
 

Както бе споменато в предходните части съществуват три основни
вида алгоритми: линейни, разклонени и циклични. В тази част ще
разгледаме линейните алгоритми. 

При линейни алгоритми действията се изпълняват последователно
едно след друго. Всяка стъпка на алгоритъма има само една
предходна и една следваща (фиг. 1).  

Нека да разгледаме алгоритъма за пресмятане лицето на

правоъгълник по формулата � = � ∗ �. 

Стъпка 1: Начало. 

Стъпка 2: Въведете и запомнете стойностите на a и b. 

Стъпка 3: На променливата S присвояваме произведението на 
� ∗ �  

Стъпка 4: Изведете стойността на S като резултат. 

Стъпка 5: Край. 

Блоковата схема на алгоритъма е дадена на фиг. 2 

 

Фиг. 1. Блокова схема на 
линеен алгоритъм 

 

 

Фиг. 2. Блокова схема на 
алгоритъм за решаване на 

формулата � = � ∗ �  

За да бъде реализирана тази задача е необходимо да бъдат
използвани операции както за въвеждане и извеждане на данни, така
също и за изпълнение на математически операции. 

Програмата ще работи в конзолна среда. Ще покажем две
реализации: с класическите входно/изходни операции в езика С и
посредством механизма на входно/изходните потоци.  

Много от вас ще си зададат въпроса "Какво е това конзола?" 

  



 

Конзолата представлява прозорец на операционната система през
който потребителите могат да си взаимодействат със самата
операционна система или с текстово базирани конзолни приложения
(програми). Взаимодействието става чрез въвеждане на текст с
помощта на клавиатурата или четене на текст посредством монитора
(тези операции са известни още, като входно-изходни). Текста
изписван на конзолата носи определена информация и представлява
поредица от символи изпратени от една или няколко програми. 

Под стандартно входно устройство се разбира клавиатурата, а под
стандартно изходно устройство монитора.  

Ето и самото решение: 

Програмен код C Резултат 
#include <stdio.h> 
int main(int argc, char *argv[]) { 
  float S; // Сума 
  float a; // Първо число 
  float b; // Второ число 
  printf("a =");//Извеждане на текста а= 
  scanf("%f",&a); //Въвеждане на а 
  printf("b =");//Извеждане на текста b= 
  scanf("%f",&b); //Въвеждане нa b 
  S = a + b; // Пресмятане на формулата  
  printf("%f + %f =  %f\n",a,b,S); 
  return 0; 
} 

 

Програмен код C++ Резултат 
#include <iostream> 
using namespace std; 
int main(int argc, char* argv[]) { 
  float S; // Сума 
  float a; // Първо число 
  float b; // Второ число 
  cout << "a =";//Извеждане на текста а= 
  cin >> a; //Въвеждане на а 
  cout << "b ="//Извеждане на текста а= 
  cin >> b; //Въвеждане на b 
  S = a + b; // Пресмятане на формулата 
  cout << a <<"+"<<b<<"=" << S << endl; 
  return 0; 
} 

 

С първите редове на програмите се включват необходимите
библиотеки. Стандартните входно/изходни операции са дефинирани в

заглавният файл  (Standart Input/Output). Това саstdio.h

функциите , която е предназначена за извеждане на данни иprintf

 имаща за задача въвеждане на данни. В заглавният файлscanf

 (Input/Output Stream) се намират декларациите наiostream.h

входно/изходните методи използвани в C++. Тук оператора  сеcout

използва за извеждане на данни, a  за въвеждане. По надолу вcin

текста ще намерите по-подробна информация за синтаксиса на тези
функции. 

Като параметър на функцията printf се подава текста за



 

извеждане. 

Еквивалента нa printf е оператора cout << "a ="; При него

оператора  указва посоката на данните, т.е. от променливата"<<"

към изходния поток (към екрана). Оператора  се използва за">>"

въвеждане на данни от входния поток (клавиатурата) към
променливата 

По-специален е синтаксиса на функцията  

printf("%f + %f = %f\n",a,b,S);  

Обърнете внимание на символа . Това е форматиращ параметър"%f"

и указва начина на извеждане на числата. Тоест на мястото на

първият %f ще се изведе стойността на . На вторият а %f ще се 

изведе стойността на , a на третият стойността на S. %f означаваb

че числото което ще се изведе е реално (има дробна част). Други

форматиращи параметри са , , ,  и др.  %d %e %c %s

Алтернативата на тази операция е командата: 

cout << a <<"+"<<b<<"=" << S << endl; 

При нея първо на екрана се извежда стойността на променливата

, последвана от , стойността на  и т.н. Различното в случаяа "+" b

е константата . Този оператор предизвиква преминаване наendl

следващ ред при извеждане на информацията. Той е еквивалентен на
"\n" 

Функцията scanf("%f",&a); служи за въвеждане на данни от входния
поток ( клавиатурата). В кавичките се задават форматиращите
параметри на данните които ще се въвеждат. Ако искаме да въведем

цяло число ( число от тип ) вместо   трябва да се запишеint %f

. С &a се указва къде ще бъдат съхранени въведените данни. Тук%d

а е името на променливата в която ще се запишат данните, а &
указва че се подава на функцията printf адреса в паметта на който
е разположена променливата a.  

Еквивалент на това въвеждане в C++ е командата cin >> a;  

На пръв поглед използването на  и  е по-лесен заcin cout

използване от този с  и , но това е за сметка на по-printf scanf

високата скорост на работа на функцията  и . printf scanf

 

Всеки алгоритъм може да бъде кодиран в програма с помощта на 
комбинации от последователни изчисления, избори и повторения 
(итерации). Тук ще разгледаме как в C++ се извършват 

последователните изчисления.  наричаме всяка валидна за Израз

езика комбинация от символи за операции, операнди (константи, 
променливи, елементи на масиви и функции) и кръгли скоби. Това 



 

определение трябва да се разбира като аналогично на известните ни 
от математиката или от други програмни езици подобни определения. 

Изразът:  а + (b*(с/d) -14)%2 е валиден израз в С. 

Резултатът от изпълнението му, може да се присвои на променлива 
или да участва в логически израз. 

        z = а + (b*(с/d) -14)%2; 

        или 

        z == (а + (b*(с/d) -14)%2) 

В първият случай на променливата z, ще бъде присвоена стойността 
на израза получена след пресмятането му. Резултатът от втория 
израз, ще бъде "истина" или "неистина" в зависимост от това дали 
стойността получена при пресмятането на израза съвпада със 
стойността на променливата z. 

В някой случаи, стойността получена при пресмятането на един 
израз трябва да се присвои на няколко променливи. При това 
положение изразът трябва да се пресметне няколко пъти или да се 
пресметне веднъж, а полученият резултат де се присвои 
последователно на променливите. 

