
Лекция 7 
 
1. Масиви 
Разгледаните основни типове данни се използват за деклариране на прости променливи, 
допускащи присвояване на една стойност. Често се налага използването на свързани данни, 
които имат повече от една стойност от един и същ тип. В такива случаи е удобно цялата 
група данни да се обозначи с едно наименование (идентификатор), а достъпът до отделните 
стойности да се извършва чрез индексиране вътре в множеството данни. Такива са например 
стойностите на една функция представени в табличен вид, елементите на матрица, 
компонентите на вектор и други.  
В език Pascal е предвидена възможност за описание на такъв тип данни, при които на една 
променлива (идентификатор) може да се присвои повече от една стойност. При това 
достъпът до отделните компоненти на променливата може да се получи с помоща на индекс 
указващ номера на компонентата в общото подреждане на данните. За описването на такива 
обекти са необходими два елемента. Първият от тях задава наименованието и начинът на 
достъп до компонентите, а вторият указва типа на данните които могат да се присвояват. 
Такъв тип данни се наричат масиви. 
За деклариране на масиви се използва запазената дума от речника на Pascal array. Както и 
при другите неосновни типове данни (изброим и ограничен тип), масивите могат да се 
зададат като променливи или като типове с които се декларират променливи от тип масив. 
Когато се декларира променлива като масив след наименованието на променливата следва 
символа ‘:’, а когато се декларира тип данни като масив след наименованието на типа се 
поставя символа ‘=’. При декларация на тип данни като масив се използва и запазената дума 
type.  
Масив от 100 елемента от типа реални числа може да се декларира по следния начин: 
type r100 = array [1..100] of real ; 
var arr_r100 : r100 ; 
или само като променлива: 
var arr_r100 : array [1..100] of real ; 
Тогава с помоща на конструкцията arr_r100[20] := 5.5 ; на 20-тия елемент от масива се 
присвова стойност 5.5. Инструкцията writeln (arr_r100[j+1]:10:3) ; ще изведе на екрана 
стойността на j+1 елемент от масива.  
В следващия пример е показан един специфичен начин на деклариране и използване на 
масив. 

В примера се разглежда 
фрагмет от програма за 
задаване на броя на дните в 
различните месеци. Деклариран 
е изброим тип m с 
наименованията на месеците и 
променлива this от този тип. 
Броят на дните в месеците се 
записва в масив, чиито 
елементи са от ограничен тип 
(цели числа в интервал от 28 до 
31). Броят на елементите на 
масива е зададен чрез 
константата m, която съдържа 

броя елементи в изброимия тип. Тук е използван цикъл for работещ с управляваща 
променлива от изброим тип, и оператор case, в който са комбинирани по няколко етикета с 
един изпълним оператор. 

{Пример: задаване броя на дни в месеците} 
Program Numb_Days; 
type m=(jan,feb,mar,apr,may,jun,jul,aug,sep,oct,nov,dec) ; 
var days : array [m] of 28..31 ; 
this : m; 
 ................ 
for this:=jan to dec do 
case this of 
jan,mar,may,jul,aug,oct,dec: days[this]:=31 ; 
apr,jun,sep,nov: days[this]:=30 ; 
feb: days[this]:=28; 
end; 
end. 

Масиви могат да се декларират и с помоща на символни константи: 



