намерят всички елементи на редицата, които са в релация r с елемента x. 

б) Да се установи, съществува ли елемент от редицата, който е в релация r с елемента x. 

Съществуват редица методи, които решават едната, другата или и двете задачи. Ще разгледаме 

метода на последователното търсене, чрез който могат да се решат и двете задачи. Методът се 

състои в следното: последователно се обхождат елементите на редицата и за всеки елемент се 

проверява дали е в релация r с елемента x. При първата задача процесът продължава до изчерпване 

на редицата, а при втората – до намиране на първия елемент ak (k = 0, 1, …, n-1), който е в релация r с 

x, или до изчерпване на редицата без да е намерен елемент с търсеното свойство. 

Следващите четири задачи илюстрират този метод. 

Задача 1. Дадени са редицата от цели числа a0, a1, …, an-1 (n ≥ 1) и цялото число x. Да се напише 

програма, която намира колко пъти x се съдържа в редицата. 

В случая релацията r е операцията сравнение за равенство, която се реализира чрез оператора ==. 

Налага се всеки елемент на редицата да бъде сравнен с x, т.е. имаме задача от първия вид. Тя описва 

индуктивен цикличен процес.  

// Program Zad1.cpp 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{int a[20]; 

 cout << "n= "; 

 int n; 

 cin >> n; // въвеждане на дължината на редицата 

if (!cin) 

 {cout << "Error. Bad input! \n"; 

  return 1; 

 } 

 if (n < 1 || n > 20) 

 {cout << "Incorrect input! \n"; 

  return 1; 

 } 

 // въвеждане на редицата 

 int i; 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

 {cout << "a[" << i << "]= "; 

cin >> a[i];  

  if (!cin) 

  {cout << "Error. Bad input! \n"; 

   return 1; 

  } 

 } 

 // въвеждане на стойност за x 

 int x; 

 cout << "x= "; 



 cin >> x; 

// намиране на броя br на срещанията на x в редицата 

 int br = 0; 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

   if (a[i] == x) br++; 

 cout << "number = " << br << "\n"; 

 return 0; 

} 

 

Задача 2. Дадени са редицата от цели числа a0, a1, …, an-1 (n ≥ 1) и цялото число x. Да се напише 

програма, която проверява дали x се съдържа в редицата.  

В този случай се изисква при първото срещане на елемент от редицата, който е равен на x, да се 

преустанови работата с подходящо съобщение. Броят на сравненията на x с елементите от редицата 

е ограничен отгоре от n, но не е известен. 

Програма Zad2.cpp решава задачата. Фрагментът, реализиращ входа, е същия като в Zad1.cpp и 

затова е пропуснат. 

// Program Zad2.cpp 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{int a[20]; 

 … 

 i = 0; 

 while (a[i] != x && i < n-1) 

  i++; 

 if (a[i] == x) cout << "yes \n";  

 else cout << "no \n"; 

 return 0; 

} 

Обхождането на редицата става чрез промяна на стойностите на индекса i - започват от 0 и на 

всяка стъпка от изпълнението на тялото на цикъла се увеличават с 1. Максималната им стойност е n-

1. При излизането от цикъла ще е в сила отрицанието на условието (a[i] != x && i < n-1), т.е. (a[i] == x 

|| i == n-1). Ако е в сила a[i] == x, тъй като сме осигурили a[i] да е елемент на редицата, отговорът 

“yes” е коректен. В противен случай е в сила i == n-1, т.е. сканиран е и последният елемент на 

редицата и за него не е вярно a[i] == x. Това е реализирано чрез отговора “no” от алтернативата на 

условния оператор. 

Фрагментът 

i = -1; 

do 

i++; 

while (a[i] != x && i < n-1); 

if (a[i] == x) cout << "yes \n";  

else cout << "no \n"; 

реализира търсенето чрез използване на оператора do/while. 

Задача 3. Да се напише програма, която установява, дали редицата от цели числа a0, a1, ..., an-1 е 

монотонно намаляваща. 



a) За решаването на задачата е необходимо да се установи, дали за всяко i (0 ≤ i ≤ n-2) е в сила 

релацията a[i] >= a[i+1]. Това може да се реализира като се провери дали броят на целите числа i 

(0≤i≤n-2), за които е в сила релацията a[i] ≥ a[i+1], е равен на n-1. 

Програмата Zad3_1.cpp реализира този начин за проверка дали редица е монотонно намаляваща. 

Фрагментите, реализиращи въвеждането на n и масива a, са известни вече и затова са пропуснати. 

// Program Zad3_1.cpp 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{int a[100]; 

 // дефиниране и въвеждане на стойност на n 

 … 

 // въвеждане на масива а 

 … 

 int br = 0; 

 for (i = 0; i <= n-2; i++) 

  if (a[i] >= a[i+1]) br++; 

 if (br == n-1) cout << "yes \n"; 

 else cout << "no \n"; 

 return 0; 

} 

б) Задачата може да се сведе до търсене на i (i = 0, 1,..., n-2), така че a[i] < a[i+1], т.е. до задача за 

съществуване.  

Програма Zad3_2.cpp реализира този начин за проверка дали редица е монотонно намаляваща. 

Фрагментите, реализиращи въвеждането на n и масива a отново са пропуснати. 

// Program Zad3_2.cpp; 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{int a[100]; 

 //въвеждане на размерността n и масива a 

 … 

 i = 0; 

 while (a[i] >= a[i+1] && i < n-2) i++; 

 if (a[i] >= a[i+1]) cout << "yes \n"; 

 else cout << "no \n"; 

 return 0; 

} 

Решение 2) е по-ефективно, тъй като при първото срещане на a[i], така че релацията a[i] < a[i+1] е в 

сила, изпълнението на цикъла while завършва. Решение 1) реализира последователно търсене е 

пълно изчерпване, а решение 2) – задача за съществуване на елемент в редица, който е в 

определена релация с друг елемент (в случая съседния му). 

2. Сортиране на редица 

Да се сортира редицата a0, a1, ..., an-1 означава така да се пренаредят елементите й, че за новата 

редица да е в сила a0 ≤ a1 ≤ ... ≤ an-1 или a0 ≥ a1 ≥ ... ≥ an-1. В първия случай се казва, че редицата е 

сортирана във възходящ, а във втория случай, че е сортирана в низходящ ред. 

Съществуват много методи за сортиране на редици от елементи. В тази глава ще разгледаме 

метода на пряката селекция и чрез него ще реализираме възходяща сортировка на редица. Други 

преки методи за сортиране са: чрез пряка размяна (метод на мехурчето); чрез пряко вмъкване. 



Метод на пряката селекция 

Разглежда се редицата a0, a1, …, an-1 и се извършват следните действия: 

- Намира се k, така че ak = min{a0, a1, …, an-1}. 

- Разменят се стойностите на ak и a0. 

Така на първо място в редицата се установява най-малкият й елемент. 

Разглежда се редицата a1, a2, …, an-1 и се извършват действията: 

- Намира се k, така че ak = min{a1, a2, …, an-1}. 

- Разменят се стойностите на ak и a1. 

Така на второ място в редицата се установява следващият по големина елемент на редицата и т.н. 

Разглежда се редицата an-2, an-1 и се извършват действията: 

- Намира се k, така че ak = min{an-2, an-1}. 

- Разменят се стойностите на ak и an-2. 

Получената редица е сортирана във възходящ ред. 

Задача 5. Да се сортира във възходящ ред по метода на пряката селекция числовата редица a0, a1, …, 

an-1 (n ≥ 1). 

Програма Zad5.cpp решава задачата. Фрагментът за въвеждане стойности на размерността n и 

масива a отново е пропуснат. 

//пряка селекция 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{int a[100]; 

  int i,n; 

  cin>>n; 

 for (i = 0; i < n; i++) 

  cin>>a[i]; 

 for (i = 0; i <= n-2; i++) 

 {int min = a[i]; 

  int k = i; 

  for (int j = i+1; j <= n-1; j++) 

  if (a[j] < min) 

  {min = a[j]; 

   k = j; 

  } 

  int x = a[i]; a[i] = a[k]; a[k] = x; 

 } 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

   cout //<< setw(10) 

<<" "<< a[i]; 

 cout << '\n'; 

 return 0; 

} 

Метод на прякото вмъкване 

//пряко вмъкване 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{int n,a[100],i,j,p,k; 

cin>>n; 

 for (i = 1; i <= n; i++) 



  cin>>a[i]; 

for(i=2;i<=n;i++) 

{a[0]=a[i]; 

 j=i-1; 

   while (a[j]>a[0]) 

   { a[j+1]=a[j]; 

     j--; 

    } 

  a[j+1]=a[0]; 

 } 

 for(i=1;i<=n;i++) 

  cout<<a[i]<<" "; 

} 

 

Метод на пряката размяна 
//пряка размяна 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{int N,A[100],i,j,x,k; 

cin>>N; 

for(i=0;i<N;i++) 

 cin>>A[i]; 

for(i=0;i<N-1;i++) 

 for(j=0;j<N-1-i;j++) 

  if(A[j]>A[j+1]){x=A[j]; 

                  A[j]=A[j+1]; 

                  A[j+1]=x;} 

for(i=0;i<=N-1;i++) 

 cout<<A[i]<<"  "; 

} 

 

3. Сливане на редици 

Сливането е вид сортиране. Нека са дадени сортираните във възходящ ред редици: 

a0, a1, …, an-1 

b0, b1, …, bm-1 

Да се слеят редиците означава да се конструира нова, сортирана във възходящ ред редица, 

съставена от елементите на дадените редици. Осъществява се по следния начин: 

- Поставят се “указатели” към първите елементи на редиците {ai} и {bj}. 

- Докато има елементи и в двете редици, се сравняват елементите, сочени от “указателите”. По-

малкият елемент се записва в новата редица, след което се прескача. 

- След изчерпване на елементите на едната от дадените редици, елементите на другата от 

“указателя” (включително) се прехвърлят в новата редица. 

Задача 6. Дадени са сортираните във възходящ ред редици: 

a0, a1, …, an-1 

b0, b1, …, bm-1 

(n ≥ 1, m ≥ 1). Да се напише програма, която слива двете редици в редицата 

c0, c1, …, ck-1. 

Програма Zad6.cpp решава задачата. 

// Program Zad6.cpp 



 #include <iostream> 

#include <iomanip.h> 

using namespace std; 

int main() 

{int a [20]; 

 cout << "n= "; 

 int n; 

 cin >> n; 

 int i; 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

 {cout << "a[" << i << "]= "; 

  cin >> a[i]; 

 } 

 int b[10]; 

 cout << "m= "; 

 int m; 

 cin >> m; 

 for (i = 0; i <= m-1; i++) 

 {cout << "b[" << i << "]= "; 

  cin >> b[i]; 

 } 

 int p1 = 0, p2 = 0; 

 int c[30]; 

 int p3 = -1; 

 while (p1 <= n-1 && p2 <= m-1) 

 if (a[p1] <= b[p2]) 

 {p3++; 

  c[p3] = a[p1]; 

  p1++; 

 } 

 else 

 {p3++; 

 c[p3] = b[p2]; 

 p2++; 

 } 

 if (p1 > n-1) 

    for (i = p2; i <= m-1; i++) 

     {p3++; 

      c[p3] = b[i]; 

     } 

 else 

  for (i = p1; i <= n-1; i++) 

   {p3++; 

    c[p3] = a[i]; 

   } // извеждане на редицата 

  for (i = 0; i <= p3; i++) 

    cout << setw(10) << c[i]; 

  cout << '\n'; 

  return 0; 

 } 

 

Задача 7. Да се напише програма, която въвежда резултатите от 2 полуфинални серии на световно 

първенство. Намира и определя финалистите: първите 3 във всяка  серия + 4-те най-добри резултати 

от двете серии. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

void read_mas(double x[],int n) 

{ 

  for (int i=0;i<n;i++) 

   { cout<<"резултат на "<<i+1<<"  ";cin>>x[i]; } 

 } 

void write_mas(double x[],int n) 

{ 



 for (int i=0;i<n;i++) 

  { cout<<x[i]<<" ";} 

 cout<<endl; 

 } 

int  pob(int k,int n,double x[]) 

{ int i,p;double min; 

  min=x[k];p=k; 

  for (i=k+1;i<n;i++) 

  if (min>x[i]) { min=x[i]; p=i;} 

  return p; 

 } 

void sort(double x[],int n) 

{ 

 for (int i=0;i<n-1;i++) 

 {int s;double p; 

  s=pob(i,n,x); 

  p=x[s];x[s]=x[i];x[i]=p; 

  } 

} 

int k=-1; 

void slivane(double x[],int n,double y[],int m,double z[]) 

 { 

   int i=3, j=3; 

  while (i<n && j<m) 

  { k++; 

  if (x[i]<y[j]) { z[k]=x[i];i++;} 

   else {z[k]=y[j];j++;} 

   } 

 if (i<n)  for (i;i<n;i++) 

  { k++; z[k]=x[i]; } 

 else for (j;j<m;j++) 

  { k++; z[k]=y[j]; } 

 } 

 

int main() 

{system("chcp 1251"); 

 double a[30],b[30],c[60];int n,m; 

 cout<<"Въведи брой състезатели:  ";cin>>n; 

 read_mas(a,n);sort(a,n);  

 cout<<"Въведи брой състезатели:  ";cin>>m; 

 read_mas(b,m); sort(b,m); 

 cout<<"Финалисти са:"<<endl; 

 write_mas(a,3);write_mas(b,3); 

 slivane(a,n,b,m,c); 

 if (k>4) k=4 ;  write_mas(c,k); 

 } 



Многомерни масиви 

Разглежданите досега масиви се наричат едномерни. Те реализират крайни редици от елементи 

от скаларен тип. Възможно е обаче типът на елементите да е масив. В този случай се говори за 

многомерни масиви. 

Масив, базовият тип на който е едномерен масив, се нарича двумерен. Масив, базовият тип на 

който е двумерен масив, се нарича тримерен и т.н. На практика се използват масиви с размерност 

най-много 3. 

Дефиниране на многомерни масиви 

Нека Т e име или дефиниция на произволен тип, различен от псевдоним, void и функционален, 

size1, size2, …, sizen (n>1 е дадено цяло число) са константни изрази от интегрален или изброен тип с 

положителни стойности. T[size1][size2] … [sizen] е тип n-мерен масив от тип T. T се нарича базов тип за 

типа масив. 

Примери: 

int [5][3] дефинира двумерен масив от тип int;  

double [4][5][3] дефинира тримерен масив от тип double; 

Множество от стойности 

Множеството от стойности на типа T[size1][size2] … [sizen] се състои от всички редици от по size1 

елемента, които са произволни константи от тип T[size2] … [sizen]. Достъпът до елементите на 

редиците е пряк и се осъществява с помощта на индекс, като достъпът до първия елемент се 

осъществява с индекс със стойност 0, до последния – с индекс със стойност size1-1, а до всеки от 

останалите елементи – с индекс със стойност с 1 по-голяма от тази на индекса на предишния 

елемент. Елементите от множеството от стойности на даден тип многомерен масив са константите 

на този тип масив. 

Примери: 

1. Множеството от стойности на типа int[5][3] се състои от всички редици от по 5 елемента, които са 

едномерни масиви от тип int[3]. Достъпът до елементите на редиците се осъществява с индекс със 

стойности 0, 1, 2, 3 и 4.   

             0    1 2    0   1   2     0   1   2 

              

     int[5][3] 

 

 

         0       1     4 

 
{{цял{{{{int,int,int}, {int,int,int} …, {int,int,int}} 



Променлива величина, множеството от допустимите стойности на която съвпада с множеството от 

стойности на даден тип масив, се нарича променлива от дадения тип масив или само масив. По-долу 

се дава  обобщение на синтаксиса на дефиницията на променлива от тип масив.  

Синтаксис на многомерен масив 

 <дефиниция_на_променлива_от_тип_многомерен_масив> ::= 

 T <променлива>[size1][size2]…[sizen] 

   [= {<редица_от_константи_от_тип T1>}]опц 

   {,<променлива>[size1][size2]…[sizen] 

   [= {<редица_от_константи_от_тип T1>}]опц}опц; 

   {,<променлива>[size1][size2]…[sizen] 

   [= {<редица_от_константи_от_тип T>}]опц}опц; 

където 

 - Т e име или дефиниция на произволен тип, различен от псевдоним, void и функционален; 

 - Т1 е име на типа T[size2]…[sizen];  

 - size1, size2,…, sizen са константни изрази от интегрален или изброен тип със положителни 

стойности; 

 - <променлива> е идентификатор; 

   - <редица_от_константи_от_тип T1> се дефинира по следния начин: 

 <редица_от_константи_от_тип T1> ::= <константa_от_тип Т1>| 

  <константа_от_тип Т1>, <редица_от_константи_от_тип Т1> 

- <редица_от_константи_от_тип Т> се определя по аналогичен начин. 

Примери: 

int x[10][20]; 

double y[20][10][5]; 

int z[3][2] = {{1, 3}, 

                       {5, 7}, 

                {2, 9}}; 

int t[2][3][2] = {{{1, 3}, {5, 7}, {6, 9}}, 

  {{7, 8}, {1, 8}, {-1, -4}}}; 

 

Ще отбележим, че фрагментите: 

<променлива>[size1][size2] … [sizen], 

<променлива>[size1][size2]…[sizen] ={<редица_от_константи_от_тип T1>} 

<променлива>[size1][size2]…[sizen] ={<редица_от_константи_от_тип T>} 

от дефиницията могат да се повтарят. За разделител се използва символът запетая. 



Примери: 

int a[3][4], b[2][3][2] = {{{1, 2}, {3, 4}, {5, 6}}, 

                                           {{7, 8}, {9, 0}, {1, 2}}}; 

double c[2][3] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}, d[3][4][5][6]; 

При дефиницията с инициализация, е възможно size1 да се пропусне. Тогава за стойност на size1 се 

подразбира броят на редиците от константи на най-външно ниво, изброени при инициализацията. 

Пример: Дефиницията  

int s[][2][3] = {{{1,2,3}, {4, 5, 6}}, 

    {{7, 8, 9}, {10, 11, 12}}, 

    {{13, 14, 15}, {16, 17, 18}}}; 

е еквивалентна на 

int s[3][2][3] = {{{1,2,3}, {4, 5, 6}}, 

        {{7, 8, 9}, {10, 11, 12}}, 

                   {{13, 14, 15}, {16, 17, 18}}}; 

Ако изброените константни изрази в инициализацията на ниво i са по-малко от sizei, останалите се 

инициализират с нулеви стойности. 

Примери: Дефиницията 

int fi[5][6] = {{1, 2}, {5}, {3, 4, 5},  

                                    {2, 3, 4, 5}, {2, 0, 4}}; 

е еквивалентна на 

int fi[5][6] = {{1, 2, 0, 0, 0, 0}, 

           {5, 0, 0, 0, 0, 0}, 

                      {3, 4, 5, 0, 0, 0}, 

          {2, 3, 4, 5, 0, 0}, 

          {2, 0, 4, 0, 0, 0}}; 

Вложените фигурни скоби не са задължителни. Следното инициализиране 

 int ma[4][3] = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11}; 

е еквивалентно на 

 int ma[4][3] = {{0, 1, 2}, {3, 4, 5}, {6, 7, 8}, {9, 10, 11}}; 

но е по-неясно. 

 Следващата дефиниция 

 int ma[4][3] = {{0}, {1}, {2}, {3}}; 

е еквивалентна на 

 int ma[4][3] = {{0, 0, 0 }, {1, 0, 0}, {2, 0, 0}, {3, 0, 0}}; 

и е различна от 



 int ma[4][3] = {0, 1, 2, 3}; 

която пък е еквивалентна на 

 int ma[4][3] = {{0, 1, 2}, {3, 0, 0}, {0, 0, 0}, {0, 0, 0}}; 

Инициализацията е един начин за свързване на променлива от тип масив с конкретна константа от 

множеството от стойности на този тип масив. Друг начин дават индексираните променливи. С всяка 

променлива от тип масив е свързан набор от индексирани променливи.  

Синтаксис на индексирана променлива от тип многомерен масив 

<индексирана_променлива> ::=  

  <променлива_от_тип_масив>[<индекс1>][<индекс2>] … [<индексn>] 

където  

<индексi> e израз от интегрален или изброен тип. 

Всяка индексирана променлива е от базовия тип. 

Примери: 

1. С променливата x, дефинирана по-горе, са свързани индексираните променливи  

x[0][0],  x[0][1],  …, x[0][19], 

x[1][0],  x[1][1],  …, x[1][19], 

… 

x[9][0],  x[9][1],  …, x[9][19], 

които са от тип int. 

2. С променливата y са свързани следните реални индексирани променливи: 

 y[i][0][0], y[i][0][1], …, y[i][0][4], 

 y[i][1][0], y[i][1][1], …, y[i][1][4], 

         … 

 y[i][9][0], y[i][9][1], …, y[i][9][4], 

за i = 0, 1, …, 19. 

Дефиницията на променлива от тип многомерен масив не само свързва променливата с 

множеството от стойности на указания тип, но и отделя определено количество памет за 

разполагане на индексираните променливи, свързани с нея. Индексираните променливи се 

разполагат последователно по по-бързото нарастване на по-далечните си индекси. За всяка 

индексирана променлива се отделя толкова памет, колкото базовият тип изисква. Чрез пример ще 

илюстрираме по-подробно представянето. 

След дефиницията 

 int x[10][20]; 



за променливата x се отделят 4B, в които се записва адресът на първата компонента, в случая x[0], на 

едномерен масив, елементите на който са адреси. Стойността на индексираната променлива x[i] е 

адреса на индексираната променлива x[i][0] (i = 0, 1, ..., 9), т.е. 

ОП 

x    

 

 

x[0]  x[0][0]  x[0][1]  … x[0][19]   

-      -   - 

     

x[1]  x[1][0]   x[1][1]   …  x[1][19]    

      -        -    - 

… 

x[9]  x[9][0]  x[9][1]  … x[9][19] 

 -  -   - 

Операторът 

cout << x[0] << x[1] << ... << x[9];  

ще изведе адресите на x[0][0], x[1][0], ... и x[9][0]. 

Индексираните променливи x[i][j] (i=0, 1, ..., 9; j = 0, 1, ..., 19) са променливи от тип int и за всяка от тях 

са отделени 4B ОП, които са с неопределени стойности, тъй като x не е дефинирана с инициализация.  

Забележка: Двумерните масиви разполагат в ОП индексираните си променливи по по-бързото 

нарастване на втория индекс. Това физическо представяне се нарича представяне по редове. Тези 

масиви могат да бъдат използвани за реализация и работа с матрици и др. правоъгълни таблици.  

Важно допълнение: При работа с масиви трябва да се има предвид, че повечето реализации не 

проверяват дали стойностите на индексите са в рамките на границите, зададени при техните 

дефиниции. Тази особеност крие опасност от допускане на труднооткриваеми грешки. 

Често допускана грешка: В Паскал, Ада и др. процедурни езици, индексите на индексираните 

променливи се ограждат само в една двойка квадратни скоби и се отделят със запетаи. По навик, 

при програмиране на C++, често се използва същото означение. Това е неправилно, но за съжаление 

не винаги е съпроводено със съобщение за грешка, тъй като в езика C++ съществуват т.нар. comma-

изрази. Използвахме ги вече в заглавните части на оператора за цикъл for. Comma-изразите са 

изрази, отделени със запетаи. Стойността на най-десния израз е стойността на comma-израза. 

Операторът за последователно изпълнение запетая е лявоасоциативен. Така 1+3, 8, 21-15 е comma-

израз със стойност 6, а [1, 2] е comma-израз със стойност [2]. В C++ ma[1,2] означава адреса на 

индексираната променлива ma[2][0] (индексът [0] се добавя автоматично). 



 

Задачи върху многомерни масиви 

Задача 8. Да се напише програма, която въвежда елементите на правоъгълна матрица a[nxm] от 

цели числа и намира и извежда матрицата, получена от дадената като всеки от нейните елементи е 

увеличен с 1. 

// Program Zad8.cpp 

#include <iomanip.h> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{int a[10][20]; 

 // въвеждане на броя на редовете на матрицата 

 cout << "n= "; 

 int n; 

 cin >> n; 

if (!cin) 

 {cout << "Error. Bad input! \n"; 

  return 1; 

 } 

 if (n < 1 || n > 10) 

 {cout << "Incorrect input! \n"; 

  return 1; 

 } 

// въвеждане на броя на стълбовете на матрицата 

 cout << "m= "; 

 int m; 

 cin >> m; 

if (!cin) 

 {cout << "Error. Bad input! \n"; 

  return 1; 

 } 

 if (m < 1 || m > 20) 

 {cout << "Incorrect input! \n"; 

  return 1; 

 } 

 // въвеждане на матрицата по редове 

 int i, j; 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

  for (j = 0; j <= m-1; j++) 

   {cout << "a[" << i << ", " << j << "]= "; 

   cin >> a[i][j]; 

 if (!cin) 

   {cout << "Error. Bad Input! \n"; 

    return 1; 

   } 

  } 

 // конструиране на нова матрица b  

 int b[10][20]; 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

  for (j = 0; j <= m-1; j++) 

   b[i][j] = a[i][j] + 1; 

 // извеждане на матрицата b по редове 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

 {for (j = 0; j <= m-1; j++) 

 cout << setw(6) << b[i][j]; 

 cout << '\n'; 

 } 

 return 0; 

} 

Забележка: За реализиране на операциите въвеждане, извеждане и конструиране се извърши 

обхождане на елементите на двумерен масив по редове.  