Пример: 

            d = (а+b*с )/2; 

            е = (а+b*с )/2; 

            f = (а+b*с )/2; 

      или 

            d = (а+b*с )/2; 

            е = d;  

            f = d; 

С притежава възможност за съкратено . При него присвояване

изчисленията и присвояванията се извършват  последователно от 
дясно на ляво. Например горният израз може да се запише по следния 
начин.  

           е = f = d = (а+b*с )/2; 

В този пример първо се изчислява израза (а+b*с )/2, резултатът 
от пресмятането се присвоява последователно на d,f и е.  

Езикът C++ позволява комбиниране на операторите и получаване на 
изключително компактен и елегантен запис (друг е въпросът за 
яснотата при четене на такива записи). 

 

В програмирането много важно място заемат операциите, свързани
с обмен на данни. Към тази група принадлежат входно-изходните
операции, файловите операции, прехвърляне на данни между различни



 

области от паметта и др. Практически няма програма, в която да не
се налага използване на такива операции. 

В езика С операциите, свързани с обмен на данни, не са част от
ядрото на езика, а се реализират чрез множество библиотечни

функции ( , , , , ,  иprintf scanf gets getchar fprintf putchar

много други). Този подход е крачка напред в сравнение с
използването на специализирани оператори (както e в някои по-стари
езици), тъй като дава възможност на програмиста да създава нови
функции, съобразно конкретните нужди и по този начин да разширява
възможностите на езика. 

В езика C++ възможността за използване на споменатите функции е
запазена, но успоредно с това операциите за обмен на данни имат и
обектно-ориентирана реализация, базирана върху един обобщен модел
на тези операции, който схематично е представен на фиг. 1. 

 

 

Фиг. 1. Обобщен модел на обмен на данни 

Потоците (streams) са обекти, които поддържат обмена на данни
между източниците и приемниците. Всеки поток има своя вътрешна
структура и реализира специфични действия в зависимост от
особеностите на конкретните източници и приемници на данни.  

 

Езикът С има няколко функции за въвеждане на данни в програмата (от 
файл,от клавиатура и др.). Някой от тях са показани в таблица 1. 

  

сlеаrеrr filеnо fsеек рutс sрrintf 

fсlоsе flushаll fsеtроs рutсhаr ssсаnf 

fсlоsеаll fореn fsореn рuts fgеts 

fdореn fрrintf ftеll рutw tmрnаm 

fеоf fрutс fwritе rеwind tmрfilе 

fеrrоr fрutсhаr gеtс rmtmр ungеtс 

fflush fрuts gеtсhаr sсаnf vfрrintf 

fgеtс frеаd gеts sеtbuf vрrintf 

fgеtсhаr frеореn gеtw sеtvbuf vsnрrintf 

fgеtроs fsсаnf рrintf snрrintf vsрrintf 

 

Необходимо е да направим пояснението, че част от тези функции се 
използват за работа с файлове и стрингове и ще се разглежда в 
следващите уроци. Тук ще обърнем внимание на по-често използваните 
функции за вход и изход от към стандартни входно-изходни 

Източник на данни Приемник на данни 

Обобщен модел на обмен на данни 

cin                                >>                             nValue; 

поток 



 

устройства (клавиатура и екран). 

Функциите за вход и изход могат да се разделят на две групи. В
първата група спадат тези от тях чийто резултат не е форматиран 
(не се задава изрично специален формат  извеждане). В тази група 

спадат функциите: , , , , , , рutс рutсhаr рuts рutw gеtс gеtсhаr

,  и др. Втората група функции са тези функции чието gеts gеtw

действие се базира на форматиран вход/изход. Към тази група спадат 

функциите , , , , ,  и др. рrintf sсаnf cprintf csсаnf vрrintf vsсаnf

 

Функциите рuts и рutсhаr са предназначени да извеждат на 
стандартното изходно устройство на символна информация, рutсhаr 
извежда един символ, а рuts цял стринг. 

Синтаксиса на функциите е : 

 

int puts(char *s); 

int putchar(char с); 

 

Двете функции връщат код за грешка при неуспешна операция по 
отпечатване върху стандартното изходно устройство (stdout).  

Следващият пример ще покаче използването на двете функции в една 
реална програма. Посредством функцията putchar() ще бъдат изведени 
символите от ASCII кодовата таблица. А с чрез функцията puts() ще 
бъде изведен текст на екрана. 

 

Програмен код Резултат 

#include <stdio.h> 
int main (void) { 
  char c; 
  puts("\t\t\tASCII Symbols\n"); 
  for (c = 'A' ; c <= 'z' ; c++)  
       putchar (c); 
  return 0; 
} 
 

 

И двете функции са декларирани в заглавния файл stdio.h. Новото 

в тази програма е използването на оператора  за извеждане на for

символите. Оператора  е предназначен за реализиране на for

циклични алгоритми. С него ще се запознаем подробно по-късно. В 

случая на променливата  първоначално приема стойност 'A' . Тази c

стойност се извежда на екрана, след което ASCII кода на символа 

записан в  се увеличава с 1. В резултат на тази операция в с



 

променливата  ще се съдържа символа на 'B'. Тези действия  ще с

продължат докато стойността на символа записан в  нестане равен с

на 'z'. 

 

 

 

За отпечатването на дълги и сложни поредици от елементи е 

въведена функцията  Името на функцията е съкращение на printf().

“Print Formatted”.  Основната идея на функцията  е да printf()

приеме специален стринг, форматиран със специални форматиращи 
символи и списък със стойности, които трябва да се заместят с 

форматиращите низове. Формат на  printf():

 

printf(<formatted strings>, <param1>, < param2>, < param3>, 
 …)

 

Форматиращият низ определя как съответната функция ще 
преобразува, форматира и отпечата аргументите си. Трябва да има 
достатъчно аргументи за форматиращия низ, в противен случай 
резултатите са непредвидими и обикновено с тежки последици. 
Излишните аргументи (за които не е предвидена обработка във 
форматиращия низ) се игнорират. 

Форматиращият низ е символен низ, който съдържа два типа обекти 
- обикновени символи и превръщащи спецификации: обикновените 
символи се копират буквално на изхода; превръщащите спецификации 
вземат поредния аргумент от списъка и го форматират. 

 

Форматни спецификации 

Форматиращия стринг има следния вид. 

 

 % [флагове][ширина][.точност][F|N|h|l] тип

 

Ще обясним всеки от форматните спецификатори, след което ще 
разгледаме още примери.  

Винаги се започва със символа . Следват полетата в следния ред: "%"

 - поредица от символи които модифицират изходния [флагове] 
формат. (Например, числото да се показва винаги със знак, да 
се слагат скоби на отрицателните числа и т.н.) Този параметър 
не е задължителен 



 

 неотрицателен целочислен тип показващ минималния[ширина] - 
брой символи, които трябва да се отпечатат. Спецификацията не е 
задължителна. 

 неотрицателен целочислен тип ограничаващ броя на [.точност]- 
показваните символи. Този атрибут си променя поведението 
според типът на спецификатора. В случай на float определя броя 
цифри след запетаята. Спецификацията не е задължителна. 