var counter : array [‘a’..’z’] of integer ;  
В този пример е деклариран масив counter с брой елементи колкото са малките букви от 
латинската азбука (от ‘a’ до ‘z’) и с индексни номера от ord (‘a’) до ord (‘z’) - номерата на 
символите в символната таблица ASCII. 
От представените примери могат да се запишат някои основни правила при обявяването на 
масивите: 
- Броят и изменението на индекса на елементите на масива се задава в квадратни скоби след 
ключовата дума array, като между началната стойност на индекса и крайната стойност се 
записва комбинацията символи ‘..’. Така се задава интервала на изменение на индекса 
(номерацията) на елементите, а броят на елементите се определя от раликата мегду крайната 
стойност на индекса и началната стойност. Броят на елементите може да се зададе и само с 
една константа. Тогава интервалът на индексите се приема по подразбиране, като първият 
индекс е нула.  
- Типът на елементите на масива се задава като се използва служебната дума of  и 
спецификатор на типа. Тип на масива може да бъде някой от вградените или допълнително 
дефинирани типове в програмата. 
 - Като индекс за обръщение към елемент от масива може да бъде използван израз. 
Типът на израза трябва да съдържа подредено множество от стойности без тип real. Такива 
типове са целите числа, изброим и ограничен тип, символен тип и други.  
- Елементите от масива могат да се използват в аритметични и логически изрази и в 
оператори на Pascal като прости променливи от съответен тип.  
Разгледаните до тук масиви имат само един индекс. Такива масиви се наричат едномерни 
(вектори). В Pascal са допустими масиви с повече от един индекс. Декларацията на един 
двумерен масив изглежда по следния начин: 
var two_dim : array [0..15,0..15] of integer; 
За определяне на позицията на един елемент в двумерен масив са необходими два индекса. 
Двумерният масив може да се представи като матрица. Първият индекс на двумерния масив 
може да се разглежда като номер на ред в матрицата (таблицата), а вторият индекс като 
колона в матрицата. Друга интерпретация на двумерният масив може да го представи като 
масив от едномерни масиви. Тази по-абстрактна представа улеснява разглеждането на 
масиви с повече измерения - тримерни, четиримерни и т.н., многомерни масиви. Двумерният 
масив от горния пример може да се декларира и по следния начин: 
type line = array [0..15] of integer ; 
var two_dim : array [0..15] of line ; 
Тази декларация на масива two_dim е равнозначна на направената по-горе. 
 
Масиви от символи. Последователност от символи се нарича текстов низ (string). В някои 
алгоритмични езици текстовия низ е вграден тип данни. Характерна черта на вградените 
типове текстов низ е че тяхната дължина е променлива (текстовите константи които се 
записват в тях са с различна дължина). В Pascal текстовите низове на са основен тип.  
Когато се декларира масив от символи, в него може да се запише като стойност текстов низ: 
 var str_arr : array [1..80] of char ; 
 ........ 
 str_arr := ‘this is a text’ ; 
 За много компютърни системи, в една адресируема клетка от паметта могат да се 
разположат повече от един символ. Например, една дума при 32-битовите компютри заема 
четири байта и за да се укаже на компилатора да разположи компактно текстовата 
информация се използва атрибута Packed. В следващия пример са дадени декларации на 
текстови низове със обикновена и компактна организация на разполагане на символите в 
паметта: 
 type name = array [1..20] of char ; 
         packname = packed array [1..20] of char ; 



 За текстови низове могат да се използват операции за сравнение. Резултатът от 
сравнението зависи от кодовата таблица използвана за предствяне на символите. Така 
например: 
‘wvxn’>’wvan’ е истина, а ‘ absd’ < ‘ab’ е лъжа. 
  
Работа с масиви. 
В Pascal няма твърди ограничения за броя на измеренията на масивите. На практика 
компилаторите имат ограничения на броя на измеренията, но те обикновено са такива, че 
трудно могат да се достигнат. Например, повечето компилатори допускат до 255 измерения 
на масивите, което е почти невъзможно да се надмине в практическите задачи. Обръщението 
към елементите на масива се извършва посредством индексна величина (константа или 
променлива), която трябва да е от целочислен, символен, изброим или ограничен тип. 
Стойността на тази величина определя поредния номер на елемента в савокупността от 
елементи на масива.  
Допустими са следните записи на обръщения към елементи на масив: 
 var cube : array [1..4,1..4,1..4] of integer ; {декларация на тримерен масив} 
 .......... 
  cube [2, i, 2*n-1] := ........ 
  cube [2][i][2*n-1] := ...... 
 Масивите могат да се използват в оператори за присвояване и оператори и изрази 
допустими за съответния тип данни. Като типове данни за компоненти на масив могат да се 
използват всички типове. В някои компилатори не е допустимо деклариране на масиви от 
файлове. 
 