Задача 9. Да се напише програма, която намира и извежда сумата от елементите на всеки стълб на 

квадратната матрица a[nxn]. 

// Program Zad8.cpp 

#include <iomanip.h> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{int a[10][10]; 

 cout << "n= "; 

 int n; 

 cin >> n; 

if (n < 1 || n > 10) 

 {cout << "Incorrect input! \n"; 

  return 1; 

 } 

 int i, j; 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

 for (j = 0; j <= n-1; j++) 

 {cout << "a[" << i << ", " << j << "]= "; 

   cin >> a[i][j]; 

 

  } 

 for (j = 0; j <= n-1; j++) 

   {int s = 0; 

    for (i = 0; i <= n-1; i++) 

     s += a[i][j]; 

 cout << setw(10) << j << setw(10) << s << "\n"; 

 } 

 return 0; 

} 

Реализирано е обхождане на масива по стълбове (първият индекс се изменя по-бързо). 

Задача 10. Да се напише програмен фрагмент, който намира номерата на редовете на 

целочислената квадратна матрица a[nxn], в които има елемент, равен на цялото число x. 

 … 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

 {j = -1; 

  do 

  j++; 

  while (a[i][j] != x && j < n-1); 

  if (a[i][j] == x) cout << setw(5) << i << '\n'; 

  } 

 … 

Фрагментът реализира последователно обхождане на всички редове на матрицата и за всеки ред 

проверява дали съществува елемент, равен на дадения елемент x. 

Задача 11. Да се напише програма, която въвежда две квадратни матрици и проверява дали втората 

е обратна на първата. 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int n; 

void readmat(int x[][10]) 

{ 

 for (int i=0;i<n;i++) 

      for (int j=0;j<n;j++) 

   cin>>x[i][j]; 

} 

 

void umn(int a[][10],int b[][10], int c[][10]) 



{ int sum; 

 for (int i=0;i<n;i++) 

      for (int j=0;j<n;j++) 

   { sum=0; 

    for (int k=0; k<n;k++) 

     sum=sum +a[i][k]*b[k][j]; 

    c[i][j]=sum;} 

} 

 

void writemat(int x[][10]) 

{ 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { for (int j=0;j<n;j++) 

   cout<<x[i][j]<<"  "; 

    cout<<endl;} 

} 

 

int unit(int x[][10]) 

{ 

 for (int i=0;i<n;i++) 

  for (int j=0;j<n;j++) 

   if( i!=j && x[i][j]!=0 || i==j && x[i][j]!=1) return 0; 

  return 1; 

} 

 

int main() 

{ int a[10][10], b[10][10],c[10][10]; 

  system("chcp 1251"); 

  cout<<"Въведете размерност:"; 

  cin>>n; 

  readmat(a); 

  readmat(b); 

  umn(a,b,c); 

  if(unit(c)==1) cout<<"единична матрица"<<endl; 

  else writemat(c); 

} 

 

Задача 12. Въведете програмата, която решава следната задача: Да се напише програма, която 
реализира следните операции с квадратни матрици: 
a) въвежда елементите на матрица с размерност n x n; 
b) намира сумата на две квадратни матрици с размерност n x n; 
c) намира максималния елемент по главния диагонал  на дадена матрица с размерност n x n; 
d) намира сумата на елементите под главния диагонал  на дадена матрица с размерност n x n; 
e) заменя всеки елемент над главния диагонал с противоположния му по знак; 
f) извежда елементите на матрица с размерност n x n в обичаен вид. 
g) намира сумата на елементите по главния диагонал  на дадена матрица с размерност n x n; 
h) намира минималния елемент над главния диагонал  на дадена матрица с размерност n x n; 
i) заменя всеки отрицателен елемент под главния диагонал с 0; 
Главната функция предоставя избор на всяка от горепосочените операции.  
#include <iostream> 

#include <stdlib.h> 

using namespace std; 

void readmat(int x[][10], int n) 

{ 

 for (int i=0;i<n;i++) 

        for (int j=0;j<n;j++) 

   cin>>x[i][j]; 

} 

 

void summat(int a[][10],int b[][10], int c[][10], int n) 

{ 

 for (int i=0;i<n;i++) 

        for (int j=0;j<n;j++) 



    c[i][j]=a[i][j]+b[i][j]; 

} 

 

void printmat(int x[][10], int n) 

{ 

 for (int i=0;i<n;i++) 

 { for (int j=0;j<n;j++) 

     cout<<x[i][j]<<" "; 

   cout<<endl; 

  } 

} 

 

int maxmat(int x[][10], int n) 

{ 

  int max=x[0][0],i; 

 for (int i=0;i<n;i++) 

   if (x[i][i]> max) max=x[i][i]; 

  return max; 

} 

 

int summat(int x[][10], int n) 

{ 

      int sum=0,i; 

 for (int i=0;i<n;i++) 

  sum=sum+x[i][i]; 

  return sum; 

} 

int sum_pod(int x[][10], int n) 

{ int sum=0,i,j; 

  for (i=1;i<n;i++) 

    for (j=0;j<i;j++) 

     sum=sum+x[i][j]; 

   return sum; 

} 

 

void el_pod(int x[][10], int n) 

{ int i,j; 

  for (i=1;i<n;i++) 

    for (j=0;j<i;j++) 

     if (x[i][j]<0)x[i][j]=0; 

} 

 void el_nad(int x[][10], int n) 

 {int j,i; 

   for (i=0;i<n;i++) 

    for (j=i+1;j<n;j++) 

    x[i][j]=-x[i][j]; 

 } 

 

int min_nad(int x[][10], int n) 

 {int j,i,min=x[0][1]; 

   for (i=0;i<n;i++) 

    for (j=i+1;j<n;j++) 

      if (x[i][j]<min) min=x[i][j]; 

  return min;  

} 

 

int main() 

{ int a[10][10], b[10][10],c[10][10],k,n; 

  system("chcp 1251"); 

  cout<<"Въведете размерност:"; 

  cin>>n; 

  do 

  { 

    cout<<"1. сума на две матрици"<<endl; 

    cout<<"2. максимален елемент по главния диагонал"<<endl; 

    cout<<"3. сума на елементите под главния диагонал"<<endl; 

    cout<<"4. замяна на елемент с противоположния над главния диагонал"<<endl; 



    cout<<"5. минимален елемент над главния диагонал"<<endl; 

    cout<<"6. сума на елементите по главния диагонал"<<endl; 

    cout<<"7. замяна на отрицателните елементи под главния диагонал с 0"<<endl; 

    cout<<"Избери от 1 до 7. За край 0!"<<endl; 

    cin>>k; 

    switch(k) 

     { 

       case   1:{readmat(a,n);readmat(b,n);summat(a,b,c,n);printmat(c,n); break;} 

       case 2:{readmat(a,n);cout<<"максимален елемент по главния диагонал e  

"<<maxmat(a,n)<<endl; break;} 

       case 3:{readmat(a,n);cout<<"сума на елементите под главния диагонал e  

"<<sum_pod(a,n)<<endl; break;} 

       case   4:{readmat(a,n);el_nad(a,n);printmat(a,n);break;} 

       case 5:{readmat(a,n);cout<<"минимален елемент над главния диагонал e  

"<<min_nad(a,n)<<endl; break;} 

       case 6:{readmat(a,n);cout<<"сума на елементите по главния диагонал e  

"<<summat(a,n)<<endl; break;} 

       case   7:{readmat(a,n);el_pod(a,n);printmat(a,n);break;} 

      } 

    } 

    while (k!=0); 

  } 

 

Задача 13. Да се напише програма, която линеаризира матрица. 
#include <iostream> 

#include <stdlib.h> 

using namespace std; 

void readmat(int x[][10], int n) 

{ 

 for (int i=0;i<n;i++) 

       for (int j=0;j<n;j++) 

       cin>>x[i][j]; 

} 

void printmat(int x[], int n) 

{ 

 for (int i=0;i<n;i++) 

  cout<<x[i]<<" "; 

 cout<<endl; 

} 

void line(int x[][10], int n,int y[]) 

{ 

  int j,i; 

  for (i=0;i<n;i++) 

    for (j=0;j<n;j++) 

     y[i*n+j]=x[i][j]; 

} 

int main() 

{ int a[10][10],b[100],k,n; 

  system("chcp 1251"); 

  cout<<"Въведете размерност:"; 

  cin>>n; 

  readmat(a,n); 

  line(a,n,b); 

  printmat(b,n*n); 

} 

 

Задача 14. Да се напише програма, която: 

 а) въвежда по редове елементите на квадратната реална матрица A с размерност nxn; 

 б) от матрицата A конструира редицата B: b0, b2,..., bm-1, където m = n2, при което първите n 

елемента на B съвпадат с елементите на първия стълб на A, вторите n елемента на B съвпадат с 

елементите на втория стълб на A и т.н., последните n елемента на B съвпадат с елементите на 

последния стълб на A; 



 в) сортира във възходящ ред елементите на редицата B; 

 г) образува нова квадратна матрица A с размерност nxn, като елементите от първия ред на A 

съвпадат с първите n елемента на B, елементите от втория ред на A съвпадат с вторите n елемента на 

B и т.н. елементите от n - тия ред на A съвпадат с последните n елемента на B; 

 д) извежда по редове новата матрица A. 

   // Program Zad14.cpp 

#include <iomanip.h> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{int a[10][10]; 

 cout << "n= "; 

 int n; 

 cin >> n; 

 if (!cin) 

 {cout << "Error. Bad input! \n"; 

  return 1; 

 } 

 if (n < 1 || n > 10) 

 {cout << "Incorrect input! \n"; 

  return 1; 

 } 

 // въвеждане на масива a 

 int i, j; 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

     for (j = 0; j <= n-1; j++)  

     {cout << "a[" << i<< "][" << j  << "]= "; 

    cin >> a[i][j]; 

  } 

 // извеждане на елементите на a по редове 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

  {for (j = 0; j <= n-1; j++) 

   cout << setw(5) << a[i][j]; 

   cout << "\n"; 

  } 

 // развиване на матрицата a по стълбове 

 int b[100]; 

 int m = -1; 

 for (j = 0; j <= n-1; j++) 

  for (i = 0; i <= n-1; i++) 

   {m++;  

    b[m] = a[i][j];  

    } 

  m++; // m е броя на елементите на редицата b 

 // извеждане на редицата b 

 for (i = 0; i <= m-1; i++) 

    cout << setw(5) << b[i]; 

 cout << '\n'; 

 // сортиране на b по метода на пряката селекция 

 for (i = 0; i <= m-2; i++) 

 {int k = i;  

  int min = b[i]; 

  for (j = i+1; j <= m-1; j++) 

  if (b[j] < min)  

  {min = b[j]; 

    k = j; 

   } 

  int x = b[i]; b[i] = b[k]; b[k] = x; 

  } 

 // извеждане на сортираната b 

 for (i = 0; i <= m-1; i++) 

  cout << setw(5) << b[i]; 



 cout << '\n'; 

 // конструиране на новата матрица a 

 m = -1; 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

   for (j = 0; j <= n-1; j++) 

    {m++;  

    a[i][j] = b[m]; 

    } 

 // извеждане на матрицата a 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

   {for (j = 0; j <= n-1; j++) 

  cout << setw(10) << a[i][j]; 

    cout << '\n'; 

       } 

 return 0; 

   } 

 



Символни низове 

Структура от данни низ 

Логическо описание 

Крайна, евентуално празна редица от символи, заградени в кавички, се нарича символен низ,знаков 

низ или само низ.  

Броят на символите в редицата се  нарича дължина на низа. Низ с дължина 0 се нарича празен. 

Примери: "xyz" е символен низ с дължина 3,  

"This is a string."  е символен низ с дължина 17, а 

"" е празния низ. 

Низ, който се съдържа в даден низ се нарича негов подниз. 

Пример: Низът " is s " е подниз на низа "This is a string.", а низът " is a sing" не е негов подниз. 

Конкатенация на два низа е низ, получен като в края на първия низ се запише вторият. Нарича се 

още слепване на низове. 

Пример: Конкатенацията на низовете "a+b" и "=b+a" е низът "a+b=b+a", а конкатенацията на 

"=b+a" с "a+b" е низът "=b+aa+b". Забелязваме, че редът на аргументите е от значение. 

Два символни низа се сравняват по следния начин: Сравнява се всеки символ от първия низ със 

символа от съответната позиция на втория низ. Сравнението продължава до намиране на два 

различни символа или до края на поне един от символните низове. Ако кодът на символ от първия 

низ е по-малък от кода на съответния символ от втория низ, или първият низ е изчерпен, приема се, 

че първият низ е по-малък от втория. Ако пък е по-голям или вторият низ е изчерпен – приема се, че 

първият низ е по-голям от втория. Ако в процеса на сравнение и двата низа едновременно са 

изчерпени, те са равни. Това сравнение се нарича лексикографско. 

Примери: "abbc" е равен на "abbc" 

 "abbc" е по-малък от "abbcaaa" 

 "abbc" е по-голям от "aa" 

 "abbcc" е по-голям от "abbc". 

Физическо представяне 

Низовете се представят последователно. 

 

Символни низове в езика C++ 

Съществуват два начина за разглеждане на низовете в езика C++: 

- като едномерни масиви от символи; 

- като указатели към тип char. 

За щастие, те са семантично еквивалентни. 



В тази част ще разгледаме символните низове като масиви от символи. 

Дефиницията 

char str1[100];  

определя променливата str1 като масив от 100 символа, а 

char str2[5] = {'a', 'b', 'c'}; 

дефинира масива от символи str2 и го инициализира. Тъй като при инициализацията са указани 

по-малко от 5 символа, останалите се допълват с нулевия символ, който се означава със символа \0, 

а понякога и само с 0. Така последната дефиниция е еквивалентна на дефинициите: 

char str2[5] = {'a', 'b', 'c', '\0', '\0'}; 

char str2[5] = {'a', 'b', 'c', 0, 0}; 

Всички действия за работа с едномерни масиви, които описахме в предните теми, са валидни и за 

масиви от символи с изключение на извеждането. Операторът 

cout << str2; 

няма да изведе адреса на str2 (както е при масивите от друг тип), а текста 

abc 

Има обаче една особеност. Ако инициализацията на променливата str2 е пълна (съдържа точно 5 

символа) и не завършва със символа \0, т.е. има вида 

char str2[5] = {'a', 'b', 'c', 'd', 'e'}; 

операторът 

cout << str2; 

извежда текста 

abcde<неопределено> 

Имайки пред вид това, бихме могли да напишем подходящи програмни фрагменти, които 

въвеждат, извеждат, копират, сравняват, извличат части, конкатенират низове. Тъй като операциите 

се извършват над индексираните променливи, налага се да се поддържа целочислена променлива, 

съдържаща дължината на низа. 

В езика са дадени средства, реализиращи низа като скаларна структура. За целта низът се 

разглежда като редица от символи, завършваща с нулевия символ \0, наречен още знак за край на 

низ. Тази организация има предимството, че не е необходимо с всеки низ да се пази в променлива 

дължината му, тъй като знакът за край на низ позволява да се определи краят му. 

Примери: Дефинициите 

 char s1[5] = {'a', 'b', 'b', 'a', '\0'}; 

 char s2[10] = {'x', 'y', 'z', '1', '2', '+', '\0'}; 



свързват променливите s1 и s2 от тип масив от символи с низовете "abba" и "xyz12+" съответно. 

Знакът за край на низ  '\0'не се включва явно в низа. 

Този начин за инициализация не е много удобен. Следните дефиниции са еквивалентни на горните. 

 char s1[5] = "abba"; 

 char s2[10] = "xyz12+"; 

Забелязваме, че ако низ, съдържащ n символа, трябва да се свърже с масив от символи, 

минималната дължина на масива трябва да бъде n+1, за да се поберат n-те символа и символът \0. 

Тип символен низ 

Дефиниране 

Типът char[size], където size е константен израз от интегрален или изброен тип, може да бъде 

използван за задаване на тип низ с максимална дължина size-1.  

Пример: 

char[5]  може да се използва за задаване на тип низ с максимална дължина 4. 

Множество от стойности 

Множеството от стойности на типа низ, зададен чрез char[size], се състои от всички низове с 

дължина 0, 1, 2, ..., size-1. То е подмножество на множеството от стойности на типа char[size]. 

Примери: 

1. Множеството от стойности на типа низ, зададен чрез char[5] се състои от всички низове с 

дължина 0, 1, 2, 3 и 4. 

Забележка: Редицата {'\0', '\0', '\0', '\0', '\0'} представя празния низ "",{c, '\0', '\0', '\0', '\0'}, където c 

е произволен символ представя низ с дължина 1, {c, c, '\0', '\0', '\0'} е низ с дължина 2 и т.н. 

Елементите от множеството от стойности на даден тип низ са неговите константи. Например, 

"a+b=c-a*e", "1+3", "" са константи от тип char[10]. 

Променлива величина, множеството от допустимите стойности на която съвпада с множеството 

от стойности на даден тип низ, се нарича променлива от този тип низ. Понякога ще я наричаме само 

низ. 

Дефиниция на променливи от тип символен низ 

 <дефиниция_на_променлива_от_тип_низ> ::= 

 char <променлива>[size] [= “<редица_от_символи>”| 

     = {<редица_от_константни_изрази>}]опц 

{,<променлива>[size] [= “<редица_от_символи>”|        

={<редица_от_константни_изрази>}]опц}опц; 

където 

- <променлива> е идентификатор; 



- size е константен израз от интегрален или изброен тип със положителна стойност; 

- редица от константни изрази се дефинира по следния начин: 

<редица_от_константни_изрази> ::= <константен_израз>|<константен_израз>, 

<редица_от_константни_изрази> 

като константните изрази в случая са от тип char; 

- редица от символи се определя по следния начин: 

<редица_от_символи> ::= <празно>| <символ> |<символ><редица_от_символи> 

като максималната й дължина е size-1. 

Ще отбележим,че фрагментите: 

<променлива>[size] 

<променлива>[size] = "<редица_от_символи>" и 

<променлива>[size] = {<редица_от_константни_изрази>} 

могат да се повтарят. За разделител се използва знакът запетая. 

Примери: 

char s1[5], t[12] = "12345+34"; 

char s2[10] = "x+y", s4, s5 = {'3', '5', '\0'}; 

char s3[8] = {'1', '2', '3', '\0'}; 

При дефиниция на низ с инициализация е възможно size да се пропусне. Тогава инициализацията 

трябва да съдържа символа '\0' и за стойност на size се подразбира броят на константните изрази, 

изброени при инициализацията, включително '\0'. Ако size е указано, изброените константни изрази 

в инициализацията може да са по-малко от size. Тогава останалите се инициализират с '\0'. 

Примери: 

Дефиницията 

char q[5] =  {'a', 'b'}; 

е еквивалентна на 

char q[5]= {'a', 'b', '\0', '\0', '\0'}; 

а също и на 

char q[5] = "ab"; 

а 

char r[] = {'a', 'b', '\0'}; или 

char r[] = "ab"; 

са еквивалентни на 

char r[3] = {'a', 'b', '\0'}; или 

char r[3] = "ab"; 

Забележка: Не се допускат конструкции от вида: 



char q[5];        

q = {'a', 'v', 's'}; или   

 char r[5];  

 r = "avs"; 

т.е. на променлива от тип низ не може да бъде присвоявана константа от тип низ. 

Недопустими са също дефиниции от вида: 

 char q[4] = {'a', 's', 'd', 'f', 'g', 'h'}; или 

 char q[]; 

Инициализацията е един начин за свързване на променлива от тип низ с конкретна константа от 

множеството от стойности на този тип низ. Друг начин предоставят индексираните променливи.

  

 

Примери:  

 q[0] ='a'; q[1] = 's'; q[2] = 'd'; 

Дефиницията на променлива от тип низ не само свързва променливата с множеството от 

стойности на указания тип, но и отделя определено количество памет (обикновено 4B), в която 

записва адреса на първата индексирана променлива, свързана с променливата от тип низ. 

Останалите индексирани променливи се разполагат последователно след първата. За всяка 

индексирана променлива се отделя по 1B ОП.  Стойността на отделената за индексираните 

променливи памет е неопределена освен ако не е зададена дефиниция с инициализация. Тогава в 

клетките се записват инициализиращите стойности, допълнени със знака за край на низ. 

Пример: След дефиницията 

 char s[4]; 

 char w[10] = "abba"; 

разпределението на паметта има вида: 

 ОП 

s   s[0] s[1] s[2] s[3]    

   -  - -  -     

          

w  w[0] w[1]   w[2]  w[3] w[4] w[5] ... w[9] … 

   97  98       98      97    0 0     0 

   

Операции и вградени функции 

Въвеждане на стойност 

Реализира се по стандартния начин -  чрез оператора cin.  



Пример: 

char s[5], t[3]; 

cin >> s >> t; 

Настъпва пауза в очакване да се въведат два низа с дължина не по-голяма от 4 в първия и не по-

голяма от 2 във втория случай. Водещите интервали, табулации и знакът за преминаване на нов ред 

се пренебрегват. За разделител на низовете се използват интервалът, табулациите и знакът за 

преминаване на нов ред. Знакът за край на низ автоматично се добавя в края на всяка от въведените 

знакови комбинации.  

Забележка:При въвеждане на низовете не се извършва проверка за достигане на указаната горна 

граница. Това може да доведе до труднооткриваеми грешки. 

Друг начин за въвеждане на низове дава функцията getline. Тук ще я разгледаме непълно и малко 

неточно.  

Функция getline 

Синтаксис 

 cin.getline(<var_str>, <size>, [<char>]опц) 

където  

 - <var_str> е променлива от тип низ; 

 - <size> е цял  израз; 

 - <char> е произволен символ. 

Ако <char> е пропуснато, подразбира се символът \n. 

Семантика 

Въвежда от буфера на клавиатурата редица от символи с максимална дължина <size>-1. 

Въвеждането продължава до срещане на символа, зададен в <char> или до въвеждане на <size>-1 

символа (ако междувременно не е достигнат символът от <char>). 

Примери: 

1. char s1[100]; 

cin.getline(s1, 10);  

Настъпва пауза. Очаква се въвеждането на низ, след което да се натисне клавиша ENTER. Ако 

дължината на въведения низ е по-голяма от 9 преди да е натиснат клавишът ENTER, вземат се 

първите 9 символа, свързват се с променливата s1 и изпълнението завършва. В противен случай, в s1 

се записва редицата от символи без символа \n. 

2. char s2[200]; 

cin.getline(s2, 200, '.'); 

Настъпва пауза. Очаква се въвеждането на низ, което да завърши с натискане на клавиша ENTER. Ако 

дължината му е по-голяма от 199 преди да е въведен символът '.', вземат се първите 199 символа, 



свързват се с променливата s2 и изпълнението завършва. В противен случай, в s2 се записва 

редицата от символи до символа '.' (без него). 

Извеждане на низ 

Реализира се също по стандартния начин – чрез оператора cout. 

Пример: 

Операторът  

 cout << s; 

извежда низа, свързан със s. Не е нужно да се грижим за дължината му. Знакът за край на низ 

идентифицира края му. 

Дължина на низ 

Намира се чрез функцията strlen. 

Синтаксис 

 strlen(<str>) 

където 

 <str> е произволен низ. 

Семантика 

Намира дължината на <str>. 

Пример: 

 strlen("abc") намира 3, а strlen("") - 0. 

За използване на тази функция е необходимо да се включи заглавният файл string.h. 

Конкатенация на низове 

Реализира се чрез функцията strcat.  

Синтаксис 

strcat(<var_str>, <str>) 

където 

- <var_str> е променлива от тип низ; 

<str> е низ (константа, променлива или по-общо израз със стойност символен низ). 

Семантика 

Конкатенира низа от <var_str> с низа <str>. Резултатът от конкатенацията се връща от функцията, а 

също се съдържа в променливата <var_str>. За използване на тази функция е необходимо да се 

включи заглавният файл string.h. 

Пример: 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{char a[10]; 

 cout << "a= ";   



 cin >> a;  // въвеждане на стойност на a 

 char b[4]; 

 cout << "b= "; 

 cin >> b;  // въвеждане на стойност на b 

 strcat(a, b);  // 10 конкатениране на a и b, резултатът е в a 

 cout << a << '\n'; // извеждане на a 

 cout << strlen(strcat(a, b)) << '\n'; //12 повторна конкатенация 

 return 0; 

 } 

Забележка: Функцията strcat може да се използва и като оператор, и като израз. Обръщението 

към strcat от линия 10 е оператор, а това от линия 12 – израз от тип низ. 

Сравняване на низове 

Реализира се чрез функцията strcmp.  

Синтаксис 

strcmp(<str1>, <str2>) 

където<str1> и <str2> са низове (константи, променливи или по-общо изрази от тип низ). 

Семантика  

Низовете <str1> и <str2> се сравняват лексикографски. Функцията strcmp е целочислена. Резултатът 

от обръщението към нея е цяло число с отрицателна стойност, ако <str1> е по-малък от <str2>, 0 – ако 

<str1> е равен на <str2> и с положителна стойност, ако <str1> е по-голям от <str2>. 