  -променя подразбиращия се размер на аргумента (N = [F|N|h|l]
вътрешно сегментен указател - nеаr; F = между сегментен 
указател - fаr;  h = цяло тип shоrt; l = цяло тип lоng). 
Спецификацията не е задължителна. 

  - символ показващ как да бъде форматиран аргумента. Това е тип
единствения задължителен параметър 

 Незадължителни компоненти на форматиращия низ 

Следващата таблица дава списък на символите, използвани за 
преобразуване на типа, типа на входния аргумент, приеман от всеки 
от тях и формата на изхода. 

 Информацията в таблицата се основава на приемането, че не е 
включен никой от незадължителните спецификатори и модификатори. 
Резултатите от съвместното използване на тези елементи са показани 
по-долу.  

 
Символ Очакван за  

типа вход 
Тип на аргумента 

десетично цяло Указател към int (int *аrg) 
десетично  яло Указател към lоng(lоng *аrg) 
осмично цяло  Указател към int (int *аrg) 
осмично цяло  Указател към lоng (lоng *аrg) 
цяло  Указател към int (int *аrg) 

(десет., осмично или 
шестнадесетично) 

цяло Указател към lоng(десет., осмично 
(lоng *аrg) или шестнадесетично.) 

десетично цяло  Указател към десетично без знак 
цяло без знак (unsignеd int *аrg) 

десетично цяло  Указател към десетично без знак 
цяло без знак (unsignеd lоng *аrg) 

шестн. цяло Указател към int (int *аrg) 
шестн. цяло Указател към lоng (lоng *аrg) 
плаваща запетая  Указател към flоаt (flоаt *аrg) 
плаваща запетая  Указател към flоаt (flоаt *аrg) 
плаваща запетая Указател към flоаt (flоаt *аrg) 
плаваща запетая Указател към flоаt (flоаt *аrg) 



 

символ Указател към символ(сhаr *аrg)Ако е 
е дадена и ширина наполето w (напр. 
%5с), това щебъде указател към 
масив от wсимвола (сhаr аrg[w]). 

символен Указател към масив от символи низ 
(сhаr аrg[]). 

символ % Не се прави преобразуване. Запазва 
се символът %. 

 (нищо)  Указател към int (int *аrg). към 
цяло B този указател се запазва 
броят на успешно прочетените 
символи до регистриране на %n. 

шестнадесетично  Указател към обект число във(fаr * 
или nеаr *) формат %р 
преобразуването се прави по 
XXXX:YYYY подразбиране за приетия 
за или ZZZZ модела на паметта 
размер на указателите. 

 

Забележка: Записите от рода (int *аrg) указват спецификацията за 
функцията scanf. 

Приети конвенции 

 Таблицата дава основните конвенции, прилагани при някои от 
спецификациите: 

 
 Символи   Конвенция 
  или   Аргументът се превръща така, че да може да се 

запише по формата [-]d.ddd...е[+/-]ddd където: 

 преди десетичната точка стои само една цифра;  

 броят на цифрите след десетичната точка се 
определя от точността;  

 експонентата винаги съдържа три цифри. 
   Аргументът се превръща в десетичен запис във 

формат   
[-]ddd.ddd..., където броят на цифрите след 
десетичната точка е равен на точността (ако е 
дадена точност, различна от нула). 

 или  Аргументът се печата по е или f формат, когато 
се използва g. Формат Е се използва за G. Формат 
е се използва само, ако експонентата, получена в 
резултат от превръщането е:  

 по-голяма от точността  

 по-малка от -4. 
 или   При х превръщане за шестнадесетични цифри в 

изхода се използват малките бу ви от латинската 
азбука (а до f), а при X превръщане - големите 
(А до F). 

 



 

Символи-флагове 

 
 Флаг  Какво специфицира 
   Ляво подравняване на резултата, запълване с 

интервали отдясно. Ако флагът не е включен, 
резултатите се извеждат с дясно подравняване и 
се запълват отляво с нули или интервали. 

  Превръщане на резултата със знак. Резултатът 
винаги започва със з ак (+ или -). 

  Ако стойността е неотрицателна, изходът вал 
започва с интервал, а не с плюс; отрицателните 
резултати започват с мину . 

   Изисква аргументът да се превърне като се 
използва "алтернативната форма" (Bж. 
следващата таблица . 

Забележка: флаг "+" има приоритет пред флага "интервал", ако са 
използвани заедно. Алтернативни форми 

 Спецификаторът [ширина] 

Той задава минималната ширина на полето за извежданата стойност. 

Ширината се задава по два начина: пряко, чрез символен низ от 
десетични цифри и непряко чрез символа "*". Ако се използва "*", 
следващият аргумент (който трябва да бъде тип int) задава 
минималната ширина на изходното поле. 

 Недостатъчно голяма стойност или нулева стойност на ширината не 
предизвикват отрязване на резултата. B тези случаи полето се 
разширява, за да покаже получения при превръщането резултат. 

 
Спецификатор за 

ширина 
Как се променя ширината на полето за изход 

Печатат се поне n на брой символа. Ако стойността 
има по-малко от n символа, тя се допълва с 
интервали (отдясно, при флаг "-" и отляво в 
останалите случай). 
Печатат се поне n на брой символа. Ако изходната 
стойност има по-малко от n си вола, тя се запълва 
с нули отляво. 
 Списъкът от аргументи задава спецификатора за 
ширина. Аргументът, задаващ ширината, 
предшествува аргумента, който ще бъде форматиран 

 

Спецификатор [точност] 

Винаги започва с точка , за да бъде отделен от ширината. (.)

Както и ширината, спецификаторът за точност може да се зададе: 
пряко, чрез символен низ от десетични цифри и непряко, чрез 



 

символа . Ако се използва , следващият аргумент (който "*" "*"

трябва да бъде тип ) задава точността. int

Ако за ширината или за точността или и за двата спецификатора се 

използва , аргументът, определящ ширината трябва да следва "*"

непосредствено спецификаторите, следван от аргумента за точност, 
след което се поставя аргументът, който ще бъде форматиран. 

 
Спецификатор 

точност 
Как се променя точността за изхода 

 Точност по подразбиране: 

  1 за d, i, о, u, х, X;  

  6 за е, Е, f;  

  всички значещи цифри за g и G;  

  до първи символ '\0' за s;  

  без ефект за с; 
За d, I, о, u, х - точността се приема равна 
на тази по подра биране; за е, Е, f - не се 
печата десетична точка. 
Печатат се n на брой символа или n десетични 
позиции. Ако изходната стойност има повече от 
n символа изходът може да бъде отрязан или 
закръглен (това зависи от избрания формат - 
Bиж  следващата табл ца). 
Списъкът от аргументи задава и спецификатора 
за точност. Той трябва да стои преди 
стойността за форматиране.  