2. Множества 
Множество се нарича съвкупност от обекти. В Pascal множеството може да се състои от 
произволен брой (включително и нула) елементи от един тип. За обявяване на множество се 
използва ключовата дума set. Например, декларацията  
 type charset = set of char ;  
определя тип множество чиито компоненти са елементи от типа char (символи). Компоненти 
на множество могат да бъдат всеки скаларен тип (прости променливи) с изключение на типа 
real. Типът, към който принадлежат компонентите на множеството, се нарича базов тип.  
Множеството може да няма компоненти (празно множество). Във всеки случай, броят на 
компонентите на дадено множество не може да надхвърля броя на обектите на базовия тип. 
Максималният брой компоненти в едно множество се ограничава и от компилатора на езика, 
за да се използва рационално паметта на компютърните системи. Поради тази причина е 
недопустима горната декларация : set of char ;. В същото време съвсем нормална е 
декларацията set of 0..56 ;.  
Обръщения към множества се осъществява посредством обикновени променливи: 
 type month = (jan, feb, mar, apr, may, jun, jul, aug, sep, oct, nov, dec) ; 
        monthset = set of month ; 
 var m : month ; 
       mm : monthset ; 
Разликата между променливите  m и mm е в това, че на  m може да бъде присвоена стойност, 
някой от месеците в годината, а на mm  - съвкупност от месеци: 
 m = jan ; 
 mm := [jan, mar, may, jul, aug, oct, dec] ; 
 mm := [ ] ; 
 mm := [m, feb] ; 
Представянето на информацията в двоичен код позволява да се реализира много икономичен 
начин за съхраняване на множествата и операциите с тях. Ако се декларират два обекта от 
тип множество col1 и col2 като савкупност от обекти: 



var col1, col2 : set of  (red, yellow, green, blue) ; 
за пресдставянето им в паметта са достатъчни по 4 бита за всеки обект: 
 

R     Y     G     B
 
 
 
Отделните клетки (битове) са означени с началните букви на елементите (цветовете). Когато 
на променливите се присвоят стойности (множество), това се отбелязва в паметта по следния 
начин: 
col1 := [red, yellow] ;    col2 := [yellow, green, blue] ; 

     R     Y     G     B R     Y     G     B
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Цифра 1 означава наличие на елемент, а цифра 0 - отсъствие на елемент. Анализът на 
представяне на множествата показва, че максималният брой на елементи на множествата 
зависи от дължината на машинната дума в дадената компютърна система.  
 
Операции с множества. 
За работа с множества са въведени някои специфични операции: обединение, сечение, 
разлика. 
В обединението на множества L + R влизат елементите, които принадлежат поне на едно от 
двете множества. 
В сечението на две множества  L * R влизат елементите, които принадлежат едновременно и 
на двете множества. 
В разликата на две множества L - R влизат елементите, които принадлежат на L и не 
принадлежат на R. Няколко примера илюстрират тези операции: 
type  students = (Mark, Denis, Charls, Neli, Dimitri, Maria, Susana, Tom, Helena) ; 
 var  girls, medicine : set of students ; 
На променливите от тип множество girls и medeicine може да се присвоят стойности: 
girls := [Neli, Maria, Susana, Helena] ;   {множество на момичета} 
medicine := [Mark, Charls, Maria, Susana, Tom, Helena] ; { множество на студенти по 
медицина} 
Тогава: 
girls + medicine = [Mark,Charls, Neli, Maria, Susana, Tom, Helena]  
girls * medicine = [Maria, Susana, Helena] ; 
girls - medicine = [Neli] ;  
Съществува оператор in, който се използва за определяне на принадлежността на даден 
елемент в множество: 
Susana in girls дава като резултат true (истина) ; 
Charls in medicine дава като резултат false (неистина) ; 
При работа с множества могат да се използват операциите за сравнение. Операциите ‘=’ или 
‘<>’ позволяват да се определи дали са еднакви или различни две множества. Операциите <= 
и >= се наричат операции на вложение. С тяхна помощ може да се определи дали дадено 
множество се съдържа в друго (подмножество). Ето някои примери: 
[Charls, Helena]<= medicine   е истина, докато [Mark, Neli]<= girls е лъжа.  
 