За използване на strcmp е необходимо да се включи заглавният файл string.h. 

Примери:  

1. char a[10] = "qwerty", b[15] = "qwerty"; 

if (!strcmp(a, b)) cout << "yes \n";  

else cout << "no \n"; 

извежда yes, тъй като strcpm(a, b) връща 0 (низовете са равни), !strcmp(a, b) e 1 (true). 

2. char a[10] = "qwe", b[15] = "qwerty"; 

 if (strcmp(a, b)) cout << "yes \n";  

             else cout << "no \n"; 

извежда yes, тъй като strcpm(a, b) връща -1 (низът a е по-малък от b). 

3. char a[10] = "qwerty", b[15] = "qwer"; 

 if (strcmp(a, b)) cout << "yes \n";  

             else cout << "no \n"; 

извежда yes, тъй като strcpm(a, b) връща 1 (низът a е по-голям от b). 

Копиране на низове 

Реализира се чрез функцията strcpy.  

Синтаксис 

strcpy(<var_str>, <str>) 

където 



- <var_str> е променлива от тип низ; 

- <str> е низ (константа, променлива или по-общо израз от тип низ). 

Семантика 

Копира <str> в <var_str>. Ако <str> е по-дълъг от допустимата за <val_str> дължина, са възможни 

труднооткриваеми грешки. Резултатът от копирането се връща от функцията, а също се съдържа в 

<var_str>.  

За използване на тази функция е необходимо да се включи заглавният файл string.h. 

Пример: Програмният фрагмент 

     char a[10]; 

 strcpy(a, "1234567"); 

 cout << a << "\n"; 

извежда  

1234567 

Търсене на низ в друг низ 

Реализира се чрез функцията strstr. 

Синтаксис 

strstr(<str1>, <str2>) 

където 

<str1> и <str2> са произволни низове (константи, променливи или по-общо изрази). 

Семантика 

Търси <str2> в <str1>. Ако <str2> се съдържа в <str1>, strstr връща подниза на <str1> започващ от 

първото срещане на <str2> до края на <str1>. Ако <str2> не се съдържа в <str1>, strstr връща “нулев 

указател”. Последното означава, че в позиция на условие, функционалното обръщение ще има 

стойност false, но при други употреби (например извеждане), ще предизвиква грешка. Програмата ви 

ще извърши нарушение при достъп и ще блокира. 

За използване на тази функция е необходимо да се включи заглавният файл string.h. 

Примери: Програмният фрагмент 

char str1[15] = "asemadaemada", str2[10]= "ema"; 

        cout << strstr(str1, str2) << "\n"; 

извежда 

 emadaemada 

а 

char str1[15] = "asemadaemada", str2[10]= "ema"; 

        cout << strstr(str2, str1) << "\n"; 

предизвиква съобщение за грешка по време на изпълнение. 



Преобразуване на низ в цяло число 

Реализира се чрез функцията atoi. 

Синтаксис 

 atoi(<str>) 

където <str> е произволен низ (константа, променлива или по-общо израз от тип низ). 

Семантика 

Преобразува символния низ <str> в число от тип int. Водещите интервали, табулации и знака за 

преминаване на нов ред се пренебрегват. Символният низ се сканира до първия символ различен от 

цифра. Ако низът започва със символ различен от цифра и знак, функцията връща 0.  

За използване на тази функция е необходимо да се включи заглавният файл stdlib.h. 

Примери: 

Програмният фрагмент 

char s[15] = "-123a45"; 

cout << atoi(s) << "\n"; 

извежда –123, а 

char s[15] = "b123a45"; 

cout << atoi(s) << "\n"; 

извежда 0. 

Преобразуване на низ в реално число 

Реализира се чрез функцията atof. 

Синтаксис 

 atof(<str>) 

където <str> е произволен низ (константа, променлива или по-общо израз от тип низ). 

Семантика 

Преобразува символния низ в число от тип double. Водещите интервали, табулации и знакът за 

преминаване на нов ред се пренебрегват. Символният низ се сканира до първия символ различен от 

цифра. Ако низът започва със символ различен от цифра, знак или точка, функцията връща 0. 

За използване на тази функция е необходимо да се включи заглавният файл stdlib.h. 

Примери: 

Програмният фрагмент 

char st[15] = "-123.35a45"; 

 cout << atof(st) << "\n"; 

извежда –123.35, а 

char st[15] = ".123.34c35a45"; 

cout << atof(st) << "\n"; 



извежда 0.123. 

 

 

Допълнение: 

Конкатенация на n символа от низ с друг низ 

Реализира се чрез функцията strncat.  

Синтаксис 

strncat(<var_str>, <str>, n) 

където 

- <var_str> е променлива от тип низ; 

- <str> е низ (константа, променлива или по-общо израз от тип низ); 

- n е цял израз с неотрицателна стойност. 

Семантика 

Копира първите n символа от <str> в края на низа, който е стойност на <var_str>. Копирането 

завършва когато са прехвърлени n символа, или е достигнат краят на <str>. Резултатът е в 

променливата <var_str>. За използване на тази функция е необходимо да се включи заглавният файл 

string.h. 

Пример: Резултатът от изпълнението на фрагмента: 

 chat a[10] = "aaaaa"; 

 strncat(a, "qwertyqwerty", 5); 

 cout << a; 

е 

 aaaaaqwert 

а на 

 strncat(a, "qwertyqwerty", -5); 

 cout << a; 

предизвиква съобщение за грешка (n е отрицателно). 

Копиране на n символа в символен низ 

Реализира се чрез функцията strncpy.  

Синтаксис 

strncpy(<var_str>, <str>, n) 

където 

- <var_str> е променлива от тип низ; 

- <str> е низ (константа, променлива или по-общо израз); 

- n е цял израз с неотрицателна стойност. 



Семантика 

Копира първите n символа на <str> в <var_str>. Ако <str> има по-малко от n символа, ‘\0’ се копира 

до тогава докато не се запишат n символа. Параметърът <var_str> трябва да е от вида char[m], m ≥ n, 

и съдържа резултатния низ. За използване на тази функция е необходимо да се включи заглавният 

файл string.h. 

Примери: 1. Програмният фрагмент 

char a[10]; 

strncpy(a, "1234567", 8); 

cout << a << "\n"; 

извежда  

1234567 

Изпълнява се по следния начин: тъй като дължината на низа "1234567" е по-малка от 8, допълва се с 

един знак ‘\0’ и се свързва с променливата a.  

2. Програмният фрагмент 

char a[5]; 

strncpy(a, "123456789", 5); 

cout << a << "\n"; 

извежда  

12345<неопределено> 

Изпълнява се по следния начин: тъй като дължината на низа "123456789" е по-голяма от 5, низът 

"12345" се свързва с променливата a, но не става допълване с ‘\0’, което личи по резултата. 

Сравняване на n символа на низове 

Реализира се чрез функцията strncmp.  

Синтаксис 

strncmp(<str1>, <str2>, n) 

където 

- <str1> и <str2> са низове (константи, променливи или по-общо изрази); 

- n е цял израз с неотрицателна стойност. 

Семантика 

Сравняват се лексикографски първите n символа на <str1> с низа <str2>. (Ако n е по-голямо от 

дължината на <str>, сравняват се лексикографски <str1> и <str2>). Резултатът от обръщението към 

функцията strncmp е цяло число с отрицателна стойност, ако низът от първите n символа на <str1> е 

по-малък от <str2>, 0 – ако низът от първите n символа на <str1> е равен на <str2> и с положителна 

стойност, ако низът от първите n символа на <str1> е по-голям от <str2>. 

За използване на strncmp е необходимо да се включи заглавният файл string.h. 



Примери:  

1. char a[10] = "qwer", b[15] = "qwerty"; 

if (!strncmp(a, b, 3)) cout << "yes \n";  

else cout << "no \n"; 

извежда yes, тъй като strncpm(a, b) връща 0 (низовете са равни), !strncmp(a, b) e 1 (true). 

2. char a[10] = "qwer", b[15] = "qwerty"; 

if (strncmp(a, b, 5)) cout << "yes \n"; 

else cout << "no \n"; 

извежда yes, тъй като strncpm(a, b) връща -1 (низът a е по-малък от b). 

3. char a[10] = "qwerty", b[15] = "qwer"; 

 if (strncmp(a, b, 5)) cout << "yes \n";  

      else cout << "no \n"; 

извежда yes, тъй като strncpm(a, b) връща 1 (низът от първите 5 символа на a е по-голям от b). 

Търсене на символ в низ 

Реализира се чрез функцията strchr, съдържаща се в string.h.  

Синтаксис 

 strchr(<str>, <expr>) 

където 

- <str> е произволен низ; 

- <expr> e израз от интегрален или изброен тип с положителна стойност, означаваща ASCII код на 

символ. 

Семантика 

Търси първото срещане на символа, чийто ASCII код е равен на стойността на <expr>. Ако символът 

се среща, функцията връща подниза на <str> започващ от първото срещане на символа и 

продължаващ до края му. Ако символът не се среща - връща “нулев указател”. Последното означава, 

че в позиция на условие, функционалното обръщение ще има стойност false, но при други употреби 

(например извеждане), ще предизвиква грешка. Програмата ви ще извърши нарушение при достъп 

и ще блокира. 

Примери: Операторът 

cout << strchr("qwerty", 'e'); 

извежда 

erty 

Операторът 

cout << strchr("qwerty", 'p'); 



предизвиква съобщение за грешка, а 

if (strchr("qwerty", 'p')) cout << "yes \n";  

else cout << "no \n"; 

извежда no, тъй като ‘p’ не се среща в низа "qwerty". 

Търсене на първата разлика 

Реализира се чрез функцията strspn. 

Синтаксис 

strspn(<str1>, <str2>) 

където <str1> и <str2> са произволни низове (константи, променливи или по-общо изрази от тип низ). 

Семантика 

Проверява до коя позиция <str1> и <str2> съвпадат. Връща дължината на низа до първия различен 

символ. За използване на тази функция е необходимо да се включи заглавният файл string.h. 

Пример: Програмният фрагмент 

char a[10]= "asdndf", b[15] = "asdsdfdhf"; 

cout << strspn(a, b) << "\n"; 

извежда 3 тъй като първият символ, по който се различават a и b е в позиция 4. 

 

Задачи върху тип низ 

Задача 14. Да се напише програма, която въвежда низ, с не повече от 15 символа и проверява дали 
низът е палиндром. 
#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

#define max 15 

char a[max];int bol; 

int main() 

{ 

cout<<"въведи низ:\n";cin>>a; 

 bol=1; 

 for (int i=0;i<strlen(a)/2;i++) 

  if (a[i]!=a[strlen(a)-i-1]) bol=0; 

 if (bol) cout<<a<<" e палиндром"<<endl; else cout<<a<<" не е палиндром"<<endl; 

 } 

Задача 15. Да се напише програма, която въвежда текст, завършващ с @ и извежда всички думи 
палиндроми. 

#include <iostream> 

#include <string.h> 

using namespace std; 

int pal(char s[]) 

{int  n=strlen(s),k=n/2; 

  if (n<=1) return 0; 

  else 

  for (int i=0;i<=k;i++) 

   if (s[i]!=s[n-1-i]) return 0; 

 

 return 1; 

} 

int main() 

{char s[80]; 

cout<<"Въведи текст:"; 



 do 

 { 

  cin>>s; 

  if (pal(s)==1) cout<<s<<endl; 

 } 

 while (s[strlen(s)-1]!='@'); 

} 

Задача 16. Да се напише програма, която въвежда текст, завършващ с '*' и извежда думите, 
започващи и завършващи с ‘а’. 
#include<iostream> 

#include<cstring> 

using namespace std; 

char ch[30]; 

int main() 

{  

 do { cin>>ch; 

    if (ch[0]=='a' && ch[strlen(ch)-1]=='a') cout<<ch<<"  "; 

     } 

 while (ch[strlen(ch)-1]!='*'); 

 //cout<<strcmp("bc","bcd"); 

 system("pause"); 

 return 0; 

 } 

Задача 17. Да се напише програма, която сортира във възходящ ред елементите на редица от 
низове, представящи имена не по-дълги от 9  знака. Сортираната редица да се изведе по 5 думи на 
ред. 
#include <iostream> 

#include <iomanip.h> 

#include <string.h> 

using namespace std; 

int main() 

{typedef char duma[10]; 

 duma a[100]; 

 cout << "n = "; 

 int n; 

 cin >> n; 

 int i; 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

  {//cout << "" << i ; 

  cin >> a[i]; 

   } 

 for (i = 0; i <= n-2; i++) 

  {char min[10]; 

   strcpy(min, a[i]); 

   int k = i; 

   for (int j = i+1; j <= n-1; j++) 

  if (strcmp(a[j], min) == -1) 

  {strcpy(min, a[j]); 

   k = j; 

  } 

   strcpy(min, a[i]); 

   strcpy(a[i], a[k]); 

   strcpy(a[k], min); 

  } 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

  {cout << setw(10) << a[i]; 

   if (i != 0 && i % 5 == 0) cout << endl; 

  } 

 cout << '\n'; 

 return 0; 

} 

Задача 18. Да се напише програма, която въвежда текст, завършващ с '*' и намира най-дългата дума. 
Ако има няколко се извеждат всички. 
#include <iostream> 

#include <string.h> 



using namespace std; 

char ch[30],pom[30],a[100]="";int n; 

int main() 

{ int max=0; 

  cout<<"въведи текст:\n"; 

 do 

 {cin>>ch;  n=strlen(ch); 

  if (ch[n-1]=='*'||ch[n-1]==',' ||ch[n-1]== '.' ||ch[n-1]== ';')n--;//не броим 

разделителите 

  if (n>max) {strcpy(a,"");max=n;strncpy(pom,ch,n);strcat(a,pom);} 

  else if (n==max) {strncpy(pom,ch,n);strcat(a," ");strcat(a,pom); } 

  } 

 while (ch[n]!='*'); //n не брои разделители 

 cout<<"най-дългите думи са: "<<a<<" с дължина "<<max<<endl; 

 } 

 

Задача 19. Дадена е редица от n низа (n > 1) с дължина не по-голяма от 9. Да се напише програма, 

която проверява дали редицата е монотонно намаляваща. 

// Program Zad63.cpp 

#include <iostream.h> 

#include <string.h> 

int main() 

{char a[20][10]; 

 cout << "n= "; 

 int n; 

 cin >> n; 

 int i; 

 for (i = 0; i <= n-1; i++) 

 {cout << "a[" << i << "]= "; 

  cin >> a[i]; 

 } 

 i = -1; int p; 

 do 

 {i++; 

  p = strcmp(a[i], a[i+1]); 

 } while ((p == 0 || p == 1) && i < n-2); 

 if (p == 0 || p == 1) cout << "yes\n"; 

 else cout << "no\n"; 

 return 0; 

} 

 

Задача 20. Дадена е редица от n низа, представящи цели числа. Да се напише програма, която 
намира средно аритметичното на елементите на редицата. 
#include <iostream.h> 

#include <stdlib.h> 

int main() 

{typedef char duma[10]; 

 duma a[20]; 

 cout << "n= "; 

 int n; 

 cin >> n; 

 for(int i = 0; i <= n-1; i++) 

  {//cout << "" << i ; 

   cin >> a[i]; 

  } 

 double average = 0; 

 for (int i = 0; i <= n-1; i++) 

  average = average + atoi(a[i]); 

 cout << average/n << '\n'; 

 return 0; 

} 

 

 



Тип string  

1. Тип string  
В предходната тема вече се запознахме с масиви от знаци (низове) и необходимостта от тяхното 

използване. В езика за програмиране С++ съществува и друг тип за работа със знакови низове - типа 
string. Необходимостта от бързо писане на код налага все по-честото използване на този тип.  
 
2. Деклариране на променлива от тип string  

Преди да използваме променливи от тип string е задължително включването на библиотеката 
<string>, в която е дефиниран типа и всички средства за работа с него.  
 
а) синтаксис:  

string <име на променлива> 
Тук име на променлива е произволен идентификатор. За разлика от низовете при декларирането на 
променливи от тип string не е необходимо да определим брой знаци.  

б) семантика:  
 

Важно е да отбележим, че типа string сам се грижи за броят на знаците, които ще бъдат 
записани в него. При първоначалното деклариране се заделя памет само за един знак и по 
подразбиране това е празният знак. В процеса на въвеждане на повече знаци компилатора 
автоматично заделя памет за всеки един от тях. Подобно заделяне на памет се нарича динамично. 
Достъпът до всеки един от елементите на променлива от тип string се осъществява по същият 
начин както и при масивите от тип char с посочване на името на променливата и индекса на 
елемента, поставен в скоби.   

Забележка: Трябва да запомним, че тъй като типа string не е обикновен масив, при 
първоначалното му деклариране нямаме достъп до произволна клетка от него. Достъп ще имаме 
само до тези клетки, в които сме записали вече знаци. Записването на знаци в клетките става 
последователно от ляво на дясно, започвайки от клетка с индекс 0.  
Пример:  
Нека е декларирана променлива от тип стринг: string s;  
s 

  
          0 
Тогава в променливата s на позиция 0 ще бъде записан само празният низ и имаме достъп само до 
този елемент в момента. Ако приложим операцията присвояване: s[0]='а' ,  

 
s 
            0 
то в нулева позиция ще се запише символа 'а'. Разбира се тази операция може да се приложи за 
повече от един знак. Например, ако използваме операцията за присвояване по следния начин: 
s="programming", то в паметта на компютъра ще се задели памет за всичките единадесет знака от 
низа и ще бъдат записани един след друг в него, както е показано на фигурата: 
 s   

p r o g r a m m i n g 
      0     1     2      3      4      5       6     7       8     9   10  
В този случай имаме достъп само до елементите от индекс  0 до индекс 10.  
 

3. Въвеждане на променлива от тип string 
 

а) използване на операторите за вход и изход от библиотеката iostream  
За операторите cin и cout е предвидена възможност за въвеждане и извеждане на променливи 

от тип string, така че за разлика от числовите масиви те могат да се въвеждат от клавиатурата само с 
един оператор като прости променливи.  

Например за въвеждането от клавиатурата на декларираната по-горе променлива  
можем да използваме следния оператор за cin»s;  
и да я изведем на екрана 
cout«s;  

 
б) въвеждане на ЦЯЛ ред от текст  

a 

 

"" 
 



Да си припомним, че при въвеждане на знаци със cin се пропускат интервалите и знаците за край 
на ред и край на текст. При въвеждане на променливи от тип string тези знаци означават край на 
четения текст и в него се записват само знаците, въведени преди тях. Понякога може да се наложи в 
низа да бъдат записани няколко, а не само една дума, например, цял ред. Тогава можем да 
използваме оператора-функция getline, който има следния синтаксис:  

getline(cin, <идентификатор>, <знак>) 
Първият параметър показва че текстът се чете от клавиатурата. Като втори параметър се посочва 

името на променливата. Последният параметър показва кой знак ще се използва за прекъсване на 
четенето на низа. Обикновено, ако искаме да прочетем цял ред, се използва знака '\n' . Възможно е 
третия параметър да бъде пропуснат като по подразбиране се приема, че за край на четенето ще 
бъде сложен знака '\ n' .  

Ако искаме да прочетем цял ред и да го запишем в низа s от нашия пример, това ще стане по 
следния начин:  
getline(cin,s);  

4. Сравняване на променливи от тип string. 
За разлика от низовете, където има функция за сравняването им, при променливите от тип string 
можем да използваме познатите ни вече оператори за сравнение <, >, <=, >=, ==. Ще припомним 
отново, че сравняването на два низа става лексикографски.  
Ето и следните няколко примера:  
string s1= "ааb", s2 = "аЬа";  
то резултатите от следните няколко сравнения са: 
(s1>s2)    0-лъжа 
(s1<s2)    1-истина 
(s1>= s2)    0-лъжа 
(s1<=s2)    1-истина 
(s1==s2)    0-лъжа 
(s1==s1)    1-истина 
Резултатите от операторите за сравнение са само 1 (истина) и О (лъжа).  
 
Задача 1. Напишете програма, която въвежда текст, завършващ с '*' и заменя всяко срещане на дума 
с друга дума. 
#include <iostream> 

#include <string.h> 

using namespace std; 

char c; 

string ch,a,b; 

int main() 

{  

 system("chcp 1251"); 

 cout<<"търси:";cin>>a; 

 cout<<"замени с:";cin>>b; 

 cin>>ch;cin.get(c);//четем дума след това и интервала 

 while(ch[ch.length()-1]!= '*') //докато свърши текста  
  { 

    if (a==ch) cout<<b<<c; 

    else cout<<ch<<c; 

    cin>>ch;cin.get(c);//четем дума след това и интервала 

   } 

  cout<<endl; 

 } 

 

5. Присвояване на стойност на променлива от тип string 

Както по-горе вече показахме присвояване на стойност на променлива от тип string може да стане 
с оператора за присвояване =. Можем да присвоим както произволен текст с една, две и т.н. 
символа, така и стойност на друга променлива от тип string.  
Пример:  
s1=s2;  
s1="аЬЬсЬа";  



Забележка: При присвояване на стойност на дадена променлива нейното съдържание се 
изтрива и на негово място се записва присвоената стойност без значение на нейната дължина. 
Низът приема новата стойност и паметта, заделена за него, се променя в зависимост от дължината 
ѝ.  

 
6. Слепване на низове (конкатенация)  

Можем да залепим съдържанието на една променлива от тип string за съдържанието на друга 
променлива от тип string с помощта на оператора +. При това ние сами можем да определим къде да 
бъде записано залепеното съдържание. То може да бъде залепено и записано в допълнителна 
променлива, но е възможно и да бъде залепено в някоя от първоначално използваните две. За 
второто действие е необходим оператора +=. Резултатът от изпълнението на операциите + и += става 
по-ясен от следващия пример. 
Пример 
s1="abc"; 

s2="cde"; 
s=s1+s2; //s=="abccde" 
s1+=s2;//s1=="abccde" 
s2+= s1 //s2=="cdeabc" 
Задача 2. Да се напише програма, която въвежда текст, завършващ с '*' премахва символа 's' и 

извежда новия текст. 

#include <iostream> 

#include <string> 

using namespace std; 

int  main() 

{char  c;string a=""; 

 do 

 {cin>>c; 

  if (c!='s') 

  a+=c; 

  } 

 while (c!='*'); 

 cout<<a; 

} 

 
7. Функции за работа с променливи от тип string, поддържани от библиотеката string.  
а) определяне на брой знаци в низа (размер на низа)  
s .length () s.size()  
Двете функции връщат като резултат броя на знаците в низа s.  
Задача 3. Напишете програма, която въвежда текст, завършващ с '*' и намира най-късата дума. Ако 
има няколко се извеждат всички. 
#include <iostream> 

#include <string> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 system("chcp 1251"); 

 string ch,mind[10];    int min=50,k,i ; 

 cin>>ch; 

 while(ch[ch.length()-1]!= '*')  

  { k=ch.length(); 

    if (k<min) {min=k;i=0; mind [i]=ch;} 

    else   if (k==min){i++;mind [i]=ch;} 

    cin>>ch; 

  } 

  for (int j=0;j<=i;j++) 

   cout<<mind [j]<<endl; 

 } 

 



Задача 3. Напишете програма, която въвежда текст, завършващ с '*' и отпечатва думите започващи и 
завършващи с 'а'.  
#include <string.h> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 string ch; 

 int br=0;  

 system("chcp 1251"); 

 cin>>ch; 

 while(ch[ch.length()-1]!= '*') 

  { br++; 

    if (ch[0]=='a' && ch[ch.length()-1]=='a') cout<<ch<<endl; 

    cin>>ch; 

   } 

  cout<<br<<endl; 

} 

 

б)оnределяне на начален и краен знак в низа.  
s . begin ( ) - връща указател към началото на низа  
s. end () - връща указател към края на низа  
в)отделяне на част от низа  

s. substr (n1, n2) - отделя n2 на брой знака от низа, започвайки от позицията с номер n1.  
г)изтриване на съдържанието на целия низ  
s. clear () - след изпълнението на тази функция низът не съдържа знаци и дължината му е 0.  
д)изтриване на част от низ  
s. erase (n1, n2) - изтрива n2 на брой знака от низа, започвайки от позицията с номер n1.  
е)вмъкване на друг низ в дадения.  
s. insert (n, s1) - вмъква низа s1 в низа s от позиция с номер n.  
ж) размяна на два низа.  
s . swap (s 1) - разменя стойностите на низа s и s1.  
з) проверка за празен низ.  
s . empty () - връща стойност "истина", ако низа s е празен и "лъжа" в противен случай.  
и) проверка дали определен низ се съдържа в дадения.  
s. find (str, pos) - проверява дали низа str, зададен като параметър се съдържа в s.  
Параметърът pos, който по подразбиране е 0 означава, че от str може да се вземе само тази част, 
която започва от pos и да се проверява дали тя е подниз на s. Ако параметър не се зададе, се 
подразбира, че ще се търси целия низ str. Резултатът от функцията е позицията на първото срещане 
на str в s.  
 