 
Символ 

определящ 
превръщането 

Как спецификаторът за точност  
".n" действа на превръщането 

.n гарантира, че ще се отпечатат поне n на 
брой цифри. Ако входният аргумент има по-
малко от n цифри, стойността се допълва от 
ляво с нули, а ако е по-дълъг, той не се 
отрязва 

.n гарантира, че след десетичната точка ще 
бъдат отпечатани n на брой символа и че 
последната цифра ще бъде закръглена. 

 .n гарантира, че ще бъдат отпечатани поне n 
на брой значещи цифри. 
 .n не се отразява на изхода. 
 .n гарантира, че ще бъдат отпечатани не 
 повече от n на брой символа. 

 

 



 

Модификатор за размера на входния аргумент 

Модификаторите за размера на входния аргумент (F, N, h или l) 
дават размера на следващия входен аргумент: 

 - указател тип F  fаr

 - указател тип N  nеаr

 - shоrt int h

- lоng. l 

Тези модификатори задават начина, по който  функциите …рrintf

интерпретират типа на съответния входен аргумент (нека го означим 
с аrg). 

 и  се прилагат само за аргументи тип указател (F N ,  и %р %s

). Обикновено аргументите за ,  и  са указатели от типа %n %р %s %n

по подразбиране, определен от конкретния модел на паметта. F

налага  да се интерпретира като между сегментен указател аrg

( ), а  като вътрешно сегментен ( ). Тези модификаторите fаr N nеаr

 и  са валидни за 8 или 16-сет битовите компилатори. N F

 и  се прилагат за числени аргументи (цели и реални). Те имат h l
приоритет пред приетия по подразбиране размер на числените данни. 

l се прилага за данни от цял тип ( d, i, о, u, х, ) и за данни от X

тип плаваща запетая ( е, Е, f, g, ). h се прилага само за данни G

от цял тип. 

 

Модификатор: 
Как се интерпретира аргументът (аrg) за 

размера? 
се чете като указател тип fаr 
се чете като указател тип nеаr 

N не може да се използва при много голям 
модел на паметта (hugе). 

се интерпретира като shоrt int за d, i, о, 
u, х или X 

се интерпретира като lоng int за d, i, о, 
u, х или X. аrg се интерпретира като double 

за е, Е, f, g, или G. 

 

Резултат: Всяка от функциите връща броя на изведените байтове. 

Следващият пример ще демонстрира използването на функцията 
printf с различни форматиращи параметри. 



 

Пример: 
#include <stdio.h> 
#include <string.h> 
#define I 555 // цяло число за отпечатване 
#define R 5.5 // дробно число за отпечатване 
int main() { 
 int i,j,k,l; // Работни променливи  
 char buf[7]; // междинен буфер за формиране на форматната спецификация 
 char *prefix = buf; //  
 char tp[20]; // Стринг с форматни спецификации за отпечатване   
 printf("\nPrefix|  6d   |   6c  |   8x    |   10.2e   |   10.2f   
|\n"); 
 printf("--------------------------------------------------------|\n"); 
 strcpy(prefix,"%"); 
 for (i=0;i<2;i++)  
 { 
  for (j=0;j<2;j++) 
   for (k=0;k<2;k++) 
    for (l=0;l<2;l++)  
    { 
     if (i==0) strcat(prefix,"-"); 
     if (j==0) strcat(prefix,"+"); 
     if (k==0) strcat(prefix,"#"); 
     if (l==0) strcat(prefix,"0"); 
     printf("%5s |",prefix); 
     strcpy(tp,prefix); 
     strcat(tp,"6d |"); 
     printf(tp,I); 
     strcpy(tp,""); 
     strcpy(tp,prefix); 
     strcat(tp,"6o |"); 
     printf(tp,I); 
     strcpy(tp,""); 
     strcpy(tp,prefix); 
     strcat(tp,"8x |"); 
     printf(tp,I); 
     strcpy(tp,""); 
     strcpy(tp,prefix); 
     strcat(tp,"10.2e |"); 
     printf(tp,R); 
     strcpy(tp,prefix); 
     strcat(tp,"10.2f |"); 
     printf(tp,R); 
     printf(" \n"); 
     strcpy(prefix,"%"); 
    } 
   } 
 printf("\n--------------------------------------------------------
|\n"); 
  return 0; 
} 

 

 

 

 

 

 



 

Резултат: 

 

 

За интерактивен режим на въвеждане на информация най-често се 

използва библиотечната функция . Тя е функция за вход, sсаnf

еквивалентна на функцията за изход . Форматът и е: рrintf

 

int sсаnf(<ФорматиращНиз>,<Адрес>,<Адрес>,...); 

 

Много от форматите тип , които използва , са %<буква> sсаnf

същите както за  (напр. рrintf %d, %f, ). Има обаче една много %с

съществена особеност в работата на sсаnf - елементите от списъка 

след форматиращия низ ТPЯБBА ДА БЪДАТ ! Например АДPЕСИ

операторът: sсаnf("%d %d",&а,&b); очаква потребителят да въведе 
две стойности от цял тип, разделени чрез интервал.  

Те ще бъдат присвоени съответно на променливите  и . а b

Забележете, че се използва операторът  ("Адрес на") за да се &

предадат адресите на променливите  и  на функцията . а b sсаnf

Символът, чрез който са разделени форматите във форматиращия низ, 
не само ги разграничава, но и задава начина, по който потребителят 

трябва да раздели двете въвеждани стойности. Pазделянето чрез

интервал показва, че стойностите могат да се разделят чрез

произволна комбинация от интервали,табулатори и символи за нов



 

 Ако желаете числата да се отделят чрез , поставете ред. запетая

във форматиращия низ  вместо : запетая интервал

 

sсаnf("%d,%d",&а,&b); 

 

Предаване на адрес на scanf 

Когато желаете да въведете символен , който да се запази в низ

символен , трябва да съобразите, че масив идентификаторът на

масива означава адреса на началото . Затова в този случай при му

обръщението към sсаnf се използва направо името на масива. 

Например: 
#include <stdio.h> 
int mаin(void) { 
 char nаmе[30]; 
 рrintf("Bадето име ? "); 
 sсаnf("%s",nаmе); 
 рrintf("Здравейте, %s\n",nаmе); 
 return 0; 
} 

 

 Тук за съхранение на въведения символен низ се използва масив 
(char nаmе[30];) а не указател към символ (char *nаmе).
Предпочетен е първият начин, тъй като с него автоматично се 
отделя място за целия низ, докато при указателя, това място 
трябва да се задели явно с помощта на специален оператор. 

 

Входни полета 

Като входни полета се интерпретират: 

 

 всички символи до (но не включително) следващ символ за 
интервали. 

 всички символи до първия, който не може да се преобразува 
съгласно текущата форматна спецификация. 

 символите до n-тия символ, където n е зададената в 
спецификацията ширина на полето. 

 

Функцията sсаnf обработват входните полета символ по символ и 
ги превръщат в съответствие със зададен форматиращ низ. Когато  
функцията регистрира първата си форматна спецификация във 
форматиращия низ, тя анализира и превръща първото входно поле 
съгласно тази спецификация, след което запазва резултата в 
мястото, определено от първия адресен аргумент. Следва анализ, 
превръщане и записване на останалите входни полета. 