3. Записи. 
Записът предствлява съвкупност от данни. Те се отличават от масивите по това, че 
обръщението към компонентите от записа, се извършва по име и компонентите могат да не 
са от един и същ тип. Записи се използват когато разнообразни данни се отнасят за един и 
същ обект и има необходимост тези данни да се обединят.  Например, в един запис може да 



бъде включена информация за даден студент: имена, дата на раждане, факултетен номер, 
година на обучение, оценки от изпити и т.н.  
В Pascal декларирането на данни като записи се извършва с помоща на ключовата дума 
record. Записите се състоят от фиксиран брой компоненти, които се наричат полета. При 

обявяване на запис трябва да се 
укаже наименованието и типа на 
всяко поле. Имена на полета могат да 
бъдат произволни идентификатори. 
В края на декларацията на записите 
се поставя служебната дума end.  По 
долу са дадени примери за 
декларация на два записа: 
Тук са декларирани два типа (type) - 
date и student, които са записи. 
Типът date е използван във втората 
декларация за да се дефинире поле от 
типа дата. Тези декларации въвеждат 
два нови типа данни с които могат да 
описват променливи: 
var firstday, birthday : date ; 

и

 

 
Т
З
ф
 
О
З
с
 
 
 
С
к
и
 
И
И
н
д
п
н
и
w
к
о
и
w
 
 

type date = 
 record 
 d  : 1..31 ; 
 m : 1..12 ; 
 year:  : 1..9999 ; 
 end ; 
      student = 
 record 
 surname  : packed array [1..20] of char ; 
 initial1, initial2 : char ; 
 birthday : date ; {дата на раждане} 
 subset : set of (math, stat, computer, phisics) ;
 {дисциплини} 
 exemmark  : array [2..3,1..8] of 0..100; 
 {оценки от изпити} 
 male  : boolean ;  {пол} 
 end ; 
      s1, s2 : students ; 

Типовете данни record могат да се 
зползват за деклариране на масиви от записи: 

var college : array [1..2500] of student ; 
ук е обявен масив от записи в който се съхраняват данни за всички студенти в даден колеж. 
аписите са много удобна форма за съхраняване на данни и информация във файлови 
ормати. 

бръщение към компонент на запис. 
а да се използват данните от дадено поле (компонент) на записа се задава името на записа 
ледвано от точка ‘.’ и името на полето в записа: 

s1.surname := ‘Todorov’ ; 
s1.birtday.d:=6 ; 
s1.exemmark[2,3]:=4 ; 

тойностите записани в полетата на записа мога да се използва навсякъде в програмите, 
ъдето е допустимо използването на съответният тип данни. Обръщението към тях се 
звършва по описания начин.  

нструкция with. 
зползването на записи при обработка на данните е свързано с достъп до отделните полета 
а записа. Стандартния начин за достъп до стойностите на тези полета създава доста 
опълнителна работа на програмистите, тъй като трябва да се изписват както имената на 
олетата, таки и името на записа. За избягване на многократното изписване на 
аименованието на записа, чиито полета се използват в програмата в Pascal е въведена 
нструкцията with. Общата форма на запис на инструкцията with изглежда така: 
ith Rec_Name do S ; 
ъдето Rec_Name е наименование на запис, а S - оператор или група оператори (съставен 
ператор). Тази инструкция позволява в оператора S полетата на записа Rec_Name да се 
зползват като прости променливи. Това може да се види в следващия пример: 
ith s2 do begin 

surname := ‘Atanasoff’ ; 
initial:=’J’ ; initial2:=’A’ ; 



 with birthdate do begin 
  d:=3 ; m:=3; year:=1970 ; end ; 
 subjects := [math, computer] ; 
 end ; 