Задачи върху тип стринг 

 
Задача 1. Напишете програма, която въвежда позицията в кръстословицата и извежда думите в 
съответния ред или стълб 
#include <iostream> 

#include<cstring> 

using namespace std; 

int main() 

{string A[5]= {"glava*"                 

              ,"radost"                  

              ,"akra*a"                  

              ,"d**lov"                  

              ,"*fa*ka" } 

int n,i;char  s; 

for(i=0;i<5;i++) 

 { 

  cout <<A[i]; 



  cout<<endl; 

 } 

cin>>n>>s; 

if (s=='v') for(i=0;i<6;i++) if (A[n-1][i]!='*')cout <<A[n-1][i];else cout<<" "; 

else for(i=0;i<5;i++)if (A[i][n-1]!='*')cout <<A[i][n-1];else cout<<" "; 

return 0; 

} 

 

 

  



Задачи 

Задача 1. Да се напише програма, която намира скаларното произведение на реалните вектори a = 

(a0, a1, ...,  an-1) и b = (b0, b1,..., bn-1), (1 ≤ n ≤ 50). 

Задача 2. Да се напише програма, която въвежда n символа и намира и извежда минималния 

(максималния) от тях. 

Задача 3. Да се напише програма, която: 

а) въвежда редицата от n цели числа a0, a1, ..., an-1; 

б) намира и извежда сумата на тези елементи на редицата, които се явяват удвоени нечетни числа. 

Задача 4. Да се напише програма, която намира и извежда сумата от положителните и броя на 

отрицателните елементи на редицата от реални числа a0, a1, ..., an-1 (1 ≤ n ≤ 30). 

Задача 5. Да се напише програма, която  изчислява реципрочното число на произведението на тези 

елементи на редицата a0, a1, ..., an-1 (1 ≤ n ≤ 50), за които е в сила релацията 2 < аi< i. 

Задача 6. Да се напише програма, която изяснява, има ли в редицата от цели числа a0, a1, ..., an-1 (1 ≤ n 

≤ 100) два последователни нулеви елемента. 

Задача 7. Дадени са сортираните във възходящ ред числови редици a0, a1, ..., ak-1 и b0, b1, ..., bk-1 (1 ≤ k 

≤ 40). Да се напише програма, която намира броя на равенствата от вида ai = bj (i = 0, ..., k-1, j = 0, ..., k-

1). 

Задача 8. Дадени са две редици от числа. Да се напише програма, която определя колко пъти 

първата редица се съдържа във втората. 

Задача 9. Всяка редица от равни числа в едномерен сортиран масив, се нарича площадка. Да се 

напише програма, която намира началото и дължината на най-дългата площадка в даден сортиран 

във възходящ ред едномерен масив. 

Задача 10. Да се напише програма, която по дадена числова редица a0, a1, ..., an-1 (1 ≤ n ≤ 20) намира 

дължината на максималната й ненамаляваща подредица ai1, ai2, ..., aiк  (ai1<= ai2<= ... <= aiк, i1< i2< ... < 

iк). 

Задача 11. Дадена е редицата от символи s0, s1, ..., sn-1 (1 ≤ n ≤ 15). Да се напише програма, която 

извежда отначало всички символи, които изобразяват цифри, след това всички символи, които 

изобразяват малки латински букви и накрая всички останали символи от редицата, запазвайки реда 

им в редицата. 

Задача 12. Дадени са две цели числа, представени с масиви от символи. Да се напише програма, 

която установява дали първото от двете числа е по-голямо от второто. 

Задача 13. Да се напише програма, която определя дали редицата от символи s0, s1, ..., sn-1 (1 ≤ n ≤ 45) 

е симетрична, т.е. четена отляво надясно и отдясно наляво е една и съща. 



Задача 14. Дадена е редицата от естествени числа a0, a1, ..., an-1 (1 ≤ n ≤ 30). Да се напише програма, 

която установява има ли сред елементите на редицата не по-малко от два елемента, които са 

степени на 2. 

Задача 15. Дадени са полиномите Pn(x) и Qm(x). Да се напише програма, която намира: 

а) сумата им; 

б) произведението им. 

Задача 16. За векторите a = (a0, a1, ..., an-1) и b = (b0, b1, ..., bn-1) (1 ≤ n ≤ 20), да се определи дали са 

линейно зависими. 

Задача 17. Дадена е квадратна целочислена матрица A с размерност nxn, елементите на която са 

естествени числа. Да се напише програма, която намира: 

а) сумата от елементите под главния диагонал, които са прости числа; 

б) произведението от елементите над главния диагонал, в записа на цифрите на които се среща 

цифрата 5; 

в) номера на първия неотрицателен елемент върху главния диагонал. 

Задача 18. Дадена е квадратната реална матрица A от n-ти ред. Да се напише програма, която 

намира: 

а) сумата от елементите върху вторичния главен диагонал; 

б) произведението от елементите под (над) вторичния главен диагонал. 

Задача 19. Дадена е реална правоъгълна матрица A с размерност nxm. Да се напише програма, която 

изтрива k-тия ред (стълб) на A. Изтриването означава да се преместят редовете (стълбовете) с един 

нагоре (наляво) и намаляване броя на редовете (стълбовете) с един. 

Задача 20. Върху равнина са дадени n точки чрез матрицата 

така, че (x0,i, x1,i) са координатите на i-тата точка. Точките по двойки са съединени с отсечки. Да се 

напише програма, която намира дължината на най-дългата отсечка. 

Задача 21. Дадена е матрицата от цели числа. Да се напише програма, която намира сумата на тези 

елементи a1,i, (0 ≤ i ≤ n-1), за които a0,i имат стойността на най-голямото сред елементите от първия 

ред на матрицата. 

Задача 22. Дадено е множеството M от двойки 

  M = {<x0, y0>, <x1, y1>, ..., <xn-1, yn-1>}, 
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като xi и yi (0 ≤ i ≤ n-1) са цели числа. Да се напише програма, която проверява дали множеството M 

дефинира функция. 

Упътване: Множеството M дефинира функция, ако от xi = xj следва yi = yj. 

Задача 23. Дадена е целочислената квадратна матрица A от n-ти ред. Да се напише програма, която 

намира максималното от простите числа на А. 

Задача 24. Казваме, че два стълба на една матрица си приличат, ако съвпадат множествата от 

числата, съставящи стълбовете. Да се напише програма, която намира номерата на всички стълбове 

на матрицата Anxm, които си приличат. 

Задача 25. Матрицата А има седлова точка в ai,j, ако ai,j е минимален елемент в i-я ред  и  максимален 

елемент в j-я стълб на A. Да се напише програма, която намира всички седлови точки на дадена 

матрица А. 

Задача 26. Матрицата А има седлова точка в ai,j, ако ai,j е минимален елемент в i-я ред  и максимален 

елемент в j-я стълб на A. Да се напише програма, която установява дали съществува седлова точка в 

дадена матрица A. 

Задача 27. Дадена е квадратна матрица A от n-ти ред. Да се напише програма, която установява дали 

съществува k (0 ≤ k ≤ n-1), така че k-я стълб на А (обхождан отгоре надолу) да съвпада с k-я й ред 

(обхождан отляво надясно). 

Задача 28. Дадена е реалната квадратна матрица Anxn. Да се напише програма, която намира: 

 а) max  {  min {aij}}    в) min  {  max {aij}} 

   0≤i≤n-1  0≤j≤n-1         0≤i≤n-1  0≤j≤n-1 

 б) max  {  min {aij}}    г) min  {  max {aij}} 

   0≤j≤n-1  0≤i≤n-1     0≤j≤n-1  0≤i≤n-1 

Задача 29. Дадена е квадратната матрица Anxn (2 ≤ n ≤ 10). Да се напише програма, която определя 

явява ли се A ортонормирана, т.е. такава, че скаларното произведение на всеки два различни реда 

на A е равно на 0, а скаларното произведение на всеки ред със себе си е равно на 1? 

Задача 30. Да се напише програма, която определя явява ли се квадратната матрица Anxn магически 

квадрат, т.е. такава, че сумата от елементите от всички редове и стълбове е еднаква. 

Задача 31. Дадена е система от линейни уравнения от n-ти ред. Да се напише програма, която я 

решава. 

Задача 32. С тройката (i, j, v) се представя елемента v от i-я ред и j-я стълб на матрица. Две матрици с 

размерност nxn са представени като редици от тройки. Тройките са подредени по редове. Ако 

тройката (i, j, v) отсъства, приема се, че v = 0. Да се напише програма, която събира матриците и 

представя резултата като редица от тройки. 

Задача 33. Да се напише програма, която сортира във възходящ ред елементите на всеки от 

редовете на квадратна матрица от низове, изразяващи думи с максимална дължина 9. 



Задача 34. Дадена е квадратна матрица Anxn от низове, представящи думи с максимална дължина 9. 

Да се напише програма, която намира броя на палиндромите в частта над главния диагонал на A. 

Задача 35. Дадена е квадратна матрица Anxn от низове, представящи думи с максимална дължина 6. 

Да се напише програма, която намира колко пъти думата s се среща в частта под вторичния главен 

диагонал на A. 

Задача 36. Дадена е квадратна матрица Anxn от низове, представящи думи с максимална дължина 6. 

Да се напише програма, която проверява дали думата s се среща в частта над вторичния главен 

диагонал на A. 

Задача 37. Дадена е квадратна матрица Anxn от низове, съдържащи думи с максимална дължина 9. 

Да се напише програма, която проверява дали изречението, получено след конкатенацията на 

думите от главния  диагонал съвпада с изречението, получено по аналогичен начин за думите от 

вторичния главен диагонал на A. 

Задача 38. Дадена е квадратна матрица A от n-ти ред от низове, съдържащи думи с максимална 

дължина 9. Да се напише програма, която намира изречението, получено след обхождане на A по 

спирала, започвайки от горния ляв ъгъл. 

 

 



Рекурсия 

1. Рекурсивни функции в математиката 
Ако в дефиницията на някаква функция се използва самата функция, дефиницията на функцията е 
рекурсивна. 
Примери: 
а) Ако n е произволно естествено число, следната дефиниция на функцията факториел 
е рекурсивна  

n!={
                              
  (   )            

 

Условието при n = 0 не съдържа обръщение към функцията факториел и се нарича гранично. 
б) Функцията за намиране на най-голям общ делител на две естествени числа a и b може да се 
дефинира по следния рекурсивен начин: 
 

gcd(a, b)={

                          

   (  –    )    

   (     )    

 

Тук граничното условие е условието при a = b. 
в ) Редицата от числата на Фибоначи 
0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, ... 
може да се дефинира рекурсивно по следния начин: 
 

   ( )  {

            
     

   (   )     (   )    
 

В този случай имаме две гранични условия – при n = 0 и при n = 1. 
Рекурсивната дефиниция на функция може да се използва за намиране стойността на функцията 

за даден допустим аргумент. 
Примери: 
а) Като се използва рекурсивната дефиниция на функцията факториел може да се намери 
факториелът на 4. Процесът за намирането му преминава през разширение, при което операцията 
умножение сe отлага, до достигане на граничното условие 0! = 1. Следва свиване, при което се 
изпълняват отложените операции. 
4! = 
4.3! = 
4.3.2! = 
4.3.2.1! = 
4.3.2.1.0! = 
4.3.2.1.1 = 
4.3.2.1 = 
4.3.2 = 
4.6 = 
24 
б) Като се използва рекурсивната дефиниция на функцията gcd, може да се намери gcd(35, 14). 
gcd(35, 14) = 
gcd(21, 14) = 
gcd(7, 14) = 
gcd(7, 7) = 
7. 
В този случай няма разширяване, нито пък свиване. Двата аргумента на gcd играят ролята на 
натрупващи параметри. Те се променят докато се достигне граничното условие. 



в) Чрез рекурсивната дефиниция на функцията, генерираща редицата на Фибоначи, може да се 
намери fib(5). 
                                                          fib(5) =         5 
                                                                           + 
                                            fib(4) = 3                                fib(3) = 2 
                                                  +                                                  + 
                                 fib(3)=2       fib(2) = 1                    fib(2)        fib(1) 
                                  +                        +                                  +             1 
                            fib(2) fib(1)    fib(1) fib(0)              fib(1)  fib(0) 
                                +        1           1       0                      1            0 
                      fib(1) fib(0) 
                          1          0 
В този случай намирането на fib(5) генерира дървовиден процес. 
Операцията + се отлага. Забелязваме много повтарящи се изчисления,например fib(0) се пресмята 3 
пъти, fib(1) – 5 пъти, fib(2) - 3 пъти,fib(3) – 2 пъти, което илюстрира неефективността на този вид 
пресмятане. 
 
2. Рекурсивни функции в C++ 

Известно е, че в тялото на всяка функция може да бъде извикана друга функция, която е 
дефинирана или е декларирана до момента на извикването й. Освен това, в C++ е вграден т. нар. 
механизъм на рекурсия – разрешено е функция да вика в тялото си самата себе си. 

Функция, която се обръща пряко или косвено към себе си, се нарича рекурсивна. Програма, 
съдържаща рекурсивна функция е рекурсивна. 

Чрез пример ще илюстрираме описанието, обръщението и изпълнението на рекурсивна функция. 
Пример за рекурсивна програма. 
Задача 26. Да се напише рекурсивна програма за намиране на m! (m е дадено естествено число). 
//Program Zad26.cpp 

#include <iostream.h> 

int fact(int); 

int main() 

{cout << "m= "; 

 int m; 

 cin >> m; 

 if(!cin || m < 0) 

  {cout << “Error! \n”; 

   return 1; 

   } 

 cout << m << "!= " << fact(m) << '\n'; 

 return 0; 

} 

int fact(int n) 

{if (n == 0) return 1; 

 else return n * fact(n-1); 

 } 

В тази програма е описана рекурсивната функция fact, която приложена към естествено число, връща 
факториела на това число. Стойността на функцията се определя посредством обръщение към 
самата функция в оператора return n * fact(n-1);. 
Изпълнение на програмата 
Изпълнението започва с изпълнение на главната функция. Фрагментът 
cout << "m= "; 
int m; 
cin >> m; 
въвежда стойност на променливата m. Нека за стойност на m е въведено 4. В резултат в стековата 
рамка на main, отделените 4B за променливата m се инициализират с 4. След това се изпълнява  
операторът 
cout << m << "!= " << fact(m) << '\n'; 



За целта трябва да се пресметне стойността на функцията fact(m) за m равно на 4, след което 
получената стойност да се изведе. Обръщението към функцията fact е илюстрирано по-долу: 
Генерира се стекова рамка за това обръщение към функцията fact. В нея се отделят 4B ОП за 
фактическия параметър n, в която памет се откопира стойността на фактическия параметър m и 
започва изпълнението на тялото на функцията. Тъй като n е различно от 0, изпълнява се операторът 
return n * fact(n-1); 
при което трябва да се намери fact(n-1), т.е. fact(3). По такъв начин преди завършването на първото 
обръщение към fact се прави второ обръщение към тази функция. За целта се генерира нова стекова 
рамка на функцията fact, в която за формалния параметър n се откопира стойност 3. Тялото на 
функцията fact започва да се изпълнява за втори път (Временно спира изпълнението на тялото на 
функцията, предизвикано от първото обръщение към нея). 
По аналогичен начин възникват още обръщения към функцията fact. При последното от тях, 
стойността на формалния параметър n е равна на 0 и тялото на fact се изпълнява напълно. Така се 
получава: 
m 4     0x0066FDF4 стекова рамка на main 
…………………. 
n 4      0x0066FDA0 стекова рамка на 1-во обръщение към fact 
………………………… 
n  3     0x0066FD48 стекова рамка на 2-ро обръщение към fact 
……………………… 
n  2      0x0066FCF0 стекова рамка на 3-то обръщение към fact 
………………………….. 
n 1      0x0066FC98 стекова рамка на 4-ро обръщение към fact 
………………………….. 
n  0     0x0066FC40 стекова рамка на 5-то обръщение към fact 
…………………… 
При петото обръщение към fact стойността на n е равна на 0. В резултат, изпълнението на това 
обръщение завършва и за стойност на fact се получава 1. След това последователно завършват 
изпълненията на останалите обръщения към тялото на функцията. При всяко изпълнение на тялото 
на функцията се определя съответната стойност на функцията fact. След завършването на всяко 
изпълнение на функцията fact, отделената за fact стекова рамка се освобождава. В крайна сметка в 
главната функция се връща 24 – стойността на 4!, която се извежда върху екрана.  В този случай, 
рекурсивното дефиниране на функцията факториел не е подходящо, тъй като съществува лесно 
итеративно решение. 
Препоръка: Ако за решаването на някаква задача може да се използва итеративен алгоритъм, 
реализирайте го. Не се препоръчва винаги използването на рекурсия, тъй като това води до 
загуба на памет и време. 

Съществуват обаче задачи, които се решават трудно, ако не се използува рекурсия. 
Задача 27. Да се напише програма, която въвежда редица от числа и ги извежда в обратен на 
въвеждането им ред. (Заб. Да не се използва масив.) 
#include <iostream> 

using namespace std; 

void  obratno() 

{ int x; 

  cin>>x; 

  if (x) { obratno();cout<<x<<"  ";} 

 } 

int main() 

 { obratno();cout<<endl; 

  } 

Задача 28. Да се напише програма, която въвежда от клавиатурата записана без грешка формула от 
вида 
<формула> ::= <цифра> |(<формула><знак><формула>) 
<знак> ::= + | - | * 



<цифра> ::= 0 | 1 | 2 | ...| 9. 
Програмата намира и извежда стойността на въведената формула 
(Например 8 --> 8; ((2-6)*4) --> -16). 
Програма Zad28.cpp решава задачата. В нея е дефинирана рекурсивната функция formula, 
реализираща рекурсивната дефиниция на <формула>. 

//Program Zad28.cpp 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int formula(); 

int main() 

{ 

  cout << formula() << "\n"; 

  return 0; 

 } 

 int formula() 

 { 

  char c, op; 

  int x, y; 

  cin >> c; // c е ‘(‘ или цифра 

  // <формула> ::= <цифра> 

  if (c >= '0' && c <= '9')return c - '0'; 

  else 

  // <формула> ::= (<формула><знак><формула>) 

   { x = formula(); 

     cin >> op; 

     y = formula(); 

     cin >> c; // прескачане на ‘)’ 

     switch (op) 

      { 

       case '+': return x + y; 

       case '-': return x - y; 

       case '*': return x * y; 

       default: cout << "error\n"; return 111; 

       } 

   } 

 } 

Може една функция да се обърне към друга, а втората към първата. Това се нарича взаимна 
рекурсия. 
Задача 29. Да се състави програма за пресмятане на cos(nx) по формулите: 
                    sin(nx)=sin(n-1)x.cosx+sinx.cos(n-1)x 
                    cos(nx)=cos(n-1)x.cosx-sin(n-1)xsinx, ако cosx=π/4; 
 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

double const k=cos(3.141592/4); 

double sinnx(int ); 

double cosnx(int n ) 

{ if (n==1) return k; 

  else return cosnx(n-1)*cosnx(1)-sinnx(n-1)*sinnx(1); 

 } 

double sinnx(int n) 

{ if (n==1) return sqrt(1-k*k); 

  else return sinnx(n-1)*cosnx(1)+sinnx(1)*cosnx(n-1); 

 } 

int main() 

{ int n; 

  cout<<"n="; cin>>n; 

  cout<<"cos("<<n<<"x)="<<cosnx(n)<<"  sin("<<n<<"x)="<<sinnx(n)<<endl; 

 } 

 
Задача 29’. Да се състави програма за пресмятане на функцията А по формулите: 



А(n)={
                            
    (   )    

 

B(n)={
                             
    (   )    

 

#include<iostream> 

using namespace std; 

int a(int); 

int b(int n) 

{if(n==1)return 1; 

 else return 2+a(n-1); 

} 

int a(int n) 

{if(n==1)return 1; 

 else return 2*b(n-1); 

} 

int main() 

{ 

 cout<<a(5)+b(3)<<endl; 

} 

Забелязваме простотата и компактността на записа на рекурсивните функции. Това проличава 
особено при работа с динамичните структури: свързан списък, стек, опашка, дърво и граф. 

Основен недостатък е намаляването на бързодействието поради загуба на време за копиране на 
параметрите им в стека. Освен това се изразходва повече памет, особено при дълбока степен на 
вложеност на рекурсията. 
 
Задачи върху рекурсия 
Задача 30. Да се напише рекурсивна програма, която намира най-големия общ делител на две 
естествени числа. 
//Program Zad28.cpp 

#include <iostream.h> 

int gcd(int, int); 

int main() 

{cout << "a, b= "; 

 int a, b; 

 cin >> a >> b; 

 if (!cin || a < 1 || b < 1) 

  {cout << "Error! \n"; 

   return 1; 

   } 

 cout << "gcd{" << a << ", " << b << "}= " << gcd(a, b) << "\n"; 

 return 0; 

 } 

int gcd(int a, int b) 

 {if (a == b) return a;  

  else 

   if(a > b) return gcd(a-b, b); 

   else return gcd(a, b-a); 

  } 

 

Задача 31. Да се напише програма,която намира двоичното представяне на естественото число n без 
използване на оператор за цикъл и масив. 
#include <iostream> 

using namespace std; 

void dd(int n,int k) 

 { 

   if (n) { dd(n/k,k); 

       cout<<n % k; 

      } 

  } 

int main() 

{ 

 int n; 

 cout<<"въведете естествено число";cin>>n; 



 cout<<"числото "<<n<<"  в двоична бройна система се представя:"; 

 dd(n,2); cout<<endl; 

 } 

 

Задача 32. Да се напише програма, която пресмята стойността на полином в дадена точка по 
зададена степен и коефициенти. 
#include <iostream> 

using namespace std; 

double x;int n; 

double poly(int n) 

{ double b; 

 cin>>b; 

 if (n)  return poly(n-1)*x+b; 

 else return b; 

 } 

int main() 

{ cout<<"Въведи степен: ";cin>>n; 

  cout<<"Въведи точка: ";cin>>x; 

  cout<<"Въведи коефициентите от 0 до n степен "; 

  cout<<"Стойността е: " <<poly(n)<<endl; 

 } 

 

Задача 33. Ханойски кули. Има три пилона. На един от тях са наредени един върху друг дискове с 
различен диаметър. Искаме на преместим дисковете на някой от другите пилони, спазвайки 
следните правила: може да се премества само по един диск; не може да се постави диск с по-голям 
диаметър върху такъв с по-малък диаметър. Да се напише програма, която въвежда брой дискове и 
имена на пилони и отпечатва преместванията на дисковете, спазвайки горните правила. 
#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

void move(int n, char begin, char end) 

{ 

 cout<<"премести "<<n<<" -тия диск от "<<begin<<" на "<<end<<endl; 

} 

void hanoy(int n, char begin, char temp, char end) 

{if(n==1)move(n,begin,end); 

 else {hanoy(n-1,begin, end,temp); 

       move(n,begin,end); 

       hanoy(n-1,temp, begin, end); 

         } 

} 

int main() 

{char b,t,e;int n; 

 system("chcp 1251"); 

 cout<<"брой дискове:"; cin>>n; 

 cout<<"въведи имена на пилоните(начален, помощен, краен):";cin>>b>>t>>e; 

 hanoy(n,b,t,e); 

} 

Задача 34. (Пътища в лабиринт) Квадратна мрежа има n реда и n стълба. Всяко квадратче е или 
проходимо, или е непроходимо. От проходимо квадратче може да се премине във всяко от четирите 
му съседни като се прекоси общата им страна. В непроходимо квадратче може да се влезе, но от 
него не може да се излезе. Да се напише програма, която въвежда място в лабиринта и извежда 
може ли да се излезе. 