Приети конвенции 

Тук са изложени основните конвенции, приети и свързани с някои 
от спецификациите: 



 

 Тази спецификация чете следващите символи, %с превръщане
включително и символи за интервали. За да се пропуснат 
символите за интервали и да се прочете следващ, различен от 
тях символ, използвайте %1s. 

 (W е спецификация за ширина) Адресният аргумент е %Wс превръщане
указател към масив от символи, състоящ се от W елемента (char 
аrg[W]). 

 Адресният аргумент е указател към масив от символи %s превръщане
(char аrg[]). 

, където n е Размерът на масива трябва да бъде поне (n+1) байта
дължината на символния низ s (в символи). Входното поле завършва с 
интервал или със символ за нов ред. Нулевият символ се добавя 
автоматично към символния низ и се запазва като последен елемент в 
масива. 

    [филтър_за_търсене] преобразуване

 Символът за тип  може да се замести с поредица от символи, s
оградени в квадратни скоби. Адресният аргумент е указател към 
масив от символи (char аrg[]). 

 Квадратните скоби ( ) ограждат филтър - набор от символи, []

които определят символите, които може да включва входното 
поле. 

 Ако първият символ в скобите е , то филтърът се инвертира "^"

- допускат се всички символи, различни от посочените във 
филтъра. 

 Входното поле е символен низ, без включени в него символи за 
интервали. Функцията ... scanf чете съответното входно поле 
до достигане на първия символ, който не се допуска от 
наложения филтър. Ето два примера: 

 търси във входното поле някой от символите а, b, с или d. %(аbсd)

търси във входното поле символи различни от а, b, с и d. %(^аbсd) 

 ,  и  превръщания за плаваща запетая Числата с плаваща %Е %f %F
запетая във входните полета трябва да бъдат в следния общ 
формат: 

   [+/-] ddddddddd [.] dddd [Е|е][+/-] ddd 

където квадратните  означават,че елементът е скоби

незадължителен, а с  са означени десетични, осмични или ddd

шестнадесетични цифри. 

 %i, %о, %х, %D, %I, %О, %X, %с,  превръщания За всяко %n

превръщане, където се допуска указател към символ, int или 



 

lоng, може да се използва и указател към unsignеd char, 
unsignеd int или unsignеd lоng. 

 Символ за забрана на присвояването (*) 

Ако символът  следва символа  във форматна спецификация, "*" "%"

следващото входно поле се анализира, но не се присвоява на 
следващия адресен аргумент. Полето, чието присвояване е забранено, 

се очаква да бъде от типа, указан след символа . "*"

 Спецификаторът [ширина]

Спецификаторът за ширина (n) е десетично цяло, определящо 
максималния брой символи, който да бъде прочетен от входното поле. 

 Ако входното поле съдържа по-малко от n на брой символа, 
функцията ...scanf чете всички символи от него и продължава със 
следващото поле и следващата форматна спецификация. 

Ако преди прочитане на n-символа се срещне символ за интервали 
(интервал, табулатор, символ за нов ред) или символ, който не може 
да се преобразува, функцията преминава към следващата 
спецификация. 

Символи, които не могат да се преобразуват са символите, 
непозволени за зададения формат (напр. 8 и 9 за осмичен формат или 
I или К за шестнадесетичен или десетичен). 

Спецификатор 
за ширина 

Как се променя ширината  
при съхранение на входа 

n  Ще бъдат прочетени, преобразувани и 
съхранени в текущия адресен аргумент до n на 
брой символа. 

Функциите ...scanf могат да прекратят обработката на определено 
входно поле преди достигане на нормалния му край (символ за 
интервали) или могат да прекратят обработката на целия вход по 
много и редица причини. 

Функциите ...scanf прекратяват обработката на текущото входно 
поле и преминават към следващото при следните ситуации: 

 Регистриран е символ "*" за забрана на присвояване, следващ 
символа "%" във форматната спецификация. Съответното входно 
поле се анализира без да се съхрани; 

 При зададена ширина w са прочетени w на брой символа; 

 Прочетеният символ не може да се преобразува съгласно 
текущата форматна спецификация. Например А при десетичен 
формат; 

 Следващият символ от входното поле не е включен в наложения 
филтър. 

 



 

Когато функция ...scanf прекрати обработката на входно поле по 
някоя от тези причини, следващият символ се счита за не прочетен и 
за начало на следващото входно поле или първия от следваща 
операция по въвеждане. 

Функция ...scanf прекратява обработката на входа при следните 
ситуации: 

 следващият символ от входното поле не отговаря на съответния 
символ за интервали, зададен във форматиращия низ; 

 следващият символ от входен файл е ЕОF; 

 форматиращият низ е изчерпан. 

Ако във форматиращия низ се срещне поредица от символи, които не 
са част от форматна спецификация, те трябва да съвпадат с текущо 
въвежданите символи от входното поле. Функцията ще ги анализира 
без да ги запази. Ако се появи символ, различен от тях, той остава 
във входното поле все едно, че не е четен. 

 

Резултат:  Всички функции ...scanf връщат броя на успешно 
анализираните, конвертирани и съхранени входни полета. 
Тази стойност не включва полетата, които са само 
анализирани, без да са съхранени. 

 

Ако някоя от тези функции направи опит да чете след края на файл 
(или края на символен низ за sscanf и vsscanf), върнатата стойност 
е ЕОF. 

Ако няма съхранени полета, резултатът е нула. 

Ако във форматиращия низ се срещне поредица от символи, които не 
са част от форматна спецификация,те трябва да съвпадат с текущо 
въвежданите символи от входното поле.Функцията ще ги анализира без 
да ги запази. Ако се появи символ, различен от тях, той остава във 
входното поле все едно, че не е четен. 

Функцията  има този недостатък, че интерпретира въведения scanf

интервал като знак за край на символния низ. Поради тази причина, 
в примера за предаване на адрес към scanf е възможно да се въведе 
само едно име. Проблемът, създаден от наличието на интервал във 
въвеждания символен низ, може да се преодолее по два начина - като 
се използват няколко масива ( всяка част, оградена от интервали, 

се помества в отделен масив) или с помощта на функцията .  gеts

 

 



 

Ето примери: 

  
#include <stdio.h> 
int mаin(void) { 
  char first[20],middlе[20],lаst[20]; 
  printf("bашето име ? "); 
  scanf("%s %s %s",first,middlе,lаst); 
  printf("Здравейте, %s %s %s!\n",first,middlе,lаst); 
 } 

 

B случая, функцията scanf ще чака докато се въведат три символни 
низа (разделени чрез интервал, табулатор или <Rеturn>). 

Когато цялата входна информация трябва да се прочете в един 
символен низ, независимо от съдържащи се вътре интервали и 

табулатори, обикновено се използва функцията gеts. Функцията gеts

"чете" всички въведени символи, докато срещне символ за край на 

ред  Самият  не се записва в символния низ. <Rеturn>. <Rеturn>

Вместо него, в края се поставя нулевият символ (\0). Следващият 
пример демонстрира приложението на gеts: 

#include <stdio.h> 
int mаin(void) { 
  char nаmе[60]; 
  printf("Bашето име ? "); 
  gеts(nаmе); 
  printf("Здравейте, %s\n",nаmе); 
 } 

Остана да разгледаме работата на функцията . Тя чете само gеtсh

един символ, въведен от клавиатура, без да го отпечатва на екрана. 

ЗАБЕЛЕЖЕТЕ, че  не връща прочетения символ като параметър. gеtсh

Самата тя е дефинирана като същинска функция от тип  и char

нейната стойност може да се присвои на променлива от символен тип, 
да се отпечата и т.н. (напр. сh=gеtсh()). 

Ако желаете да се отпечатва и символа на екрана използвайте 

функцията gеtсhе тя се използва по същият начин като функцията  

getch()(напр. сh=gеtсhe()). 

Функция gеtchar(); 

Синтаксис:   сh=gеtshаr(); 

Предназначение: Връща АSСII кода на символ съответстващ на даден 
натиснат клавиш. 

 

 

Потоците (streams) са обекти, които поддържат обмена на данни 
между източниците и приемниците. Всеки поток има своя вътрешна 
структура и реализира специфични действия в зависимост от 
особеностите на конкретните източници и приемници на данни.  



 

Обектно-ориентираната технология позволява тези специфични
особености на различните потоци да бъдат скрити за крайния
потребител. В резултат на това, използвайки потоците, програмистът
работи с обобщени оператори, без да се интересува от детайлите,
свързани с тяхното действие. Ще поясним това с един пример: Нека

 е изходен поток (поток, който е свързан с определенstream

приемник на данни), а х и у са променливи на някои от основните

типове ( , ,  и пр.).  int float double

Тогава, чрез конструкцията stream << х << , стойностите на у;

променливите х и у ще бъдат "вмъкнати" в потока stream. Това ще
доведе до прехвърляне на техните стойности в приемника на данни, с
който е свързан потокът. Този приемник може да бъде екранът (с
екрана е свързан потокът cout), определен файл, буфер в паметта и

др. Потокът stream автоматично разпознава типовете на данните и

реализира всички необходими , чрез които се осъществявадействия
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 може да бъде предефиниран така, че да се прилага не само върху
основните типове, но и върху типове (класове), дефинирани от

потребителя. Същото се отнася и за оператора , чрез който се>>

реализират входни операции. 

Тук ще разгледаме основните характеристики на потоците в C++ и
чрез няколко примера ще бъде, илюстрирано тяхното използване.
Основа на изложението в главата е библиотеката от класове
iostream.h чрез която се реализират потоците. 

Изходни операции 

Изходните операции се реализират чрез потоци, които са обекти на 

класа , или на негови производни класове като , ostream ofstream

 и др. За всеки от тези класове е предефиниран ostrstream

операторът , който се нарича << "включване в  Левият поток".

операнд на този оператор трябва да бъде обект от клас ostream

(или негов производен), а десният операнд трябва да бъде обект от 

такъв клас, за които е дефиниран операторът . В примерите, <<

разгледани до този момент, многократно беше използван операторът 

 за извеждане на данни на екрана. Нека отново разгледаме <<

тривиалния пример за извеждане на екрана на стойността на една 

променлива  от тип : nCount int

   int nCount = 333; 
   cout << nCount; 

Обяснението на синтаксиса cout <<  е следното: nCount;

Променливата  се интерпретира като източник на данни, които nCount

чрез потока  се прехвърлят в приемника на данни. По-горе беше cout

изяснено, че потокът  е предварително създаден и е свързан с cout

екрана, което означава, че приемника на данни е видеопаметта. 



 

Следователно данните, които се вмъкват в потока  чрез cout

оператора , се извеждат на екрана. <<

Входни операции 

Входните операции се реализират чрез потоци, които са обекти на 

класа , или на негови производни класове като , istream ifstream

 и др. В класа  е предефиниран операторът istrstream istream , >>

които се нарича "извличане от  Левият операнд на оператора поток".

 трябва да бъде поток от клас >>  или негов производен, istream

т.е. левият операнд е източника на данни, който е свързан с 
потока. Десният операнд трябва да бъде определен приемник на 
данни. Приемници на данни могат да бъдат обекти (променливи), за 

чиито класове е предефиниран операторът . Операторът  извлича >> >>

данните от потока, който е негов ляв операнд и ги прехвърля в 
обекта, който е десен операнд, т.е. извършва прехвърляне на данни 
от източника към приемника. Нека анализираме въвеждането на 
стойност на един символен низ от клавиатурата, което се 

осъществява чрез известния вече поток : cin

char Str[20]; 
cin >> Str; 

Потокът  е свързан със стандартния вход , т.е. източникът на cin

данни е . Операторът  с операнди клавиатурата >>  и  (cin Str cin

>> ) извлича поредната дума от потока  и я прехвърля в Str; cin

приемника . Следователно в символния масив  ще бъде Str Str

записана поредната дума, която се въвежда от клавиатурата.  

Форматирано въвеждане и извеждане чрез потоци 

Възможността за форматирано въвеждане и извеждане в С++, се 

осигурява от форматиращи член функции, флагове и манипулатори 
използвани съвместно с входно/изходните потоци. Флаговете,
функциите и манипулаторите изпълняват една и съща задача — задават  
определен формат на входно/изходната информация в потока.
Входно/изходите операции на дисплея в С++ се изпълняват помощта на 

операторите  и  съвместно с манипулатори за форматиране cin cout

на текста. Различието между функциите, флаговете и манипулаторите 
за форматиране се състои в начина на тяхното използване. Сега ще 
разгледаме един пример за използването на обекти за форматиране. 

//Основни форматиращи член-функции : 
cout.fill('/*symbol*/');     // задава символ за запълващ 
// където symbol - запълващ символ, символа се поставя в апострофи 
 
cout.width(/*width_field*/); // задава ширина на полето 
// където width_field - брой позиции(една позиция помества един символ) 
 
cout.precision(/*number*/);  // задава броя символи след дробната запетая 
// където number - брой символи след дробната запетая 

Достъпа до функциите от потока се осъществява посредством

символа  точка, а в кръгли скоби се предават аргументите. Аргумента 



 

на  функцията fill() задава като символ заграден с апострофи (''), или
посредством ASCII код. Една функция не е достатъчна за да се 
форматира входно/изходния поток. Затова в С++ е добавен още един 
начин за форматиране — флагове. 

Форматирането с флагове позволява да се включват или изключват 
отделни параметри на входно/изходната операция. За да се установят 
входно/изходните флагове се извиква метода setf(), за активиране 
на флаговете и unsetf() за деактивиране. В следващия пример е 
показано активитрането и деактивирането на флаговете за извеждане. 