Мрежата ще представим чрез квадратна матрица M от символи. Квадратче (i, j) е запълнено със 
символа 1, ако е непроходимо и с 0 – ако е проходимо. 
Програма Zad34.cpp решава задачата. В нея функцията init реализира въвеждане на мрежата. 
Съществената част от програмата е функцията void labyrinth(int i, int j). Тя осъществява търсенето на 
всички пътища от квадратче (i,j) до крайно квадратче (проходимо квадратче от контура на 
лабиринта). В главната функция main обръщението към нея се осъществява с фактически параметри 
въведените координати. В labyrinth е реализиран следният алгоритъм: 
-   Ако квадратче (i,j) съвпада с крайно квадратче е намерен път и се завършва изпълнението; 



- Ако горното не е вярно, а квадратче (i,j) е извън мрежата или е непроходимо, labyrinth завършва 
изпълнението си и накрая 
- Ако квадратче (i,j) е вътре в мрежата и е проходимо, се продължава търсенето на всички възможни 
пътища от някое от четирите ограждащи (i,j) чрез стена квадратчета до някое крайно квадратче, т.е. 
labyrinth(i+1,j); 
labyrinth(i,j+1); 
labyrinth(i-1,j); 
labyrinth(i,j-1); 
Завършването на изпълнението на тези рекурсивни функции означава, че са невъзможни нови 
разширения, т.е. не съществуват други пътища от квадратче (i,j) до крайно квадратче.  
//Program Zad34.cpp 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

char m[20][20]; 

int n; 

bool way = false; 

 

void init() 

{int i, j; 

  do 

   {cout << "n= "; 

    cin >> n; 

    } 

  while(n<1||n>20); 

  cout << "labyrinth:\n"; 

    for (i=0; i<=n-1; i++) 

     for (j=0; j<=n-1; j++) 

     cin >> m[i][j]; 

 } 

 

void labyrinth(int i, int j) 

{ 

  if ((i==n-1 || j==n-1|| i==0 || j==0) and m[i][j] == '0'){ 

    way = true; } 

  else 

   if (i>=0 && i<=n-1 && j>=0 && j<=n-1) 

     if(m[i][j] == '0') 

      {m[i][j]='1'; 

       labyrinth(i+1,j); 

       labyrinth(i,j+1); 

       labyrinth(i-1,j); 

       labyrinth(i,j-1); 

       } 

 } 

 

int main() 

{  init(); 

   int x,y; 

   cin>>x>>y; 

   labyrinth(x,y); 

   if(!way) cout << "no\n"; 

   else  cout << "yes\n"; 

   return 0; 

} 

Задача 35. Квадратна мрежа с k реда и k стълба (1 ≤ k ≤ 20) има два вида квадратчета – бели и черни. 
В черно квадратче може да се влезе, но не може да се излезе. От бяло квадратче може да се 
премине във всяко от осемте му съседни, като се прекоси общата им страна или връх. Да се напише 
програма, която ако са дадени произволна мрежа с бели и черни квадратчета и две произволни 
квадратчета – начално и крайно, определя дали от началното квадратче може да се премине в 
крайното. 
Анализ на задачата: 



а) Ако началното квадратче не е в мрежата, приемаме, че не може да се премине от началното до 
крайното квадратче. 
б) Ако началното квадратче съвпада с крайното, приемаме, че може да се премине от началното до 
крайното квадратче. 
в) Ако началното и крайното квадратчета са различни и началното квадратче е черно, не може да се 
премине от него до крайното квадратче. 
г) Във всички останали случаи, от началното квадратче може да се премине до крайното тогава и 
само тогава, когато от някое от съседните му квадратчета (в хоризонтално, във вертикално или 
диагонално направление), може да се премине до крайното квадратче. 
Представяне на данните: 
Мрежата ще представим чрез квадратна матрица от цели числа mr[k xk] (1 ≤ k ≤ 20) и ще 
реализираме чрез съответен двумерен масив. При това mr[i][j] е равно на 0, ако квадратче (i, j) е бяло 
и е равно на 1, ако е квадратче (i, j) е черно (0 ≤ i ≤ k-1, 0 ≤ j ≤ k-1). Нека началното квадратче е от ред 
x и стълб y, а крайното квадратче е отред m и стълб n. 
В програмата Zad32.cpp е дефинирана рекурсивната функция way. Тя връща стойност true, ако от 
квадратче (x, y) може да се премине до квадратче (m, n) и false – в противен случай. За да се избегне 
зацикляне (връщане в началното квадратче от всяко съседно), се налага преди рекурсивните 
обръщения към way, да се промени стойността на 
mr[x][y] като квадратчето (x, y) се направи черно. 
//Program Zad32.cpp 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

int mr[20][20]; 

int k, m, n; 

bool way(int, int); 

void writemr(int, int [][20]); 

int main() 

{ cout << "k from [1, 20] = "; 

  do 

  {  cin >> k; 

   } 

  while (k < 1 || k > 20); 

 int x, y; 

  do 

   {cout << "x, y = "; 

    cin >> x >> y; 

    }  

  while (x < 0 || x > k-1 || y < 0 || y > k-1); 

 do 

  {cout << "m, n = "; 

   cin >> m >> n; 

   }  

 while (m < 0 || m > k-1 || n < 0 || n > k-1); 

 for (int i = 0; i <= k-1; i++) 

  for (int j = 0; j <= k-1; j++) 

    cin >> mr[i][j]; 

 cout << "\n"; 

 writemr(k, mr); 

 if (way(x, y)) cout << "yes \n"; 

 else cout << "no \n"; 

 return 0; 

 } 

 bool way(int x, int y) 

  {if (x < 0 || x > k-1 || y < 0 || y > k-1) return false;  

   else  if (x == m && y == n) return true;  

         else if (mr[x][y] == 1) return false;  

              else 

                { mr[x][y] = 1; 

                  bool b = way(x+1, y) || way(x-1, y) || 

                          way(x, y+1) || way(x, y-1) || 



                          way(x-1,y-1) || way(x-1, y+1)|| 

                          way(x+1,y-1) || way(x+1, y+1); 

                         mr[x][y] = 0; 

                  return b; 

                 } 

  } 

void writemr(int k, int mr[][20]) 

{for (int i = 0; i <= k-1; i++) 

  {for (int j = 0; j <= k-1; j++) 

    cout << mr[i][j]; 

   cout << '\n'; 

   } 

} 

 

Задача 36. Дадени са n града (n е естествено число, 1 ≤ n ≤ 10) и целочислена матрица A nxn, така че 
aij е равно на 1, ако има пряк път от град i до град j и е 0 в противен случай (0 ≤ i, j ≤ n-1). Да се 
напише програма, която установява дали съществува път между два произволно зададени града 
(Приемаме, че ако от град i до град j има път, то има път и от град j до град i). 
Анализ на задачата: 
Ще дефинираме рекурсивната булева функция way, която зависи от два параметъра i и j, показващи 
номерата на градовете, между които се търси дали съществува път. Функцията реализира следния 
алгоритъм: 
а) Ако i = j, съществува път от град i до град j. 
б) Ако i ≠ j и има пряк път от град i до град j, има път между двата града. 
в) В останалите случаи има път от град i до град j, тогава и само тогава, когато съществува град k, с 
който град i е свързан с пряк път и от който до град j има път. 
//Program Zad33.cpp; 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

int arr[10][10]; 

int n; 

bool way(int i, int j) 

{ 

  if (i == j) return true;  

  else 

     if (arr[i][j] == 1) return true;  

     else 

          { bool b = false; 

            int k = -1; 

            do 

             {k++; 

              if (arr[i][k] == 1) 

                   {arr[i][k] = 0; arr[k][i] = 0; 

                     b = way(k, j); 

                     arr[i][k] = 1; arr[k][i] = 1; 

                    } 

              } 

            while (!b && k <= n-2); 

            return b; 

            } 

 } 

int main() 

{ 

  do 

  { 

   cout << "n= "; 

   cin >> n; 

   } 

  while (n < 1 || n > 10); 

 for (int i = 0; i <= n-1; i++) 

   for (int j = 0; j <= n-1; j++) 

    arr[i][j] = 0; 



 for (i = 0; i <= n-2; i++) 

   for (int j = i+1; j <= n-1; j++) 

    {cout << "connection between " << i<< " and " << j << " 0/1? "; 

     cin >> arr[i][j]; 

     arr[j][i] = arr[i][j]; 

    } 

 int j; 

  do 

   { 

      cout << "start and final towns: "; 

       cin >> i >> j; 

    } 

  while (i < 0 || i > 9 || j < 0 || j > 9); 

 if (way (i, j)) cout << "yes \n"; 

 else cout << "no\n"; 

 return 0; 

} 

 

3. Търсене с връщане назад 
 

При редица задачи се поставят въпроси като “Колко начина за ...съществуват?” или “Има ли начин 
за ...? или възниква необходимостта от намиране на всички възможни решения, т.е. да се изчерпят 
всички възможни варианти за решаване на дадена задача. Широко използван общ метод за 
организация на такива търсения е методът търсене с връщане назад (backtracking). При него всяко от 
решенията (вариантите) се строи стъпка по стъпка. Частта от едно решение, построена до даден 
момент се нарича частично решение. 
Методът се състои в следното: 
- конструира се едно частично решение; 
- на всяка стъпка се прави опит текущото частично решение да се продължи; 
- ако на някоя стъпка се окаже невъзможно ново разширяване,извършва се връщане назад към 
предишното частично решение и се прави нов опит то да се разшири (продължи) по друг начин. 
- ако се стигне до решение, то се запомня или извежда и процесът на търсене продължава по същата 
схема, докато бъдат генерирани всички възможни решения. 
Търсенето с връщане назад се осъществява като се използва механизмът на рекурсията. 
Ще го илюстрираме чрез няколко примера. 
Задача 37. (Пътища в лабиринт) Квадратна мрежа има n реда и n стълба. Всяко квадратче е или 
проходимо, или е непроходимо. От проходимо квадратче може да се премине във всяко от четирите 
му съседни като се прекоси общата им страна. В непроходимо квадратче може да се влезе, но от 
него не може да се излезе. Да се напише програма, която въвежда място в лабиринта и намира: 
a) всички пътища от началното квадратче до крайно квадратче. Пътищата (ако съществуват) да се 
маркират със‘*’. 
b) намира най-кратък път от началното квадратче до крайно квадратче. Пътят (ако съществува) да се 
маркира със ‘*’. 

Вече разгледахме вариант на задачата (задача 34), където проверявахме има ли изход от 
лабиринта. Тук ще коментираме необходимите допълнения и корекции. 
Програма Zad37_а.cpp решава a). Функцията writelab извежда мрежата с маркирания със * път, ако 
съществува или съобщава, че път не съществува. Съществената част от програмата е функцията void 
labyrinth(int i, int j).  
В labyrinth е реализиран следният алгоритъм: 
-  Ако квадратче (i,j) съвпада с крайно квадратче е намерен път извежда се и или се завършва 
изпълнението, или се продължава търсенето на други пътища; 
- Ако горното не е вярно, а квадратче (i,j) е извън мрежата или е непроходимо, labyrinth завършва 
изпълнението си и накрая 
- Ако квадратче (i,j) е вътре в мрежата и е проходимо, се продължава като квадратче (i,j) се включва в 
пътя /маркира се със символа */ и продължава търсенето на всички възможни пътища от някое от 
четирите ограждащи (i,j) чрез стена квадратчета до някое крайно квадратче, т.е. 



labyrinth(i+1,j); 
labyrinth(i,j+1); 
labyrinth(i-1,j); 
labyrinth(i,j-1); 
Завършването на изпълнението на тези рекурсивни функции означава, че са невъзможни нови 
разширения, т.е. не съществуват други пътища от квадратче (i,j) до крайно квадратче. Осъществява се 
връщане назад към предишното частично решение, като се отказваме квадратче (i,j) да принадлежи 
на пътя чрез възстановяване проходимостта му. 
//Program Zad37_a.cpp 

#include <iostream> 

#include <math.h> 

using namespace std; 

char m[20][20]; 

int n; 

bool way = false; 

 

void init() 

{int i, j; 

  do 

   {cout << "n= "; 

    cin >> n; 

    } 

   while(n<1||n>20); 

  cout << "labyrinth:\n"; 

    for (i=0; i<=n-1; i++) 

     for (j=0; j<=n-1; j++) 

     cin >> m[i][j]; 

 } 

 

void writelab() 

{int k, l; 

 cout << endl; 

 for (k=0; k<=n-1; k++) 

  {for (l=0; l<=n-1; l++) 

    cout << m[k][l] << " "; 

   cout << endl; 

  } 

 } 

 

void labyrinth(int i, int j) 

{ 

  if ((i==n-1 || j==n-1|| i==0 || j==0) and m[i][j] == '0'){m[i][j]='*';  

                                       way = true; writelab();m[i][j]='0';} 

  else 

   if (i>=0 && i<=n-1 && j>=0 && j<=n-1) 

     if(m[i][j] == '0') 

       {m[i][j]='*'; 

       labyrinth(i+1,j); 

       labyrinth(i,j+1); 

       labyrinth(i-1,j); 

       labyrinth(i,j-1); 

       m[i][j] = '0'; 

        } 

 } 

 

int main() 

{  init(); 

   int x,y; 

   cin>>x>>y; 

   labyrinth(x,y); 

   if(!way) cout << "no\n"; 

   return 0; 

 } 



Програма Zad37_b.cpp решава b). Чрез алгоритъм, аналогичен на този от предишната задача, се 
генерират всички възможни пътища от квадратче (i,j) до крайно квадратче. От тях се избира един с 
най-малка дължина (брой квадратчета, включени в него). Освен масива M, програмата поддържа и 
двумерен масив P, в който пази мрежата с текущия най-кратък път. Тези структури са описани като 
глобални променливи. Като глобални са дефинирани и n – размерност на мрежата, bmin – дължина 
на текущия минимален път, b – дължина на текущо конструирания път и way – булева променлива, 
индикираща съществуването на път от началното квадратче до крайно квадратче. 
//Program Zad37_b.cpp 

#include <iostream.h> 

char p[20][20]; 

char m[20][20]; 

int n, bmin=0, b=0; 

bool way=false; 

void init() 

 {int i, j; 

  do 

   {cout << "n= "; 

    cin >> n; 

    } 

  while(n<1||n>20); 

  cout << "labirint:\n"; 

   for (i=0; i<=n-1; i++) 

     for (j=0; j<=n-1; j++) 

      cin >> m[i][j]; 

  } 

 

void opt() 

{ int k, l; 

  if (b<bmin || bmin == 0) 

   {bmin = b; 

     for (k=0; k<=n-1; k++) 

      for (l=0; l<=n-1; l++) 

       p[k][l]=m[k][l]; 

    } 

 } 

 

void writelab() 

{int k, l; 

 if(!way) cout << "no way\n"; 

 else 

 {cout << "yes \n"; 

  for (k=0; k<=n-1; k++) 

   {for (l=0; l<=n-1; l++) 

     cout << p[k][l] << " "; 

    cout << endl; 

   } 

  } 

} 

 

void labirint(int i, int j) 

{if ((i==n-1 || j==n-1|| i==0 || j==0) and m[i][j] == '0'){m[i][j]='*'; 

    way = true; opt();m[i][j] = '0';} 

  else 

     if (i>=0 && i<=n-1 && j>=0 && j<=n-1) 

       if(m[i][j]=='0') 

        { m[i][j]='*'; 

          b++; 

          labirint(i+1,j); 

          labirint(i,j+1); 

          labirint(i-1,j); 

          labirint(i,j-1); 

          m[i][j] = '0'; 

           b--; 

         } 

 } 



int main() 

{  init(); 

   int x,y; 

   cin>>x>>y; 

   labirint(x,y); 

   writelab(); 

   return 0; 

 } 



Типове указател и псевдоним 
 
1. Тип указател 

Променлива, това е място за съхранение на данни, което може да съдържа различни стойности. 
Идентифицира се с дадено от потребителя име (идентификатор). Има си и тип. Дефинира се като се 
указват задължително типа и името й. Типът определя броя на байтовете, в които ще се съхранява 
променливата, а също и множеството от операциите, които могат да се изпълняват над нея. Освен 
това, с променливата е свързана и стойност–неопределена или константа от типа, от който е тя. 
Нарича се още rvalue. Мястото в паметта, в което е записана rvalue се нарича адрес на променливата 
или lvalue. По-точно адресът е адреса на първия байт от множеството байтове, отделени за 
променливата. 

Пример: Фрагментът  
int i = 1024; 

дефинира променлива с име i и тип int. Стойността й (rvalue) е 1024. i именува място от паметта 
(lvalue) с размери 4 байта, като lvalue е адреса на първия байт. 

Намирането на адреса на дефинирана променлива става чрез унарния префиксен 
дясноасоциативен оператор & (амперсанд). Приоритетът му е същия като на унарните оператори +, -, 
!, ++, -- и др.  

Синтаксис 
&<променлива> 

където <променлива> е вече дефинирана променлива. 
Семантика 
Намира адреса на <променлива>. 

Пример:&i е адреса на променливата i и може да се изведе чрез оператора cout <<&i; 
Операторът & не може да се прилага върху константи и изрази, т.е. &100 и &(i+5) са недопустими 

обръщения. Не е възможно също прилагането му и върху променливи от тип масив, тъй като те имат 
и смисъла на константни указатели. Адресите могат да се присвояват на специален тип променливи, 
наречени променливи от тип указател или само указатели. 
 
Задаване на тип указател 
Нека T е име или дефиниция на тип. За типа T, T* е тип, наречен указател към T. T се нарича указван 
тип или тип на указателя. 
Примери:  
int* е тип указател към int; 
enum {a, b, c}* е тип указател към enum {a, b, c}. 
 
Множество от стойности 

Състои се от адресите на данните от тип T, дефинирани в програмата, преди използването на T*. 
Те са константите на типа T*. 
Освен тях съществува специална константа с име NULL, наречена нулев указател. Тя може да бъде 
свързвана с всеки указател независимо от неговия тип. Тази константа се интерпретира като “сочи 
към никъде”, а в позиция на предикат е false.  

Променлива величина, множеството от допустимите стойности, на която съвпада с 
множеството от стойности на типа T*, се нарича променлива от тип T* или променлива от 
тип указател към тип T. Дефинира се по стандартния начин.  
 
Дефиниция на променлива от тип указател 
T* <променлива> [= <стойност>]; |T *<променлива> [= <стойност>]; 
където 
T е име или дефиниция на тип; 
<променлива> ::= <идентификатор> 



<стойност> е шестнадесетично цяло число, представляващо адрес на данна от тип T или NULL.  
T определя типа на данните, които указателят адресира, а също и начина на интерпретацията им. 
Възможно е фрагментите 
<променлива> [=<стойност>] и 
*<променлива>[=<стойност>] 

да се повтарят. За разделител се използва запетаята. В първия случай обаче има особеност. 
Дефиницията 
T* a, b; 
е еквивалентна на 
T* a; 
T b; 
т.е. само променливата a е указател. 
Примери: Дефиницията 
int *pint1, *pint2; 
задава два указателя към тип int, а 
int *pint1, pint2; 
указател pint1 към int и променлива pint2 от тип int. 

Дефиницията на променлива от тип указател предизвиква в ОП да се отделят 4B, в които се 
записва някакъв адрес от множеството от стойности на съответния тип, ако дефиницията е с 
инициализация и неопределено или NULL, ако дефиницията не е с инициализация. Този адрес е 
стойността на променливата от тип указател, а записаното на този адрес е съдържанието й. 
Пример:  
#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{int i=12; int* p=&i; 

double *q=NULL; 

double x=1.56; 

double *r=&x; 

cout<<i<<"  "<<*p<<" "<<&i<<" "<<p<<endl; 

cout<<x<<"  "<<*r<<"  "<<q<<" "<<&x<<" "<<r<<endl; 

*p=20; 

*r=2.18; 

cout<<i<<"  "<<x<<endl; 

} 

Дефинициите 
Int  i = 12; 
int* p = &i;// p е инициализирано с адреса на i 
double *q = NULL; // q е инициализирано с нулевия указател 
double x = 1.56; 
double *r = &x;// r е инициализирано с адреса на x 
предизвикват следното разпределение на паметта 
ОП 
i             p          q                x                  r 
12               0x00000000  1.56 
Съвет:Всеки указател, който не сочи към конкретен адрес, е добре да се свърже с константата 
NULL. Ако по невнимание се опитате да използвате нулев указател, програмата ви може да 
извърши нарушение при достъп и да блокира, но това е по-добре, отколкото указателят да сочи 
към кой знае къде. 
 
Операции и вградени функции 
Извличане на съдържанието на указател 

Осъществява се чрез префиксния, дясноасоциативен унарен оператор * .  
Синтаксис 



*<променлива_от_тип_указател> 
Семантика 
Извлича стойността на адреса, записан в <променлива_от_тип_указател>, т.е. съдържанието на 
<променлива_от_тип_ указател>. 

Като използваме дефинициите от примера по-горе, имаме: 
*p e 12// 12 е съдържанието на p 
*r е 1.56// 1.56 е съдържанието на r 

Освен, че намира съдържанието на променлива от тип указател, обръщението 
*<променлива_от_тип_указател> 
е данна от тип T (променлива или константа). Всички операции, допустими за типа T, са допустими и 
за нея.  

Като използваме дефинициите от примера по-горе, *p и *r са цяла и реална променливи, 
съответно. След изпълнение на операторите за присвояване 
*p = 20; 
*r = 2.18; 
стойността на i се променя на 20, а тази на x – на 2.18. 
 
Аритметични и логически операции 

Променливите от тип указател могат да участват като операнди в следните аритметични и 
логически операции +, -, ++, --, ==, !=, >, >=, < и <=. Изпълнението на аритметични операции върху 
указатели е свързано с някои особености, заради което аритметиката с указатели се нарича още 
адресна аритметика. Особеността се изразява в т. нар. мащабиране. Ще го изясним чрез пример. 

Да разгледаме фрагмента 
int *p; 

double *q; 

... 

p = p + 1; 

q = q + 1; 

Операторът p = p+ 1; свързва p не със стойността на p,увеличена с 1, а с p + 1*4, където 4 е броя на 
байтовете, необходими за записване на данна от тип int (p е указател към int). Аналогично, q = q + 1; 
увеличава стойността на q не с 1, а с 8, тъй като q е указател към double (8 байта са необходими за 
записване на данна от този тип). 

Общото правило е следното: Ако p е указател от тип T*, p+i е съкратен запис на p + i*sizeof(T), 
където sizeof(T) е функция, която намира броя на байтовете, необходими за записване на данна 
от тип Т. 

Въвеждане 

Не е възможно въвеждане на данни от тип указател чрез оператора cin. Свързването на указател 
със стойност става чрез инициализация или оператора за присвояване. 

Извеждане 

Осъществява се по стандартния начин – чрез оператора cout. 

Допълнение 

Типът, който се задава в дефиницията на променлива от тип указател, е информация за 
компилатора относно начина, по който да се интерпретира съдържанието на указателя. В контекста 
на горния пример *p са четири байта, които ще се интерпретират като цяло число от тип int. 
Аналогично, *q са осем байта, които ще се интерпретират като реално число от тип double. 

В някои случаи е важна стойността на променливата от тип указател (адресът), а не нейното 
съдържание. Тогава тя се дефинира като указател към тип void. Този тип указатели са предвидени с 
цел една и съща променлива-указател да може в различни моменти да сочи към данни от различен 
тип. В този случай, при опит да се използва съдържанието на променливата от тип указател, ще се 
предизвика грешка. Съдържанието на променлива-указател към тип void може да се извлече само 



след привеждане на типа на указателя (void*) до типа на съдържанието. Това може да се осъществи 
чрез операторите за преобразуване на типове. 
Пример:  
int a = 100; 

void* p;// дефинира указател към void 

p = &a;// инициализира p 

cout << *p;// грешка 

cout << *((int*) p);// преобразува p в указател към int 

// и тогава извлича съдържанието му. 
В C++ е възможно да се дефинират указатели, които са константи, а също и указатели, които сочат 

към константи. И в двата случая се използва запазената дума const, която се поставя пред 
съответните елементи от дефинициите на указателите. Стойността на елемента, дефиниран като 
const (указателя или обекта, към който сочи) не може да бъде променяна. 
Пример: 
int i, j = 5; 

int *pi;// pi е указател към int 

int * const b = &i;// b е константен указател към int 

const int *c = &j;// c е указател към цяла константа. 

b = &j; //грешка, b е константен указател 

*c = 15; // грешка, *c е константа 

} 

 

 

2. Указатели и масиви 
 

В C++ има интересна и полезна връзка между указателите и масивите. Тя се състои в това, че 
имената на масивите са указатели към техните “първи” елементи. Това позволява указателите да се 
разглеждат като алтернативен начин за обхождане на елементите на даден масив. 

Указатели и едномерни масиви 

Нека a е масив, дефиниран по следния начин: 
int a[100]; 
Тъй като a е указател към а[0], *a е стойността на a[0], т.е. *a и a[0] са два различни записа на 
стойността на първия елемент на масива. Тъй като елементите на масива са разположени 
последователно в паметта, a+1 е адреса на a[1], a+2 е адреса на a[2] и т.н. a+n-1е адреса на a[n-1]. 
Тогава *(a+i) е друг запис на a[i] (i = 0, 1, ..., n-1). 
#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ int n=10, a[3]={10,20,30}; 

  int* pn,k; 

  pn=&n; 

  cout <<"&a="<<&a<<" * pn"<< *a<<endl; 

  cout <<"&a[2]="<<a+2<<" *pn"<<* (a+2)<<'\n'; 

  return 0; 

} 

Има обаче една особеност. Имената на масивите са константни указатели. Заради това, 
някои от аритметичните операции, приложими над указатели, не могат да се приложат над 
масиви. Такива са ++, --и присвояването на стойност. 

Следващата програма показва два начина за извеждане на елементите на масив. 
#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 int a[] = {1, 2, 3, 4, 5, 6}; 

 for (int i = 0; i <= 5; i++) 

   cout << a[i] << '\n'; 

 for (i = 0; i <= 5; i++) 

   cout << *(a+i) << '\n'; 

 return 0; 



} 

Фрагментът 
for (i = 0; i <= 5; i++) 

 {cout << *a << '\n'; 

  a++; 

  } 

съобщава за грешка заради оператора a++ (a е константен указател и не може да бъде променян). 
Може да се поправи като се използва помощна променлива от тип указател към int, инициализирана 
с масива a, т.е. 
int* p = a; 

for (i = 0; i <= 5; i++) 

 {cout << *p << '\n'; 

  p++; 

} 

Използването на указатели е по-бърз начин за достъп до елементите на масива и заради това се 
предпочита. Индексираните променливи правят кода по-ясен и разбираем. В процеса на 
компилация всички конструкции от вида a[i] се преобразуват в *(a+i), т.е. операторът за индексиране 
[...] се обработва от компилатора чрез адресна аритметика. Полезно е да отбележим, че операторът 
[] е лявоасоциативен и с по-висок приоритет от унарните оператори (в частност от оператора за 
извличане на съдържание *). 
 