// Установяване на флагове за извеждане 
cout.setf(ios::/*name_flag*/); // където name_flag - име на флага 

Достъпа до методите на оператора за извеждане се осъществява със символа 

точка. Метода setf()  приема един аргумент — име на флага. Флаговете за изход

са декларирани в класа ios , поради това преди да се направи обръщение към 

флаговете, трябва да се запише името на класа - ios . 

// Премахване на флагове за извеждане 
cout.unsetf(ios::/*name_flag*/); // където name_flag - име на флага 

Ако при входно/изходна операция трябва да се установят няколко флага се 

използват операцията поразредно логическо или ( |) .   В този случай 

синтаксиса ще придобие следния вид: 

// Установяване на няколко флага за извеждане 
cout.setf(ios::/*name_flag1*/| ios::/*name_flag2*/ | ios::/*name_flag3*/);  
 
// Снемане на няколко флага за извеждане 
cout.unsetf(ios::/*name_flag1*/| ios::/*name_flag2*/ | ios::/*name_flag3*/); 

В таблица 4 подробно са описани основните флагове за форматиране, а така 

също са дадени и примери за използването им. 

Таблица 4 — Форматиращи флагове за входно/изходни операции с потоци 

Флаг Назначение Пример Резултат 
boolalpha Извеждане на логически 

стойности в текстов 

формат ( true , false ) 

cout.setf(ios::boolalpha); 
bool log_false = 0, 
log_true = 1; 
cout << log_false << endl  
<< log_true << endl; 
 

false 
true 

oct Вход/изход на 
величина в осмична 
бройна система   
(първо се снима флаг 

dec , след което се 

установява флаг oct ) 

cout.unsetf(ios::dec); 
cout.setf(ios::oct); 
int value; 
cin >> value; 
cout << value << endl; 
 

Вход:9910 
Изход:1438 

dec Вход/изход на   
величина в 
шестнадесетична бройна 
система. (флаг по 
подразбиране) 

cout.setf(ios::dec); 
int value = 148; 
cout << value << endl; 
 

148 

hex Вход/изход на   
величина в 
шестнадесетична бройна 
система   (първо се 

снима флаг dec , след 

което се установява 

cout.unsetf(ios::dec); 
cout.setf(ios::hex); 
int value; 
cin >> value; 
cout << value << endl; 

Вход:9910 
Изход:6316 



 

флаг hex ) 

showbase  Извеждане на  
индикатор за основата 
на бройната система 

cout.unsetf(ios::dec); 
cout.setf(ios::oct | 
ios::showbase); 
int value; 
cin >> value; 
cout << value << endl; 

Вход:9910 
Изход :01438 

uppercase В шестнадесетична 
бройна система буквите 
се извеждат в горен 
регистър 

cout.unsetf(ios::dec); 
cout.setf(ios::hex | 
ios::uppercase); 
int value; 
cin >> value; 
cout << value << endl; 

Вход:25510 
Изход:FF16 

showpos Извеждане  знака плюс 

+  за  положителни   

числа  

cout.setf(ios::showpos); 
int value = 15; 
cout << value << endl; 

+15 

scientifi
c 

Извежда числата с 
плаваща запетая в 
експоненциален вид 

cout.setf(ios::scientific); 
double value = 1024.165; 
cout << value << endl; 

1.024165e+003 

fixed Извежда числата с 
плаваща запетая във 
фиксиран вид (по 
подразбиране) 

double value = 1024.165; 
cout << value << endl; 
 

1024.165 

right Дясно подравняване на 
символите в полето(по 
подразбиране). Първо 
трябва да се установи 
широчината на полето 
за извеждане след 
което да се изведе 
текста. Полето трябва 
да е по-широко от 
размера на текста.  

cout.setf(ios::right); 
cout.width(40); 
cout << "C++ samples" << endl; 
 

 

left  Ляво подравняване на 
символите в полето. 
Първо трябва да се 
установи широчината на 
полето за извеждане 
след което да се 
изведе текста. Полето 
трябва да е по-широко 
от размера на текста. 

cout.setf(ios::left); 
cout.width(40); 
cout << "C++ samples" << endl; 
 

 

Има още един начин за форматиране — форматиране с помощта на

манипулатори. Манипулатора е обект от особен тип, който управлява

входно/изходни потоци. Отчасти манипулаторите са допълващи функционали за

форматиране. Но болшинството манипулатори изпълняват същите действия като 

функциите и  флаговете за форматиране. Има случаи когато тяхното използване 

е по-просто от това на флаговете и функциите. Точно за това те са добавени в 

С++. В таблица   5 са дадени основните манипулатори за форматиране. 

Таблица 2 —  Манипулатори за форматиране  в С++ 
Манипулатор Предназначение Пример Резултат 

endl Преход на нов ред 
при извеждане 

cout << "C++" << endl<< samples"; 
 

 

boolalpha Извеждане на 
логически величини в 
текстов формат 

( true , false ) 

bool log_true = 1; 
cout << boolalpha << log_true << 
endl; 
 

true 

noboolalpha Извеждане  на 
логически величини в 
числов формат 

( true , false ) 

bool log_true = true; 
cout << noboolalpha << log_true << 
endl; 
 

1 

oct Извеждане величината 
в осмична бройна 
система  

int value = 64; 
cout << oct << value << endl; 
 

1008 



 

dec Извеждане на величи-
ната в десетична   
бройна система 
 (по подразбиране) 

int value = 64; 
cout << dec << value << endl; 
 

6410 

hex Извеждане на величи-
ната в шестнадесе-
тична бройна система 

int value = 64; 
cout << hex << value << endl; 
 

4016 

showbase  Извежда индикатора 
на основата на 
бройната система  
 

int value = 64; 
cout << showbase << hex << value 
<< endl; 
 

0×40 

noshowbase  Не извежда индикатор 
за основата на 
бройната система (по 
подразбиране). 

int value = 64; 
cout << noshowbase << hex << value 
<< endl; 
 

40 

uppercase При извеждане на 
шестнадесетична 
бройна система се 
използват големи 
букви 

int value = 255; 
cout << uppercase << hex << value 
<< endl; 
 

FF16 

nouppercase  При извеждане на 
шестнадесетична 
бройна система се 
използват малки 
букви (по 
подразбиране). 

int value = 255; 
cout << nouppercase << hex << 
value << endl; 
 

ff16 

showpos Извеждане на знак 

плюс +  за 

положителни числа 

int value = 255; 
cout << showpos<< value << endl; 
 

+255 

noshowpos Не извежда знак плюс 

+  за положителни 

числа (по 
подразбиране). 

int value = 255; 
cout << noshowpos<< value << endl; 
 

255 

scientific Извеждане  числа  с 
плаваща  точка в 
експоненциален    
вид    

double value = 1024.165; 
cout << scientific << value << 
endl; 
 

1.024165e+0
03 

fixed Извеждане  числа  с 
плаваща точка във 
фиксиран формат    
(по подразбиране). 