3. Указатели и низове 
Низовете са масиви от символи. Името на променлива от тип низ е константен указател, както и 

името на всеки друг масив. Така всичко, което казахме за връзката между масив и указател е в сила и 
за низ–указател. 

Следващият пример илюстрира обхождане на низ чрез използване на указател към char. 
Обхождането продължава до достигане на знака за край на низ. 
#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

  char str[] = "C++Language";// str е константен указател 

  char* pstr = str; 

  while (*pstr) 

   {cout << *pstr << '\n'; 

    pstr++;}// pstr вече не е свързан с низа “C++Language”. 

 return 0; 

} 

Тъй като низът е зададен чрез масива от символи str, str е константен указател и не може да бъде 
променяна стойността му. Затова се налага използването на помощната променлива pstr. 

Ако низът е зададен чрез указател към char, както е в следващата програма, не се налага 
използването на такава. 
#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

  char* str = "C++Language"; // str е променлива 

  while (*str) 

   {cout << *str << '\n'; 

    str++; 

    } 

  return 0; 

} 

Примерите показват, че задаването на низ като указател към char има предимство пред задаването 
като масив от символи. Ще отбележим обаче, че дефиницията 
char* str = "C++Language"; 
не може да бъде заменена с char* str;  
cin >> str; 
следвани с въвеждане на низа “C++Language”, докато дефиницията 



char str[20]; 
позволява въвеждането му чрез cin, т.е.  
cin >> str; 
 
Има още една особеност при дефинирането на низ като указател към char. Ще я илюстрираме с 
пример. 

Нека дефинираме променлива от тип низ по следния начин: 
 

char s[]="asd",*p1; 

*s='A'; 

cout<<s<<"  "<<&s[0]<<"  "<<&s[1]<<endl; 

Операторът 
*s = ‘A’; 

е еквивалентен на s[0] = ‘A’ и ще замени първото срещане на символа ‘a’  
в s с ‘A’.Така 
cout << s; 
извежда низа  
Asd 
Да разгледаме съответната дефиниция на s чрез указател към char 
int main () 

{ 

/* грешка 

char* s="asd",*p1; 

*s='A'; 

cout<<s<<endl; 

*/ 

Операторът  
*s = ‘A’; 
би трябвало да замени първото срещане на символа ‘a’ в s с ‘A’, тъй като s съдържа адреса на 
първото ‘a’. Тук обаче компилаторът съобщава за грешка – нарушение  на достъпа.  
Пример за използване на указатели, масиви и низове 
#include <iostream> 

using namespace std; 

int main () 

{ 

int a[3]={3,4,78},*p; 

char s[]="asd",*p1; 

p=a; 

cout<<"  "<<*p<<" "<<*(p+1)<<" "<<p+2<<" "<<*(p+2)<<endl; 

p1=s; 

cout<<"  "<<*p1<<" "<<*(p1+1)<<" "<<(void*)(p1+2)<<" "<<*(p1+2)<<endl; 

} 
4.Тип псевдоним 
 

Чрез псевдонимите се задават алтернативни имена на обекти в общия смисъл на думата 
(променливи, константи и др.). В тази част ще ги разгледаме малко ограничено (псевдоними само за 
променливи). 

Задаване на тип псевдоним 

Нека T е име на тип. Типът T& е тип псевдоним на T. T се нарича базов тип на типа псевдоним. 

Множество от стойности 

Състои се от всички имена на дефинирани вече променливи от тип T. 
Пример:Нека програмата съдържа следните дефиниции 
int a, b = 5; 

... 

int x, y = 9, z = 8; 

... 



Множеството от стойности на типа int& съдържа имената a, b, x, y, z. Променлива величина, 
множеството от допустимите стойности на която съвпада с множеството от стойности на даден тип 
псевдоним, се нарича променлива от този тип псевдоним.  
 
<дефиниция_на_променлива_от_тип_псевдоним> ::=T&<var> = <defined_var_of_T>; | 
T &<var> = <defined_var_of_T>;  
където  
T е име тип, а 
<defined_var_of_T> е име на вече дефинирана променлива от тип T.Нарича се инициализатор. 
Възможно е фрагментите 
<var> = <defined_var_of_T> и 
&<var> = <defined_var_of_T> 
да се повтарят многократно. За разделител се използва символът запетая. Има обаче една 
особеност. Дефиницията 
Т& а = b, c = d; 
е еквивалентна на 
Т& а = b; 
Т c = d; 
Пример: Дефинициите 
int a = 5; 
int& syna = a; 
double r = 1.85; 
double &syn1 = r, &syn2 = r; 
int& syn3 = a, syn4 = a; 
определят syna и syn3 за псевдоними на a, syn1 и syn2 за псевдоними на r и syn4 за променлива от 
тип int. 

Дефинициите задължително са с инициализация – променлива от същия тип като на базовия 
тип на типа псевдоним. Освен това, след инициализацията, променливата псевдоним не може да се 
променя като й се присвоява нова променлива или чрез повторна дефиниция. Затова тя е “най-
константната” променлива, която може да съществува. 
Пример: 
... 
int a = 5; 
int &syn = a; // syn е псевдоним на a 
int b = 10; 
int& syn = b;// error, повторна дефиниция 
... 

Операции и вградени функции 

Дефиницията на променлива от тип псевдоним свързва променливата-псевдоним с 
инициализатора и всички операции и вградени функции, които могат да се прилагат над 
инициализатора, могат да се прилагат и над псевдонима й и обратно. 
Примери: 
1. int ii = 0; 

int& rr = ii; 

rr++; 

int* pp = &rr; 

Резултатът от изпълнението на първите два оператора е следния: 
   ii, rr 
...  0 ... 
Операторът rr++; не променя адреса на rr, а стойността на ii и тя от 0 става 1. В случая rr++ е 
еквивалентен на ii++. Адресът на rr е адреса на ii. Намира се чрез &rr. Чрез дефиницията 
int* pp = &rr; 



pp е определена като указател към int, инициализирана с адреса на rr. 
2. int a = 5; 

int &syn = a; 

cout << syn << " " << a << '\n'; 

int b = 10; 

syn = b; 

cout << b << " " << a << “ “ << syn << '\n'; 
извежда 
5 5 
10 10 10 
Операторът syn = b; е еквивалентен на a= b;. 
3. int i = 1; 

int& r = i; // r и i са свързани с едно и също цяло число 

cout << r; // извежда 1 

int x = r;// x има стойност 1 

r = 2;// еквивалентно е на i = 2; 

Допълнение: Възможно е типът на инициализатора да е различен от този на псевдонима. В този 
случай се създава нова, наречена временна, променлива от типа на псевдонима, която се 
инициализира със зададената от инициализатора стойност, преобразувана до типа на псевдонима. 

Например, след дефиницията 
double x = 12.56; 
int& synx = x; 

имаме 
x          synx 
12.56...12 
8B         4B 

Сега x и псевдонимът й synx са различни променливи и промяната на x няма да влияе на synx и 
обратно. 

Константни псевдоними 

В C++ е възможно да се дефинират псевдоними, които са константи. За целта се използва 
запазената дума const, която се поставя пред дефиницията на променливата от тип псевдоним. По 
такъв начин псевдонимът не може да променя стойността си, но ако е псевдоним на променлива, 
промяната на стойността му може да стане чрез промяна на променливата. 
Пример:Фрагментът 
int i = 125; 

const int& syni = i; 

cout << i << " " << syni << '\n'; 

syni = 25; 

cout << i << " " << syni << '\n'; 

ще съобщи за грешка (syni е константа и не може да е лява страна на оператор за присвояване), но 
фрагментът 
int i = 125; 

const int& syni = i; 

cout << i << " " << syni << '\n'; 

i = i + 25; 

cout << i << " " << syni << '\n'; 

ще изведе 
125 125 
150 150 
Последното показва, че константен псевдоним на променлива защитава промяната на стойността на 
променливата чрез псевдонима. 
 
5. Указателите и псевдонимите като параметри на функции 

Задача 37: Да се напише програма, която въвежда стойности на естествените числа a, b, c и d и 
намира и извежда най-големият им общ делител. 



Програмата по-долу решава задачата.  
int gcd(int x, int y) 

{ 

  while (x != y) 

   if (x > y) x = x-y; else y = y-x; 

  return x; 

 } 

 int main() 

 { 

  cout << "a, b, c, d= "; 

  int a, b, c, d; 

  cin >> a >> b >> c >> d; 

  int r = gcd(a, b); 

  int s = gcd(c, d); 

  cout << "gcd{" << a << ", " << b << ", " << c << ", "  << d << "}= " << gcd(r, s) 

<< "\n"; 

   return 0; 

  } 

Тя се състои от две функции: gcd и main. Функцията gcd(x, y) намира най-големия общ делител на 
естествените числа x и y.  Тъй като main се обръща към (извиква) gcd, функцията gcd трябва да бъде 
известна преди функцията main.  

Функцията gcd реализира най-простото и “чисто” дефиниране и използване на функции – 
получава входните си стойности единствено чрез формалните си параметри и връща резултата от 
работата си чрез оператора return. Забелязваме, че обръщението gcd(a, b) работи с копие на 
стойностите на  a и b, запомнени в  x и  y, а не със самите стойности на формалните параметри. В 
процеса на изпълнение на тялото на gcd, стойностите на x и y се променят, но това не оказва влияние 
на стойностите на фактическите параметри a и b. 

Такова свързване на формалните с фактическите параметри се нарича свързване по стойност или 
още предаване на параметрите по стойност. При него фактическите параметри могат да бъдат 
не само променливи, но и изрази от типове, съвместими с типовете на съответните формални 
параметри.  
Пример: 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int F(int x, int y) 

{ 

 int z; 

 z=x*x-y*y; 

 return z;} 

   

int main() 

{ 

 int a,b; 

 cin>>a>>b; 

 cout<<a<<" "<<b<<endl; 

 cout<<F(a-b,a+b)<<endl; 

 cout<<a<<" "<<b; 

} 

Ако се въведат стойности 6 3 

се извеждат 6 3 

            -72 

            6 3 

Предаване на параметри чрез указател 

В този случай в стековата рамка на функцията за формалния параметър се отделят 4B, в които се 
записва стойността на фактическия параметър, която е адрес на променлива. Действията, описани в 
тялото се изпълняват със съдържанието на формалния параметър – указател. По такъв начин е 
възможна промяна на стойността на променливата, чийто адрес е предаден като фактически 
параметър. 



В редица случаи се налага функцията да получи входа си чрез някои от формалните си параметри и 
да върне резултат не по обичайния начин – чрез оператора return, а чрез същите или други 
параметри. 
Пример:  

#include <iostream> 

using namespace std; 

void F(int *x, int *y) 

{int z; 

 z=*x; 

*x=*y; 

 *y=z; 

 } 

int main() 

{int a,b; 

    cin>>a>>b; 

    cout<<a<<" "<<b<<endl; 

    F(&a,&b); 

    cout<<a<<" "<<b; 

} 

Ако се въведат стойности 4 8 

се извеждат 4 8 

            8 4 

 

 

 

 #include <iostream> 

using namespace std; 

int F(int *x, int *y) 

{ 

int z; 

*x=*x**x; 

*y=*y**y; 

z=*x-*y; 

return z; 

} 

int main() 

{ int a,b; 

  cin>>a>>b; 

  cout<<a<<" "<<b; 

  cout<<F(&a,&b)<<endl; 

  cout<<a<<" "<<b; 

} 

Ако се въведат стойности 5 2 

се извеждат 5 2 

            21  

            25 4 

Освен тези два начина на предаване на параметри, в езика C++ има още един – предаване на 
параметри по псевдоним. Той е сравнително по-удобен от предаването по указател и се 
предпочита от програмистите. 

Формалният параметър-псевдоним се свързва с адреса на фактическия. За него в стековата рамка 
на функцията памет не се отделя. Той просто “прелита” и се “закачва” за фактическия си параметър. 
Действията с него се извършват над фактическия параметър. 
Пример:  

#include <iostream> 

using namespace std; 

int F(int &x, int &y) 

{int z; 

 z=x; 

 x=y; 

 y=z; 

return z;} 

int main() 

{int a,b; 

 cin>>a>>b; 

 cout<<a<<" "<<b<<endl; 

 cout<<F(a,b)<<endl; 

 cout<<a<<" "<<b; 

 } 

Ако се въведат стойности 5 2 

се извеждат 5 2 
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#include <iostream> 

using namespace std; 

void P(int x,int &y) 

{  x++;y++;  } 

  int main() 

{ 

 int a=5,b=5; 

 cout<<a<<"  "<<b<<endl; 

 P(a,b); 

 cout<<a<<"  "<<b<<endl; 

 P(a,b); 

 cout<<a<<"  "<<b<<endl; 

 return 0; 

} 

Извежда 5 5 

        5 6 

        5 7   

#include <iostream> 

using namespace std; 

void P(int x,int *y) 

{x++;(*y)++;} 

int main() 

{ 

 int a=5,b=5; 

 cout<<a<<"  "<<b<<endl; 

 P(a,&b); 

 cout<<a<<"  "<<b<<endl; 

 P(a,&b); 

 cout<<a<<"  "<<b<<endl; 

 return 0; 

} 

Извежда 5 5 

        5 6 

        5 7   

 



Структури 
1. Структура от данни запис 

Логическо описание 

Записът е съставна статична структура от данни, която се определя като крайна редица от фиксиран 
брой елементи, които могат да са от различни типове. Достъпът до всеки елемент от редицата е пряк 
и се осъществява чрез име, наречено поле на записа. 

Физическо представяне 

Полетата на записа се представят последователно в паметта. 
Примери: 
1. Данните за студент от една група (име, адрес, факултетен номер, оценки по изучаваните 
предмети) могат да се зададат чрез запис с четири полета. 
2. Данните за книга от библиотека (заглавие, автор, година на издаване, издателство, цена) могат да 
се зададат чрез запис с пет полета. 
3. Комплексно число може да се зададе чрез запис с две реални полета. 
В езика C++ записите се реализират чрез структури. Ще разгледаме последните в развитие. Отначало 
ще опишем възможностите им на ниво – език  C. 
 
2. Дефиниране и използване на структури 
Една структура се определя чрез имената и типовете на съставящите я полета.  
<дефиниция_на_структура> ::= struct <име_на_структурата> 
{<дефиниция_на_полета>; 
{<дефиниция_на_полета>;}opc 
}; 
<име_на_структура> ::= <идентификатор> 
<дефиниция_на_полета> ::= <тип><име_на_поле>{, <име_на_поле>}opc 
<име_на_поле> ::= <идентификатор> 
<тип> ::= <име_на_тип> | <дефиниция_на_тип> 
Структурите, дефинирани по този начин, могат да се използват като типове данни. Имената на 
полетата в рамките на една дефиниция на структура трябва да са различни идентификатори. 
Примери: 
1. struct complex 
{double re, im;}; 
задава структура с име complex с две полета с имена re и im от тип double. Чрез нея се задават 
комплексните числа. 
2. struct book 
{char name[41], author[31]; 
int year; 
double price; 
}; 
задава структура с име book с четири полета: първо поле с име name от тип символен низ с 
максимална дължина 40 и определящо името на книгата; второ поле с име author от тип символен 
низ с максимална дължина 30, определящо името на автора на книгата; трето поле с име year от тип 
int, определящо годината на издаване и четвърто поле с име price от тип double и определящо 
цената на книгата. Чрез тази структура се задава информация за книга. 
3. struct student 
{int facnum; 
char name[36]; 
double marks[30]; 
}; 



задава структура с име student и с три полета: първо поле с име facnum от тип int, означаващо 
факултетния номер на студента; второ поле с име name от тип символен низ с максимална дължина 
35, определящо името на студента и трето поле с име marks от тип реален масив с 30 компоненти и 
означаващо оценките от положените изпити. 
Възможно е за име на структура, на нейно поле и на произволна променлива на програмата да се 
използва един и същ идентификатор. Тъй като това намалява читаемостта на програмата, засега не 
препоръчваме използването му. 
Допуска се влагане на структури, т.е. поле на структура да е структура. 
Пример: Допустими са дефинициите: 
struct xx 

{int a, b, c; 

} 

struct pom 

{int a; 

double b; 

char c; 

xx d; 

}; 

Не е възможно обаче поле на структура да е от тип, съвпадащ с името на структурата. 
Пример: Не е допустима дефиниция от вида 
struct xxx{ 
xxx member; // опит за рекурсивна дефиниция 
}; 
тъй като компилаторът не може да определи размера на xxx. Допустима е обаче дефиницията: 
struct xxx{ 
xxx* member; 
}; 
Допълнение: За да е възможно две дефиниции на структури да се обръщат една към друга, е 
необходимо пред дефинициите им да се постави декларацията на втората структура. Например, ако 
искаме дефиницията на структурата list да използва дефиницията на структурата link и обратно, ще 
трябва да ги подредим по следния начин 
struct list; // декларация на втората структура 

struct link{ 

link* pred; 

link* succ; 

list* member; 

}; 

struct list{ 

link* head; 

}; 

Дефиницията на структура не предизвиква отделянето на памет за съхраняване на компонентите й. 
Може да се постави извън функция, в началото на функция или в началото на блок. 
Местоположението на дефиницията определя областта на името на структурата – съответно за 
всички функции след дефиницията, в рамките на функцията и в рамките на блока. Най-често 
дефиницията се задава пред първата функция на програмата и така става достъпна за всички 
функции. 
Тъй като дефинирането на структура чрез задаване на името на структурата определя нов тип данни, 
ще определим множеството от стойности и операциите и вградените функции, свързани с него. 

Множество от стойности 

Множеството от стойностите на една структура се състои от всички крайни редици от по толкова 
елемента, колкото са полетата й, като всеки елемент е от тип, съвместим с типа на съответното поле. 
Примери: 
1. Множеството от стойности на структурата complex се състои от всички двойки реални числа. 
2. Множеството от стойности на структурата book се състои от всички четворки от вида: 
{char[41], char[31], int, double}. 



3. Множеството от стойности на структурата student се състои от всички тройки от вида: 
{int, char[36], double[30]}. 
Променлива величина, множеството от допустимите стойности, на която съвпада с множеството от 
стойности на дадена структура, е променлива от дадения тип структура. Променлива от тип структура 
се дефинира в областта на структурата по следния начин: 
<дефиниция_на_променлива_от_тип_структура> ::= 
[struct]opc <име_на_структура> 
<променлива> [={<редица_от_изрази>}]opc 
{,<променлива> [={<редица_от_изрази>}]opc}opc ;| 
struct {<дефиниция_на_полета>; 
{<дефиниция_на_полета>;}opc 
}<променлива> [={<редица_от_изрази>}]opc 
{,<променлива> [={<редица_от_изрази>}]opc}opc ; 
<променлива> ::= <идентификатор> 
В C++ използването на запазената дума struct не е задължително. Някои програмисти го използват 
заради яснотата на кода. Конструкцията{<редица_от_изрази>} предизвиква инициализация на 
дефинирана променлива. Изразите, изредени във фигурните скоби, се разделят със запетая. Всеки 
израз инициализира поле на структурата и трябва да е от тип, съвместим с типа на съответното поле. 
Ако са записани по-малко изрази от броя на полетата, компилаторът допълва останалите с нулевите 
стойности за съответния тип на поле. 
Примери: 
complex z1, z2 = {5.6, -8.3}, z3; 

book b1, b2, b3; 

struct student s1 = {44505, "Ivan Ivanov", {5.5, 6, 5, 6}}; 

struct{ 

int x; 

double y; 

}p, q = {-2, -1.6}; 

pom y; 

Последната дефиниция от примера по-горе дефинира променливите p и q 
като променливи от тип структурата struct{ 
int x; 
double y; 
} 
която участва с дефиницията, а не с името си. Достъпът до полетата на структура е пряк. Един начин 
за неговото осъществяване е чрез променлива от тип структурата, като променливата и името на 
полето на структурата се разделят с оператора точка. Получените конструкции са променливи от типа 
на полето и се наричат полета на променливата от тип структура или член-данни на структурата, 
свързани с променливата. 
Операторът . е лявоасоциативен и има приоритет еднакъв с този на() и []. 
<поле_на_променлива_структура> ::= 
<променлива_структура>.<име_на_поле> 
Примери: 
С променливите z1, z2, z3 се свързват променливите от тип double: 
z1.re, z1.im, z2.re, z2.im, z3.re и z3.im 
а с b1, s1 и y – 
b1.name - от тип char [41], b1.author – от тип char [31], 
b1.year - от тип int, b1.price - от тип double, 
s1.facnum – от тип int, s1.name - от тип char [36], 
s1.marks - от тип double [30], y.a - от тип int, 
y.b - от тип double, y.c - от тип char, 
y.d - от тип xx и 
с полета y.d.a, y.d.b и y.d.c от тип int. 



Дефинирането на променлива от тип структура свързва променливата с множеството от стойности на 
съответната структура. След дефинициите от примера по-горе, променливите z1, z2 и z3 се свързват с 
множеството от стойностите на типа complex. При това свързване z2 е свързано с комплексното 
число 5.6 – i8.3 чрез инициализация. 
Свързването на z1 и z3 със съответни комплексни числа може да стане чрез инициализация, подобно 
на z2, чрез присвояване, например z1 =z2;, или чрез задаване на стойности на полетата на 
променливата,например 
z3.re = 3.4; 
z3.im = -30.5; 
свързва z3 с комплексното число 3.4 –i30.5. 
Освен това, дефинирането на променлива от тип структура предизвиква отделяне на определено 
количество памет за всяко поле на променливата. Последното се определя от типа на полето. 
Полетата се разполагат последователно в паметта. Обикновено всяко поле се разполага от началото 
на машинна дума. Полетата, които не изискват цяло число на брой машинни думи, не използват 
напълно отредената им памет. Този начин за подреждане на полетата на структура се нарича 
изравняване на границата на машинна дума.  
Пример: За променливите p и q, дефинирани по-горе, ще се отделят по 16, а не по 12 байта 
ОП 
p.x  p.y  q.x  q.y 
-        -    -2   -1.6 
8B   8B  8B   8B 
Допълнение: Две структури, дефинирани по един и същ начин, са различни. Например, дефинициите 
struct str1{ 

int a; 

int b; 

}; 

и 

struct str2{ 

int a; 

int b; 

}; 

определят два различни типа. Дефинициите 
str1 x; 
str2 y = x; 
предизвикват грешка заради смесване на типовете (x и y са от различни типове). 

Операции и вградени функции 

Операциите над структури зависят от реализацията на езика. По стандарт за всяка реализация са 
определени следните операции и вградени функции: 
а) над полетата на променливи от тип структура 
Всяко поле на променлива от тип структура е от някакъв тип. Всички операции и вградени функции, 
допустими над данните от този тип, са допустими и за полето на променливата. 
б) над променливи от тип структура 
- Възможно е на променлива от тип структура да се присвои стойността на вече инициализирана 
променлива от същия тип структура или стойността на израз от същия тип. 
Пример: 
z3 = z2; 
p = q; 
- Възможно е формален параметър на функция, а също резултатът от изпълнението й, да са 
структури. Структури с големи размери обикновено се предават чрез указатели или псевдоними на 
структури.Така се спестяват ресурси. Освен това, тези начини за предаване са по-сигурни. 
Ще илюстрираме използването на структурите чрез следния пример. 
Задача 38.  Да се напише програма, която въвежда координатите на краищата на отсечка и извежда 
координатите на средата й.  



#include <iostream.h> 

struct point 

{float x,y;}; 

void main() 

{ point A,B,M; 

  cin>>A.x>>A.y; 

  cin>>B.x>>B.y;   

  M.x=0.5*(A.x+B.x);M.y=0.5*(B.y+A.y); 

  cout<<M.x<<" "<<M.y;   } 

За работа със структури от данни се използва подходът абстракция със структури от данни. 

 
4. Абстракция със структури от данни 
При този подход методите за използване на данните са разделени от методите за тяхното 
представяне. Програмите се конструират така, че да работят с “абстрактни данни” – данни с 
неуточнено представяне. 
След това представянето се конкретизира с помощта на множество функции, наречени конструктори, 
селектори и предикати, които реализират “абстрактните данни” по конкретен начин. 
Ще го илюстрираме чрез следната задача. 
Задача 38. Да се напише програма, която реализира основните рационално-числови операции – 
събиране, изваждане, умножение и деление на рационални числа. 
Програма Zad38.cpp решава задачата. Тя дефинира функции за събиране, изваждане, умножение и 
деление на рационални числа като реализира следните общоизвестни правила: 
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Тези операции лесно могат да се реализират ако има начин за конструиране на рационално число по 
зададени две цели числа, представящи съответно неговите числител и знаменател и ако има начини, 
които по дадено рационално число извличат неговите числител и знаменател. Затова в програмата 
Zad38.cpp са дефинирани функциите: 
void makerat(rat& r, int a, int b)– която конструира рационално число r по дадени числител a и 
знаменател b; 
int numer(rat& r) - която намира числителя на рационалното число r; 
int denom(rat& r) - която намира знаменателя на рационалното число r, 
където с rat означаваме типа рационално число. 
Все още не знаем как точно да реализираме тези функции, нито как се представя рационално число, 
но ако ги имаме, функциите за рационално-числова аритметика и процедурата за извеждане на 
рационално число могат да се реализират по следния начин: 
rat sumrat(rat r1, rat r2) //събира рационални числа 

{rat r; 

 makerat(r, numer(r1)*denom(r2)+numer(r2)*denom(r1), denom(r1)*denom(r2)); 

 return r; 

 } 

rat subrat(rat r1, rat r2) // изважда рационални числа 

{rat r; 

 makerat(r, numer(r1)*denom(r2)-numer(r2)*denom(r1),denom(r1)*denom(r2)); 

 return r; 

 } 

rat multrat(rat r1, rat r2) // умножава рационални числа 

{rat r; 



 makerat(r, numer(r1)*numer(r2), denom(r1)*denom(r2)); 

 return r; 

 } 

rat quotrat(rat r1, rat r2) // дели рационални числа 

{rat r; 

 makerat(r, numer(r1)*denom(r2), 

 denom(r1)*numer(r2)); 

 return r; 

} 

void printrat(rat& r) // извежда рационално число 

{cout << numer(r) << "/" << denom(r) << ‘\n’; 

} 

Сега да се върнем към представянето на рационалните числа, а също към реализацията на 
примитивните операции: конструктора makerat и селекторите numer и denom. Тъй като 
рационалните числа са частни на две цели числа, удобно представяне на рационално число е 
структура от вида: 
struct rat{ 

           int num, den; 

           }; 

Тогава примитивните функции, реализиращи конструктора makerat и двата селектора numer и 
denom, имат вида: 
void makerat(rat& r, int a, int b) 

{r.num = a; 

 r.den = b; 

} 

int numer(rat& r) 

{ return r.num; 

 } 

int denom(rat& r) 

{ return r.den; 

 } 

Тези функции са включени в Zad38.cpp и са използвани за намиране на сумата, разликата, 
произведението и делението на рационалните числа ½и ¾. 
//Program Zad38.cpp 

#include <iostream> 

using namespace std; 

struct rat{ 

           int num, den; 

            }; 

 int gcd(int x, int y) 

 { 

  while (x != y) 

   if (x > y) x = x-y; else y = y-x; 

  return x; 

  } 

 void makerat(rat& r, int a, int b) 

 { 

  if (a == 0) {r.num = 0; r.den = b;} 

  else 

       {int g = gcd(abs(a), abs(b)); 

             r.num = a/g; r.den = b/g; 

        } 

 } 

 

int numer(rat r) 

{ return r.num; 

 } 

int denom(rat r) 

{  return r.den; 

 } 

 

rat sumrat(rat r1, rat r2) 

{ rat r; 

  makerat(r, numer(r1)*denom(r2)+numer(r2)*denom(r1),denom(r1)*denom(r2)); 

  return r; 



 } 

rat subrat(rat r1, rat r2) 

{rat r; 

 makerat(r, numer(r1)*denom(r2)-numer(r2)*denom(r1),denom(r1)*denom(r2)); 

 return r; 

 } 

rat multrat(rat r1, rat r2) 

{rat r; 

 makerat(r, numer(r1)*numer(r2),denom(r1)*denom(r2)); 

 return r; 

} 

rat quotrat(rat r1, rat r2) 

{rat r; 

 makerat(r, numer(r1)*denom(r2),denom(r1)*numer(r2)); 

 return r; 

} 

void printrat(rat r) 

{cout << numer(r) << "/" << denom(r)<< endl; 

 } 

int main() 

{ rat r1, r2; 

  makerat(r1, 1, 2); 

  makerat(r2, 3, 4); 

  printrat(sumrat(r1, r2)); 

  printrat(subrat(r1, r2)); 

  printrat(multrat(r1, r2)); 

  printrat(quotrat(r1, r2)); 

  return 0; 

 } 

Реализирането на подхода абстракция със структури от данни в Задача 38, показва следните четири 
нива на абстракция: 
- Използване на рационалните числа в проблемна област (във функцията main); 
- Реализиране на правилата за рационално-числова аритметика (sumrat, subrat, multrat, quotrat, 
printrat); 
- Избор на представяне на рационалните числа и реализиране на примитивни конструктори и 
селектори (makerat, numer и denom); 
- Работа на ниво структура. 
Използването на подхода прави програмите по-лесни за описание и модификация. Наистина, ако 
разгледаме по-внимателно изпълнението на горната програма, забелязваме, че тя има редица 
недостатъци, но основният е, че не съкращава рационални числа. За да поправим този недостатък, се 
налага да променим единствено функцията makerat. За целта ще използваме помощната функция 
gcd, дефинирана по-рано. 
Новата makerat има вида: 
void makerat(rat& r, int a, int b) 

{if (a == 0) {r.num = 0; r.den = b;} 

else 

{int g = gcd(abs(a), abs(b)); 

if (a > 0 && b > 0 || a < 0 && b < 0) 

{r.num = abs(a)/g; r.den = abs(b)/g;} 

else {r.num = - abs(a)/g; r.den = abs(b)/g;} 

} 

} 

С това проблемът със съкращаването на рационални числа е решен. За разрешаването му се наложи 
малка модификация на програмата, която засегна само примитивния конструктор makerat. 
Последното илюстрира лесната модифицируемост на програмите, реализиращи горния подход. 
 
5. От структури към класове 
В тази задача дефинирахме структурата rat, определяща рационални числа, и реализирахме някои 
основни функции за работа с такива числа. Възниква въпросът: Може ли да използваме тази 
структура като тип данни рационално число? Отговорът е не, защото при типовете данни 



представянето на данните е скрито за потребителя. На последния са известни множеството от 
стойности, операциите и вградените функции, допустими за типа. Така възниква усещането, че 
трябва да се обедини представянето на рационално число като запис с две полета с примитивните 
операции (makerat, numer и denom), пряко използващи представянето. Последното е възможно, тъй 
като в езика C++ се допуска полетата на структура да са функции, разбира се от тип, различен от типа 
на структурата. 
В следващото описание примитивните операции, реализирани чрез функциите makerat, numer и 
denom, а също функцията за извеждане на рационално число, ще направим полета на структурата 
rat. За целта реализираме следните две стъпки: 
1. Включване във фигурните скоби на дефиницията на rat декларациите им 
void makerat(rat& r, int a, int b); 

int numer(rat r); 

int denom(rat r); 

void printrat(rat r); 

от които елиминираме участието на формалния параметър rat& r.Получаваме структурата: 
struct rat 

{int num; 

 int den; 

 void makerat(int a, int b); 

 int numer(); 

 int denom(); 

 void printrat(); 

 }; 

представяща запис с две полета num и den, над които могат да се изпълняват функциите: 
- makerat, която конструира рационалното число a/b; 
- numer, която намира числителя на рационално число; 
- denom, която намира знаменателя на рационално число; 
- printrat, която извежда рационално число. 
2. Отразяване на тези промени в дефинициите на функциите. За целта ще изтрием участията на rat& r 
и r., а между типа и името на всяка функция ще поставим името на структурата rat, следвано от 
оператора::. 
Получаваме: 
void rat::makerat(int a, int b) 

{ if (a == 0) {num = 0; den = b;} 

  else 

   {int g = gcd(abs(a), abs(b)); 

    num = a/g; den = b/g; 

    } 

 } 

int rat::numer() 

 {return num; 

    } 

int rat::denom() 

{ return den; 

  } 

void rat::printrat() 

{cout << num << "/" << den << endl; 

  } 

Тези функции се наричат член-функции на структурата rat. Извикването им се осъществява като 
полета на структура. 
Пример: 
rat r; // дефиниция на променлива от тип rat 

r.makerat(1, 5) // r се свързва с рационалното число 1/5 

r.numer() // намира числителя на r, в случая 1 

r.denom() // връща знаменателя на r, в случая 5 

r.printrat() // извежда върху екрана r. 

Обръщението r.numer() е еквивалентно на изпълнение на оператора return r.num; 
Програма Zad38_1.cpp реализира последните промени. 
Program Zad38_1.cpp 

#include <iostream> 



#include <math.h> 

using namespace std; 

class //struct 

      rat 

      {int num; 

       int den; 

       void makerat(int, int); 

       int numer(); 

       int denom(); 

       void printrat(); 

        }; 

void rat::printrat() 

{cout << num << "/" << den << endl; 

 } 

int gcd(int a, int b) 

{while (a!=b) 

 if (a > b) a = a-b; else b = b-a; 

 return a; 

 } 

void rat::makerat(int a, int b) 

{ if (a == 0) {num = 0; den = b;} 

  else 

    {int g = gcd(abs(a), abs(b)); 

     num = a/g; den = b/g; 

     } 

 } 

int rat::numer() 

{return num; 

 } 

int rat::denom() 

{return den; 

 } 

rat sumrat(rat r1, rat  r2) 

{rat r; r.makerat(r1.numer()*r2.denom()+r2.numer()*r1.denom(), 

 r1.denom()* r2.denom()); 

 return r; 

 } 

rat subrat(rat r1, rat r2) 

{rat r; r.makerat(r1.numer() * r2.denom() - r2.numer() * r1.denom(), 

 r1.denom() * r2.denom()); 

 return r; 

 } 

rat multrat(rat r1, rat r2) 

{rat r; r.makerat(r1.numer()*r2.numer(),r1.denom()*r2.denom()); 

 return r; 

} 

rat quotrat(rat r1, rat r2) 

{rat r; r.makerat(r1.numer()*r2.denom(),r1.denom()*r2.numer()); 

 return r; 

 } 

int main() 

{rat r1; r1.makerat(-1,2); 

 rat r2; r2.makerat(3,4); 

 sumrat(r1, r2).printrat(); 

 // или rat r = sumrat(r1, r2); r.print(); 

 subrat(r1, r2).printrat(); 

 // или r = subrat(r1, r2); r.printrat(); 

 multrat(r1, r2).printrat(); 

 // или r = multrat(r1, r2); r.printrat(); 

 quotrat(r1, r2).printrat(); 

 // или r = quotrat(r1, r2); r.printrat(); 

 return 0; 

} 

Забелязваме, че във функциите sumrat, subrat, multrat и quotrat не се използват полетата на записа 
num и den, но ако направим опит за използването им даже на ниво main, опитът ще бъде успешен. 



Последното може да се забрани, ако се използва етикетите private: пред дефиницията на полетата 
num и den и public: пред декларациите на член-функциите. Структурата rat получава вида: 
struct rat 

{private: 

     int num; 

     int den; 

public: 

     void makerat(int, int); 

     int numer(); 

     int denom(); 

     void printrat(); 

 }; 

Опитът за използването на полетата num и den на структурата rat извън член-функциите предизвиква 
грешка. Етикетите private и public се наричат спецификатори за достъп. Всички член-данни, следващи 
спецификатора за достъп private, са достъпни само за член-функциите от дефиницията на 
структурата. Всички член-данни и член-функции, следващи спецификатора за достъп public, са 
достъпни за всяка функция, която е в областта на структурата. Ако специфитаторите за достъп са 
пропуснати, всички членове са public. 
Един и същ спецификатор за достъп може да се използва повече отведнаж в една и съща дефиниция 
на структура. 
Така специфицирането на num и den като private прави невъзможно използването им извън член-
функциите makerat, numer, denom и printrat. 
Ако заменим запазената дума struct със class, последната програма не променя поведението си. Така 
дефинирахме първия си клас с име rat, създадохме два негови обекта – рационалните числа r1 и r2 и 
работихме с тях. 
Тези идеи са в основата на нов подход за програмиране – обектно–ориентирания. 
 
 
 



Динамичен масив(Dynamic Array (Vector)) 

Понякога няма да знаем колко елемента най-много може да въведе потребителят, или ще искаме 
да ползваме възможно най-малко памет, за да ги запазим. Това обаче, е трудно за имплементация, 
тъй като трябва да се занимаваме с динамично заделяне на памет и да се грижим тя да бъде 
освободена, след като сме спрели да я ползваме. Тъй като това е от една страна досадно, от друга 
все пак много често срещано, вместо това ще направим структура данни, която да прави това вместо 
нас. 
Примерен проблем 

В училището на Ели има 1 ≤ N ≤ 100,000 човека. Някои от тях се познават с други, като Ели знае, че 
съществуват 1 ≤ M ≤ 1,000,000 такива приятелства. Тя иска да напише програма, която бързо отговаря 
кои са приятелите на даден човек. 

Динамичен масив 

Досега използвахме масиви, които по време на компилация запазват място в паметта и тази памет 
е ангажирана до края на програмата (независимо дали масивът ни нужен вече). Тези масиви са 
статични.  
Видове заделяне на памет  

 По време на компилация (статично заделяне)   

 По време на изпълнение (динамично заделяне) – създадените променливи, обекти, класове и 
др. се наричат динамични.  

Динамичен е масив, за който паметта се заделя по време на изпълнение. Той има същите 
свойства като статичния масив, но ползва само толкова памет, колкото му е нужна. За удобство, той 
обикновено пази и точно колко елемента съдържа, тъй като това е друго нещо, което почти винаги 
имаме и при статичните масиви. В чуждата литература най-често ще го срещнете като "vector" или 
"dynamic array". 

В случая той чудесно би решил дадения проблем, тъй като просто за всеки човек можем да пазим 
кои са неговите приятели. Забележете, че за тривиалното решение, в което за всеки човек заделяме 
максималния брой клетки, които може да са му нужни (N), би ни трябвал масив arr[N][N]. Това е 
ужасно много памет. 

Имплементация 

В началото масивът ще съдържа 0 клетки (или фиксиран, малък брой клетки). При добавяне на 
елементи той заделя памет, когато такава му е нужна (разширяване на масива), и освобождава, 
когато не е (смаляване на масива).  

Нека разгледаме по-детаилно заделянето на паметта. Първо, нека си представим, че имаме 
динамичен масив, в който вече сме вкарали N елемента. Тъй като искаме да имаме константен 
достъп до тях (както е при статичния масив), то те трябва да са в последователни адреси на паметта. 
Това можем да гарантираме само, ако заделяме паметта за всички елементи наведнъж. 
Следователно, имаме едно единствено парче памет, с размер, достатъчен за N елемента от типа на 
масива. 

Когато искаме да добавим нов елемент, то той трябва да е на позиция N+1 в блока памет. Ако сме 
заделили, обаче, блок памет само за N елемента, това няма как да стане (нямаме лесен начин, по 
който да поискаме паметта точно след наличното ни парче). Затова трябва да заделим ново парче 
памет за N+1 елемента, да копираме всичките N досегашни елемента в новата памет, да добавим 
новия елемент накрая, и да освободим старото парче памет. Доста работа (при това бавна), за да 
добавим един единствен елемент, нали? За да се справим с това, ще жертваме малко памет. Вместо 
да заделяме памет за точно N+1 елемента, защо не заделим малко повече? Така при добавяне на 
следващите няколко елемента, ние ще имаме "резерв", който да ползваме за тях, като си спестяваме 
цялото ново заделяне, копиране и освобождаване. Разбира се, този резерв може да остане 
неизползван накрая (все пак не знаем колко елемента ще имаме). Но тази памет е нещо, което сме 
готови да прежалим, в името на по-добра скорост. 



Като цяло, колкото по-голям е този резерв, толкова по-бърза е програмата ни (но и толкова повече 
памет хаби тя). Ако този резерв е една допълнителна клетка (тоест заделяме новото парче с N+2 
вместо N+1 клетки), нашият динамичен масив става два пъти по-бърз! Но ако имаме три 
допълнителни клетки, то той е цели четири пъти по-бърз. Спокойно той може да е сто пъти или 
милион пъти по-бърз, но така резервът, ако остане неизползван, ще хаби много памет. Хм, как да 
решим тогава каква константа да ползваме за "резерв"? Просто! Няма да ползваме константа! 
Вместо това ще гледаме колко клетки вече имаме в масива, и на базата на тази информация ще 
определим колко резервни да оставим. Това, донякъде, трябва да е интуитивно. Ако имаме масив с 
десет клетки и добавяме нова, то едва ли бихме ползвали резерв от милион, нали? Но ако имаме 
масив със сто милиона клетки, то резерв от един милион би бил обоснован. 

Като решение, всеки път, когато не ни достига място, ще заделяме парче памет, което е два пъти 
по-голямо от досега заделеното. Това работи добре едновременно когато имаме малки масиви (ако 
имаме 10 клетки, още 10 резервни не са нито твърде много нито твърде малко), както и когато 
имаме големи масиви (ако имаме 1 милион клетки, още 1 милион резервни не е твърде много). 

Изтриването на елемент става по подобен начин. За новия масив се заделя парче памет за един 
елемент по-малко. Елементите се копират в новия масив с изключение на този за изтриване. 

 

Динамична памет (оператори new и delete) в C++  

Хийпът е по-постоянна  област  за съхранение на данни от стека. Какво представлява динамичната 
памет (хийп)? Не се свързва с променливи. Използва се при работа с динамични структури от данни.   
Работи се чрез указатели.  

Динамичните данни – Обекти, чиито брой не е известен в момента на проектиране на програмата. 
Те се създават и разрушават по всяко време на изпълнението ѝ.  След разрушаването паметта се 
освобождава.  
 
Оператор new  

 Синтаксис   

new <име_на_тип> [[size]]опц | new <име_на_тип> (<инициализация>) 
size – показва броя на компонентите от тип <име_на_тип>, за който да се задели памет  

Семантика   

Заделя в хийпа 
1. sizeof(<име_на_тип>) байта ако не са зададени size и <инициализация>  
2. sizeof(<име_на_тип>)*size байта, ако е явно указан size  
3. sizeof(<име_на_тип>) ако е специфицирана <инициализация>, която памет се инициализира с нея 
и връща указател.  
Примери:  

int* q = new int(2+5*5); - 4B памет - > 27 и свързва q с  адреса на паметта.   
int* p = new int[10]; - 40B за 10 ел-та и свързва p с адреса на паметта.  
rat* r = new rat; - за обект от тип rat, записва адреса в r, извиква конструктора по default.  

Променливи   

Активност на променлива – частта от времето, през което променливата е свързана с определено 
място в паметта.   

 Глобални променливи – заделя се в началото и остава до завършване.   

 Локални пром.– заделя се при влизане в локалната област.  

 Динамични обекти – заделя се чрез new.  
 
 
Оператор delete  



Синтаксис  

Освобождава явно динамична променлива  
delete <указател_към_динам_обект>;  

Семантика   

Разрушава обекта, адресиран от указателя, като паметта, която заема този обект, се освобождава. 
Ако обектът е обект на клас, то първо се извиква деструкторът и след това се освобождава паметта.  
Пример :   
int* arr = new int[5]; delete [] arr; 

 Когато трябва да се унищожи единичен обект се използва само delete, а за масив - delete []. 
Операторът се използва само за памет заделена с new.  
Задача 40. Да се напише програма, която въвежда  студенти с техните имена и оценки по 6 
дисциплини, добавя нов студент, изтрива по име, извежда списък на студентите с брой двойки, 
намира студента с най-висок среден успех, подрежда студентите по среден успех.  (Реализация  с 
динамичен масив)  
#include <iostream> 

#include <string.h> 

using namespace std; 

struct student 

{ char ime[10]; 

  int ocenki[6]; 

  double s1; 

 }; 

 student* a;int n=0; 

 

 void add() 

  {student* pom=a; 

   a=new student[n+1]; //нов динамичен масив с 1 елемент по дълъг 

   //прехвърляне на елементите в новия масив 

   for (int i=0;i<n;i++) 

    { strcpy(a[i].ime,pom[i].ime); 

      for(int j=0;j<6;j++)a[i].ocenki[j]=pom[i].ocenki[j]; 

      a[i].s1=pom[i].s1; 

     } 

   cout<<"Въведи нов студент:"<<endl; 

   cout<<"Име:";cin>>a[n].ime; 

   double s=0; 

   cout<<"Въведи оценки по 6 дисциплини:"; 

   for(int j=0;j<6;j++){cin>>a[n].ocenki[j]; s+=a[n].ocenki[j];} 

    a[n].s1=s/6 ; 

   n=n+1; 

   delete []pom;//Изтриваме помощния масив 

   } 

 

  void del() 

  {student* pom=a; char p[10];int k=0; 

    n=n-1;a=new student[n]; //нов динамичен масив с 1 елемент по къс 

   //прехвърляне на елементите в новия масив без изтрития 

   cout<<"Въведи име на студент:";cin>>p; 

   for (int i=0;i<n+1;i++) 

    if(strcmp(pom[i].ime, p)!=0) 

      {strcpy(a[k].ime,pom[i].ime); 

              for(int j=0;j<6;j++)a[k].ocenki[j]=pom[i].ocenki[j]; 

       a[k].s1=pom[i].s1;k++; 

              } 

   delete []pom;//Изтриваме помощния масив 

   } 

 

  void create() 

  { 

    cout<<"Брой студенти:";cin>>n; 

    a=new student[n]; 



    for(int i=0;i<n;i++) 

      {cout<<"Име:";cin>>a[i].ime; 

       double s=0;cout<<"Въведи оценки по 6 дисциплини:"; 

       for(int j=0;j<6;j++){cin>>a[i].ocenki[j]; s+=a[i].ocenki[j];} 

       a[i].s1=s/6 ; 

      } 

   } 

 

  int best() 

  { double max=0;int maxi=-1; 

    for(int i=0;i<n;i++) 

     if (a[i].s1>max){max=a[i].s1;maxi=i;} 

    return maxi; 

  } 

 

 int br2(int x[6]) 

  {int b=0; 

  for (int i=0;i<6;i++) 

   if(x[i]==2) b++; 

   return b; 

 } 

 

  void sort() 

  {student x; 

   for(int i=n-1;i>0;i--) 

   for(int j=0;j<i;j++) 

    if(a[j].s1>a[j+1].s1) 

     {x=a[j];  a[j]=a[j+1]; a[j+1]=x;} 

   } 

  void print() 

    {for(int i=0;i<n;i++) 

      cout<<a[i].ime<<"  "<<a[i].s1<<endl; 

     } 

 

  int main() 

  { system("chcp 1251");//за кирилизиране на изхода 

  int z; 

   do 

    { 

     cout<<"Меню "<<endl; 

     cout<<"0. за край!!"<<endl; 

     cout<<"1. Добавяне на n студенти"<<endl; 

     cout<<"2. Добавяне на нов студент"<<endl; 

     cout<<"3. Изтриване по име"<<endl; 

     cout<<"4. Сортиране по среден успех"<<endl; 

     cout<<"5. Отпечатване"<<endl; 

     cout<<"6. Списък на двойкаджиите:"<<endl; 

     cout<<"7. Първенец на курса:"<<endl; 

     cout<<"Избери от 0 до 7"<<endl;cin>>z; 

     switch (z) 

      { 

       case 1: create();break; 

       case 2: add();break; 

       case 3: del();break; 

       case 4: {sort();cout<<"Класиране по среден успех:"<<endl; 

                 print(); break;} 

       case 5: {print();break;} 

       case 6:  { cout<<"Списък на студентите с двойки:"<<endl;int j; 

                  for(int i=0;i<n;i++) 

                   {j=br2(a[i].ocenki); 

                    if (j)cout<<a[i].ime<<"- "<<j<<" двойки"<<endl; 

                    } break;           

                 } 

       case 7:{ int k=best();cout<<a[k].ime<<"->"<<a[k].s1<<endl;} 

       } 

     } 

    while (z!=0);} 



 



Текстови файлове  

 

Основни понятия. Стандартни потоци за вход и изход 

При въвеждане и извеждане на данни в езика С++ често се споменава понятието „поток” 
(stream). Потокът е последователност от байтове, които „текат” в една посока (при четене – вход; 
при запис - изход).  

В езика С++ това се реализира чрез специални класове за вход и изход. 
Във входно-изходните библиотеки класовете са няколко на брой: 
- ios – базов клас, съдържащ потоци; 
- istream – потоци за вход; 
- ostream – потоци за изход; 
- iostream – потоци за вход и изход; 
- ifstream – потоци за вход от файл; 
- ofstream – потоци за изход към файл; 
- fstream – потоци за вход и изход, свързани с файл. 

Двата най-често използвани потока cin и cout са тези за стандартния вход и изход, т.е. 
въвеждане от клавиатура и извеждане на екрана.  

Потокът cin е клас от библиотеката istream.  Той се свързва с въвеждане на входни данни от 
клавиатурата: 
cin>>i1>>i2>>…>>in; 
Операцията >> се използва за четене на цели и реални числа, както и на символни низове. При 
четене на повече от една стойности между тях трябва да има поне един празен интервал, 
табулатор или символ за нов ред. 

Потокът cout е клас от библиотеката ostream.  Той се свързва с извеждане на данни на екрана: 
cout<<i1<<i2<<…<<in; 
Операцията << се използва за извеждане на цели и реални числа, както и на символни низове. 
При извеждане на повече от една стойност при нужда програмистът трябва да се погрижи за 
извеждането на разделители между тях, например: ‘\n’ (нов ред или endl), ‘\t’ (табулатор), или 
един или повече интервали. 
Ако в текста, който се извежда, трябва да бъдат използвани кавички, това става чрез \”. 
Аналогично, ако желаете в символния низ да има знак \, използвайте две наклонени черти \\. 

Двата стандартни потока cin и cout са дефинирани в заглавния файл (библиотека) iostream.h.  
Затова програмите, в които има въвеждане на данни от клавиатура и извеждане на данни на 
екрана, трябва да съдържат директивата към препроцесора: 
#include <iostream> 

Файлове и оператори за работа с потоци 

Определение за файл: Крайна последователност от байтове, записана на външен носител и 
завършваща със знак за край на файл. В C++ байтовете са номерирани последователно, 
започвайки от 0. 
Тук се разглеждат само файлове с т.н. последователен достъп (текстови файлове). 

В програмите често се налага входните данни да бъдат прочетени от файл, или получените 
резултати да бъдат записани във файл. Концепцията за потоците е приложена и при работа с 
файлове. Езикът С++ поддържа обекти от типа ifstream (входен файлов поток) и ofstream (изходен 
файлов поток). За да могат да бъдат използвани тези два потока, в началото на програмата трябва 
да се включи заглавния файл fstream като директива към препроцесора: 
#include <fstream> 
Този заглавен файл автоматично включва в себе си iostream 

За да се създадат обекти от тип файлов поток (файлови променливи),  се използват оператори 
от типа: 



ifstream fin(“c:\\data\\in-data.txt”); 
ofstream fout(“c:\\data\\out-data.txt”); 
fin и fout са примерни имена на файлови потоци. 
Както по-горе беше споменато, компилаторът преобразува двойката наклонени черти \\ в една 
\, която се използва при задаването на директории. 

След  дефинирането на fin и fout те могат да бъдат използвани по подобие на cin и cout. 
Обектите потоци връщат като резултат нулева стойност NULL ( ‘\0’ ), ако е възникнала грешка при 
четене, например е достигнат краят на файла. 

Името на файла може да бъде въведено и от клавиатурата: 
char  filename[40]; 
cout<<”Въведете име на файл: “; cin>>filename; 
ofstream f_out(filename); 
if (f_out == NULL) 
      cout <<”Грешка при отваряне на файла.\n” ; 
else  
 cout<<”OK\n”; 

Ред на работа 

- отваряне на файла за четене или запис – файловата променлива се свързва с физически файл от 
външната памет и се определя режима на достъп до него. 
- четене от файла или запис в него – чрез файловата променлива се осъществява буфериран 
достъп до данните от външния файл. 
- затваряне на файла – буферите се записват във външния файл и връзката между него и 
файловата променлива се прекъсва. 

Деклариране на файл 

ofstream <име> ; // файл само за запис 
ifstream <име>; // файл само за четене 
fstream <име>; // файл за четене и запис 
- <име>  – името на файловата променлива 
- ofstream – потребителски тип за връзка с файл за  запис, дефиниран в fstream.h 
- ifstream – тип за връзка с файл за четене 
- fstream – тип за файл за четене и запис 

Отваряне на файла 

Предварително се дефинира обектът – поток, а по-късно се задава името на файла и режимът 
на достъп до него. Ето един пример за отваряне на файл с цел четене: 
ifstream <променлива>; 
<променлива>.open(<файл>, <режим>); 
- <променлива>– името на файловата променлива 
- <файл> – името на потребителския файл 
- <режим>– указва режима на четене или запис. 
Пример: 
MyFile.open("test.dat", ios::in); 
NewFile.open("new.dat", ios::in | ios::out); 
Режими на отваряне на файла 
ios::in – отваря файла за четене 
ios::out – отваря файла за запис, като изтрива съдържанието му, ако файла съществува 
ios::app –  отваря файла за добавяне само в края на файла. Съдържанието му се запазва. 
ios::ate – отваря файла за запис и премества указателя за  запис в края на файла. Указателят може 
да бъде преместван на произволни места. 
ios::trunc – унищожава предишното съдържание на файла; 



ios::binary  - запис и четене на данни в т.н. бинарен режим. 
Файлът, който се отваря за четене, трябва да съществува. 

Има и друг начин за отваряне на файл.  
При отваряне на файл само за запис използваме конструкцията: 

ofstream <име_файлов_поток>(“име_файл”, ios::out); 
Ако файлът със зададеното име не съществува, той бива създаден. Ако съществува, се нулира 
съдържанието му и записът започва отначало. 

При отваряне на файл само за четене използваме конструкцията: 
ifstream <име_файлов_поток>(“име_файл”, ios::in); 

Освен параметрите in и out на ios, съществуват и други, които се задават с побитово ИЛИ ( 
отбелязва се с единична вертикална черта:| ): 

Четене и запис във файл 

<променлива>  << израз; // запис 
<променлива>  >> променлива; // четене 
<променлива> – файловата променлива 
Пример: 
MyFile<< "Proba\n\n";  
NewFile >> p; 

Затваряне на файл 

<променлива>.close();  
<променлива> – файловата променлива 
пример: 
MyFile.close();  
Последният оператор затваря отворения файл.  
 
Операции с файлове 
Основните операции с файлове могат да се разделят на 4 групи: 
- операции за създаване на файл; 
- операции за отваряне и затваряне на файл; 
- операции за избор на режим за работа с файл; 
- операции за позициониране във файл. 

Задача 41. Да се напише програма, която създава  текстов файл с зададено име до въвеждане на '.'.  
 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

int main() 

{ ofstream outf;//създаване на изходен поток 

  char ch, st[10]; 

  system("chcp 1251"); 

  cout<<"Име на файл:";cin>>st;cin.get(ch); 

  outf.open(st, ios::out);//отваря файл за запис 

  //cin.get(ch); 

  while(ch!='.') //докато не е въведена . 

  { cin.get(ch);outf<<ch;//cin.get(ch); 

  } 

  outf.close(); 

} 

Задача 42. Да се напише програма, която в текстов файл с дадено име добавя текст, завършващ с '.'. 
#include <iostream> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

int main() 

{ ofstream outf;//създаване на изходен поток 



  char ch, st[10]; 

  system("chcp 1251"); 

  cout<<"Име на файл:";cin>>st;cin.get(ch); 

  outf.open(st, ios::app);//отваря файла за добавяне 

  //cin.get(ch); 

  while(ch!='.') //докато не е въведена . 

  { 

    cin.get(ch);outf<<ch; 

   } 

  outf.close(); 

 } 

 

 

Задача 43. Да се напише програма,  която преброява символите думите и изреченията в даден 
текстов файл. 

#include <iostream> 

#include <fstream>//1 

using namespace std; 

int main() 

{  

 ifstream novo;//създаване на входен поток 

 char ch;int brs=0,brd=0,bri=0;char st[19]; 

 cout<<"ime:";cin>>st; 

 novo.open(st, ios::in);//отваряне на файла 

 novo.get(ch); 

 while(novo) //докато не е свършил файла 

   {//cout<<ch;// 

    brs++;    

    if (ch==' '||ch=='\n')  brd++; 

    else if(ch=='.'||ch=='?'||ch=='!') bri++;//brd++; 

    novo.get(ch); 

   } 

  novo.close(); 

  cout<<endl; 

  cout<<"simvoli="<<brs<<endl<<"dumi="<<brd<<endl<<"izr.="<<bri<<endl; 

  }     

Задача 44. Да се напише програма, която в текстов файл с дадено име преобразува всяка малка в 
голяма буква и обратно. 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <string.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

  ifstream inf;char ch;int k='a'-'A'; 

  char st[10]; 

  system("chcp 1251"); 

  cout<<"Име на файл:";cin>>st; 

  inf.open(st, ios::in); 

  inf.get(ch); 

  while(inf) //¤®Є І® Ґ Ґ ±ўє°ёЁ« ґ ©«  

  { 

   //cout<<ch;//четем символ  и го извеждаме 

   if (ch>='a'&&ch<='z') ch=ch-k; 

   else if (ch>='A'&&ch<='Z') ch=ch+k; 

   cout<<ch; 

   inf.get(ch); 

   } 

  inf.close(); 

  cout<<endl; 

} 

Задача 45. Да се напише програма, която в текстов файл с дадено име определя има ли съответствие 
на ‘{‘ и ‘}’. 

#include <iostream> 

#include <fstream> 



#include <string.h> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

  ifstream inf;char ch;int k=0; 

  char st[10]; 

  system("chcp 1251"); 

  cout<<"Име на файл:";cin>>st; 

  inf.open(st, ios::in); 

  inf.get(ch); 

  while(inf && k>=0) 

  { 

 

   if (ch=='{') k++; 

   else if (ch=='}') k--; 

   inf.get(ch); 

   } 

  inf.close(); 

  if(k==0)cout<<"има съответствие"; 

  else cout<<"няма съответствие";cout<<endl; 

} 

Задача 46. Да се напише програма, която в текстов файл с дадено име отпечатва думите започващи и 
завършващи с 'а'.  

//със стринг 

#include <fstream> 

#include <string.h> 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ ifstream inf;// 

  string ch;char st[10]; 

  int br=0; system("chcp 1251"); 

 cout<<"име на файл:";cin>>st; 

 inf.open(st, ios::in); 

 inf>>ch; 

 while(inf) 

  { br++; 

    if (ch[0]=='a' && ch[ch.length()-1]=='a') cout<<ch<<endl; 

   inf>>ch; 

   } 

  inf.close(); 

  cout<<br<<endl; 

  } 

 
Задача 47. Да се напише програма, която в текстов файл с дадено име определя най-дългата дума. 

// Ако има няколко се извеждат всички 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <string> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 system("chcp 1251"); 

 ifstream inf;//създаване на входен поток 

 string ch,maxd[10];    int max=0,k,i ; 

 char st[10]; 

 cout<<"Име на файл:";cin>>st; 

 inf.open(st, ios::in); 

 inf>>ch; 

 while(inf) 

  {  

   k=ch.length(); 

   if (k>max) {max=k;i=0; maxd[i]=ch;} 

   else   if (k==max){i++;maxd[i]=ch;} 

   inf>>ch; 

   } 



  inf.close(); 

  for (int j=0;j<=i;j++) 

  cout<<maxd[j]<<endl; 

 } 

Задача 50. Да се напише програма,  която в даден текстов файл преброява 5-символните думи и 
извежда палиндромите. 

#include <iostream> 

#include <string> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 ifstream inf; int i,n,br=0,n2; 

 char st[30];string d; 

 system("chcp 1251"); 

 cout<<"име на файл:";cin>>st; 

 inf.open(st, ios::in); 

 inf>>d; 

 while(inf) 

  { n= d.length();n2=n/2; 

    if (n==5)br++; 

    for ( i=0;i<n/2;i++) 

     if (d[i]!=d[n-i-1])break; 

    if (i==n2)cout<<d<<endl; 

    inf>>d; 

  } 

  inf.close(); 

  cout<<br<<endl; 

 } 

Задача 51. Да се напише програма, която в текстов файл заменя всяко срещане на дума с друга дума. 
#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <string.h> 

using namespace std; 

ifstream inf;//създаване на входен поток 

ofstream outf;//създаване на изходен поток 

char c; 

string ch,a,b; 

int main() 

{  

 char st[10]; 

 system("chcp 1251"); 

 cout<<"търси:";cin>>a; 

 cout<<"замени с:";cin>>b; 

 cout<<"име на файл:";cin>>st; 

 inf.open(st, ios::in);//отваряне на файла 

 outf.open("proba2.txt", ios::out); 

 inf>>ch;inf.get(c);//четем от файла дума след това и интервала 

 while(inf/*.eof()==0 */ ) //докато свърши файла  

  { 

    if (a==ch) outf<<b<<c;//запис в новия файл 

    else outf<<ch<<c;//запис в новия файл 

    inf>>ch;inf.get(c);//четем от файла дума след това и интервала 

   } 

 inf.close();outf.close(); 

 ifstream inf; //за да изведем на екрана файла създаваме входен поток 

 inf.open("proba2.txt", ios::in); //свързваме го с новия файл 

 while(inf) //  извеждаме го на екрана 

  { inf.get(c); cout<<c;} 

    inf.close(); 

    cout<<endl; 

   }  

//remove(fimein);//изтриване на файл 

//rename(fimeout,fimein); 

//преименуване на файл 

 



Задача 52. Под дума разбираме последователност от символи разделени с интервал или нов ред. Да 
се напише програма, която отпечатва всички думи в дадения текстов файл, започващи с малка  
латинска буква. 

#include <iostream> 

#include <fstream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 string ch; char st[30]; 

 ifstream inf; 

 system("chcp 1251"); 

 cout<<"име  на файл:";cin>>st; 

 inf.open(st, ios::in); 

 while(inf) 

  { 

    inf>>ch; 

    if (ch[0]>='a'&& ch[0]<='z') cout<<ch<<endl; 

  } 

 inf.close(); 

 } 

 



Двоични файлове 

 
При работа с файлове в C++ трябва да се има предвид, че файловете могат да се отворят 

като текстови или двоични. Съдържанието на текстовите файлове може да се види и с 
Notepad, докато на двоичните ще виждате непознати символи.  

Независимо, дали сте записали дадено число в текстов файл като символ или като число, 
то ще се интерпретира като символ. Например, ако запишете в текстов файл цялото число 
123, което заема 2 байта, впоследствие, за да го прочетете, всъщност ще се наложи да 
прочетете 3 байта, защото веднъж записано в текстовия файл, то вече се възприема като 
символен низ, в който всеки символ заема един байт. Следователно преди да започнете 
реализацията на програмата, трябва да помислите какъв файл ви е нужен. Ако ще се налага 
да четете от него различни по тип данни, задължително трябва да създадете двоичен файл. 

След като приключите работата с даден файл по правило трябва да го затворите. 
Действието може да се пропуска в края на програмата, защото тогава автоматично се 
затварят всички използвани файловe. Затварянето на файл е задължително, ако след това ще 
го отваряте в друг режим – например записвали сте нещо, след което го затваряте и го 
отваряте за четене. 
Двоични файлове в С++ 
Основните операция с двоични файлове (отваряне, затваряне) са същите като при 
текстовите файлове. Разликата е само, че при отваряне трябва да се добави и режим 
ios::binary. 

Четенето и записа се реализира с: 
f.read((char*)&a,sizeof(student));//чете от файла f и запомня в а 
f.write((char*)&a, sizeof(student));//записва съдържанието на а във файла f. 
Има възможност за директен(пряк) достъп до елементите на файла. 
f.seekp(r*sizeof(student));//позиционира  указателя на избрана позиция 
remove("studenti.txt");//изтрива файл 
rename("temp.txt","studenti.txt");// преименува файл 
 

53. ДНП, която въвежда  студенти с техните имена, фак. номера и оценки по 6 дисциплини, 
добавя нов студент, изтрива по име, извежда списък на студентите с двойки, намира 
студента с най-висок среден успех, променя името по фак. номер. С избор от меню се 
изпълняват различните справки. 
#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <string.h> 

using namespace std; 

struct student 

{ char ime[10]; 

  int fnom,ocenki[6]; 

  double sr;   

  }a; 

 

void nov()//създава нов празен файл 

{ofstream f("studenti.txt",ios::out|ios::binary); 

//отваря файла за запис като двоичен 

 f.close(); 

 } 

 

void dob()//добавя нов студент в края на файл 

{ ofstream f ; 

  f.open("studenti.txt",ios::app|ios::binary); //отваря файла за добавяне 



  cout<<"Въведи нов студент:"<<endl; 

  cout<<"Име:";cin>>a.ime; 

  cout<<"фак. номер:";cin>>a.fnom;  double s=0; 

  cout<<"Въведи оценки по 6 дисциплини:"; 

    for(int j=0;j<6;j++){cin>>a.ocenki[j]; 

         s+=a.ocenki[j];} 

    a.sr=s/6 ; 

 f.write((char*)&a, sizeof(student)); //записва съдържанието на а във файла 

 f.close(); 

} 

 

int find(int w) 

// извежда името, оценките и ср. успех на студент по фак. номер 

{ int k=-1; 

 ifstream f1("studenti.txt",ios::in|ios::binary); //отваря файла за 

четене 

 f1.read((char*) &a,sizeof(student));//чете от файла и запомня в а 

 k++; 

 do 

 { 

    if(a.fnom==w)   {cout<<a.ime<<" "<<a.sr<<endl; 

                     for (int i=0;i<6;i++) 

                     cout<<a.ocenki[i]<<" "; 

                     cout<<endl; 

                     return k; 

                     }  

   f1.read((char*) &a,sizeof(student)); k++; 

   } 

   while (!f1.eof());//докато свърши файла 

  f1.close();  return -1; 

 } 

 

 void akt1(int q) //актуализира името по даден фак. номер 

 { fstream f; 

   int r=find(q); 

   if(r==-1)cout<<"няма такъв студент"<<endl; 

   else   {f.open("studenti.txt",ios::out|ios::in|ios::binary); 

           f.seekp(r*sizeof(student)); 

           //позиционира  указателя на избрана позиция 

           f.read((char*) &a,sizeof(student)); 

            cout<<"ново име:"; char p[10]; cin>>a.ime; 

           f.seekp(r*sizeof(student)); 

           f.write((char*)&a, sizeof(student)); 

           f.close(); 

           } 

  } 

 

 void best() 

 { student max;max.sr=0; 

   ifstream f1("studenti.txt",ios::in|ios::binary); 

   f1.read((char*) &a,sizeof(student)); 

   do 

    {if (a.sr>max.sr)max=a; 

      f1.read((char*) &a,sizeof(student)); 

   } 

   while (!f1.eof()); 

  cout<<"отличник е"<<max.ime<<" с успех" <<max.sr<<endl;   f1.close(); } 

  int br2(int x[]) 

  { int b=0; 

    for (int i=0;i<6;i++) 

     if(x[i]==2) b++; 



    return b; 

   } 

 

 int poor() 

 {int k; 

  ifstream f1("studenti.txt",ios::in|ios::binary); 

  f1.read((char*) &a,sizeof(student)); 

  do 

   { k=br2(a.ocenki); 

     if (k) cout<<a.ime<<" "<<a.fnom<<" ->"<<k<< " двойки" <<endl; 

     f1.read((char*) &a,sizeof(student)); 

    } 

   while (!f1.eof()); 

  f1.close(); 

 } 

  

 void del()//изтрива по име 

 { char p[30]; 

  cout<<"име за изтриване:";cin>>p; 

  ifstream f1("studenti.txt",ios::in|ios::binary); 

  ofstream f2("temp.txt",ios::out|ios::binary); 

  f1.read((char*) &a,sizeof(student)); 

  do 

   {if(strcmp(a.ime,p)!=0)f2.write((char*)&a,sizeof(student)); 

    f1.read((char*) &a,sizeof(student)); 

    } 

  while (!f1.eof()); 

  f1.close(); f2.close();  remove("studenti.txt"); 

  rename("temp.txt","studenti.txt"); 

  //изтрива стария файл и преименува новия със старото име 

  } 

 

 void izhod()// отпечатва съдържанието на файла; 

 { 

  ifstream f1("studenti.txt",ios::in|ios::binary); 

  f1.read((char*) &a,sizeof(student)); 

  do 

   {cout<<"име: "<<a.ime<<" фак. номер: "<<a.fnom<<"среден успех:" 

     <<a.sr<<'\n'; 

   f1.read((char*) &a,sizeof(student));     

    } 

  while (!f1.eof());   f1.close(); 

  } 

 

 int main() 

 {  

  system("chcp 1251");//за кирилизиране на изхода 

  int z; 

   do 

    {cout<<"Меню "<<endl; 

     cout<<"0. за край!!"<<endl; 

     cout<<"1. Празен файл"<<endl; 

     cout<<"2. Добавяне на нов студент"<<endl; 

     cout<<"3. Изтриване по име"<<endl; 

     cout<<"4. Отпечатване"<<endl; 

     cout<<"5. Списък на двойкаджиите:"<<endl; 

     cout<<"6. Първенец на курса"<<endl; 

     cout<<"7.Актуализира името по фак. номер" <<endl; 

     cout<<"Избери от 0 до 7"<<endl;cin>>z; 

     switch (z) 

      { 



       case 1: nov();break; 

       case 2: dob();break; 

       case 3: del();break; 

       case 4: izhod();break; 

       case 5: {cout<<"Списък на студентите с двойки:"<<endl;  

                poor(); break;} 

       case 6: best();break; 

       case 7:{cout<<"фак. номер:";int p;cin>>p; akt1(p);break;} 

        } 

      } 

    while (z!=0); 

  } 

 

54. За дете в детска градина се пази следната информация: име, години, ръст.Да се напише 
програма, която а) създава нов файл с n записа; б)добавя ново дете в края на файла; в) 
отпечатва съдържанието на файла; г) изтрива децата над 6 годишна възраст; д)актуализира 
ръста по дадено име; е) увеличава възрастта на всички деца във файла. С избор от меню се 
изпълняват различните справки.  (Решение на С++). 
#include <iostream> 

#include <fstream> 

#include <string.h> 

using namespace std; 

struct person 

 { char ime[30]; 

   int age;  float h;}; 

person a;int n; 

void nov()//създава нов празен файл 

{ 

 ofstream f("nov3.txt",ios::out|ios::binary); 

 f.close(); } 

void dob()//добавя ново дете в края на файл 

{ofstream f ; f.open("nov3.txt",ios::app|ios::binary); 

//отваря файла за добавяне 

 cout<<"ново дете:"<<endl; 

 cout<<"име:";cin>>a.ime; 

 cout<<"години:";cin>>a.age; 

 cout<<"ръст:";cin>>a.h; 

 f.write((char*)&a, sizeof(person)); //записва съдържанието на а във файла 

 f.close(); 

 } 

 

void create()//създава нов файл с n записа; 

{ ofstream f("nov3.txt",ios::out|ios::binary); //отваря файла за запис 

  cout<<"n=";cin>>n; 

  for (int i=0;i<n;i++) 

   { cout<<"име:";cin>>a.ime; 

     cout<<"години:";cin>>a.age; 

     cout<<"ръст:";cin>>a.h; 

     f.write((char*)&a, sizeof(person)); 

   }  

  f.close(); 

 } 

 

int find(char w[])// извежда името, годините и ръста на дете по име 

{ int k=-1; 

  ifstream f1("nov3.txt",ios::in|ios::binary);//отваря файла за четене 

  f1.read((char*) &a,sizeof(person)); /чете от файла и запомня в а 

  k++; 

  do 

   {  if(strcmp(a.ime,w)==0){cout<<a.ime<<" "<<a.age<<" "<<a.h<<endl; 



                             return k; 

                             } 

      f1.read((char*) &a,sizeof(person));k++; 

    } 

  while (!f1.eof());//докато свърши файла 

  f1.close(); return -1; 

 } 

 

void akt1(char q[])//актуализира ръста по дадено име 

 { fstream f; 

   int r=find(q); 

   if(r==-1)cout<<"no"<<endl; 

   else {f.open("nov3.txt",ios::out|ios::in|ios::binary); 

         f.seekp(r*sizeof(person));//позиционира указателя на избрана позиция 

         f.read((char*) &a,sizeof(person)); 

         cout<<"нов ръст:"; int p; cin>>p;a.h=p; 

         f.seekp(r*sizeof(person)); 

         f.write((char*)&a, sizeof(person)); 

         f.close(); 

         } 

  } 

 

void del()//изтрива децата над 6 годишна възраст 

  {  

    ifstream f1("nov3.txt",ios::in|ios::binary); 

    ofstream f2("nov31.txt",ios::out|ios::binary); 

    f1.read((char*) &a,sizeof(person)); 

    do 

       { if(a.age<6)f2.write((char*)&a, sizeof(person)); 

         f1.read((char*) &a,sizeof(person)); 

       } 

    while (!f1.eof()); 

    f1.close(); f2.close(); remove("nov3.txt"); 

    rename("nov31.txt","nov3.txt"); 

    //изтрива стария файл и преименува новия със старото име 

  } 

 

 void izhod()// отпечатва съдържанието на файла; 

 { ifstream f1("nov3.txt",ios::in|ios::binary); 

   f1.read((char*) &a,sizeof(person)); 

   do 

    { cout<<"име: "<<a.ime<<" години: "<<a.age<<" ръст: "<<a.h<<"\n"; 

      f1.read((char*) &a,sizeof(person)); 

     } 

   while (!f1.eof());    

   f1.close(); 

  } 

int main() 

{  

  char q[13];int r; 

  system("chcp 1251"); 

  do 

  { 

   cout<<"1.празен файл"<<endl; 

   cout<<"2.добавяне на n деца"<<endl; 

   cout<<"3.извеждане на съдържанието на файла" <<endl; 

   cout<<"4.търсене на дете по име"<<endl; 

   cout<<"5.актуализация на ръст по име" <<endl; 

   cout<<"6.добавяне на ново дете"<<endl; 

   cout<<"7.изтриване на всички над 6 години" <<endl; 

   cin>>r; 



   switch (r) 

    { case 1: nov();break; 

      case 2: create();break; 

      case 3: izhod();break; 

      case 4: {cout<<"име:";cin>>q; int b=find(q); break;} 

      case 5:{cout<<"име:";cin>>q; akt1(q);break;} 

      case 6:{dob();break;} 

      case 7:del();break; 

     } 

  } 

 while (r!=0);} 