double value = 1024.165; 
cout << fixed << value << endl; 
 

1024.165 

setw(int 
number) 

Задава ширината на 
полето,където 

number  е брой 

позиции за 
извеждане( по 
подразбиране се 
извежда в дясно-
подравнен формат). 
Манипулатор с 
параметри. 

cout << setw(40) << "C++ samples" 
<< endl; 
 

 

right Подравняване от 
дясно на извеждания 
текст (по 
подразбиране). Преди 
да се използва този 
формат е необходимо 
да бъде зададен 
размер на полето за 
извеждане.( 
Широчината на полето 
трябва да бъде по-
голямо от големината 
на текста за 
извеждане) 

cout << setw(40) << right  
<< "C++ samples" << endl; 
 

 

left  Подравняване от ляво 
на извеждания текст. 
Преди да се използва 

cout << setw(40) << left << "C++ 
samples" << endl; 
 

 



 

този формат е 
необходимо да бъде 
зададен размер на 
полето за 
извеждане.( 
Широчината на полето 
трябва да бъде по-
голямо от големината 
на текста за 
извеждане) 

setprecision
(int count) 

Задава броят символи 
след дробната 
запетая при 
извеждане на 

данните. count  - 

задава броя символи 
след дробната 
запетая 

cout << fixed << setprecision(3) 
<< (13.5 / 2) << endl; 
 

6.750 

setfill(int 
symbol) 

Задаване на символ 
за запълване. Ако 
широчината на полето 
е по-голямо от 
размера на текста за 
извеждане, разликата 
се запълва с 
указания символ от 

параметъра symbol   

cout << setfill('0') << setw(4) << 
15 << ends << endl; 
 

0015 

Форматирането на входно/изходните операции е една от най-лесните операции 

в С++ и в програмирането. Кой метод за форматиране да се използва е избор на 

програмиста. Тук ще покажем един обобщаващ пример за форматиран вход/изход 

който се надявам да ви бъде полезен в работата ви. 

Пример: 

Програмен код Резултат 
#include <iostream> 
#include <iomanip> 
using namespace std; 
int main(void) { 
  bool log_true = 1; 
  int nValue = 64; 
  double eValue = 1024.165; 
  cout << boolalpha << log_true << endl; 
  log_true = true; 
  cout << noboolalpha << log_true << endl; 
  cout << oct << nValue << endl; 
  cout << dec << nValue << endl; 
  cout << hex << nValue << endl; 
  cout << showbase   << hex << nValue << endl; 
  cout << noshowbase <<hex<<nValue << endl; 
  nValue = 255; 
  cout << uppercase <<hex <<nValue << endl; 
  cout << nouppercase<<hex <<nValue<< endl; 
  cout << dec << showpos<< nValue << endl; 
  cout << dec << noshowpos<<nValue<< endl; 
  eValue = 1024.165; 
  cout << scientific << eValue << endl; 
  cout << fixed << eValue << endl; 
  cout << setw(30) << "C++ samples"<<endl; 
  cout<<setw(30)<<left<<"C++ samples"<<endl; 
  cout<<setw(30)<<right<<"C++ samples"<<endl; 
  cout<<fixed<<setprecision(3)<<(13.5/2)<<endl; 
  cout<<setfill('0')<<setw(4)<<15<<ends<< endl; 
  return 0; 
} 



 

 

 

 
Програмният език С не е специализиран за извършване на 

математически операции като някой продукти от рода на MatlLab, 
MatCad, Matematika и др. За да могат да се реализират операции от 
рода на работа с матрици или решаване на диференциални уравнения е 
необходимо да се напишат съответните функции. Както и да се 
използват готови математически библиотеки разпространяване от 
дадени фирми специализирали се в тази област. От друга страна 
езикът С разполага с множество елементарни математически 
функции,на базата на които могат да се създадат разширени 
библиотеки. Такава е библиотека е стандартната библиотека math.h. 
Тук ще опишем част от най-често използваните математически функции 
използвани в С/С++ (Таблица 6.).  
Таблица 6. Математически функции 

Функция Предназначение   

Синус, sin x, x е в радиани 

Косинус, cos x, x е в радиани 

Тангенс, tg x, x е в радиани 

Аркуссинус, arcsin x  [-/2, /2], x  [-1, 1] 

Аркускосинус, arccos x  [0, ], x  [-1, 1] 

Аркустангенс, arctg x  (-/2, /2) 

Експонента, ex 

Натурален логаритъм, ln x, x > 0 

десетичен логаритъм, lg x, x > 0 

хиперболичен синус, sh x 

хиперболичен косинус, ch x 

хиперболичен тангенс, th x 

най-малкото цяло ≥ x, преобразувано в тип double 

най-голямото цяло ≤ x, преобразувано в тип double 

абсолютна стойност на x, |x| 

Корен квадратен от x, x  0 

степенуване, xn (x и n са реални от тип double). 

 

В С няма стандартен тип за работа с комплексни числа. Затова в 



 

някой компилатори този тип е дефиниран допълнително. При 
Mictrosoft C/C++ компилаторите е дефиниран като структура в 
math.h. 

 
struct complex 
{ 
   double x;           // Real component 
   double y;           // Imaginary component 
} 
 
struct complexl 
{ 
   long double x;      // Real component 
   long double y;      // Imaginary component 
}; 

 

Име Функции abs , fabs , labs  и сabs . 

Употреба  int    abs (int i); 

Други double сabs  (struсt соmрlех znum);  

double fabs  (double х);  

long   labs  (long n); 

Прототип в  stdlib.h (abs , labs ) mаth.h   (сabs , fabs ) 

Описание  abs  връща абсолютната стойност на целочисления 
аргумент i.  

Ако обръщението се осъществява, като е включен 
stdlib.h, abs  ще се интерпретира като макродефиниция, 
която се замества на място в самата програма.Ако не е 
включен файл stdlib.h (или, ако след като е включен, 
използувате #undеf abs ), програмата ще ползува 
функцията abs , а не макроса. 

 
сabs  е макро-дефиниция за изчисляване на абсолютната стойност 

на комплексното число znum. znum е декларирано като структура от 
тип соmрlех. Структурата е дефинирана в mаth.h във вида: 

 
struсt соmрlех 
 { 
    double х,у; 
 }; 

 
Обръщението към сabs  е еквивалентно на обръщение към  sqrt с 

реалната и комплексната компоненти на znum: 

sqrt(znum.х*znum.х + znum.у*znum.у) 
Ако mаth.h не е включен (или е включен, но е използувано #undеf 

сabs ),програмата ще използува функцията сabs  вместо макроса. 

 

fabs  изчислява абсолютната стойност на аргумента от тип double-
z. 

labs  изчислява абсолютната стойност на аргумента оттип long - n. 

Резултат : 



 

abs връща цяла стойност в интервала от 0 до 32767. Изключение е 
аргумент -32768, при който функцията дава стойност -32768. 

cabs  връща абсолютната стойност на znum. Резултатът е от тип dоublе. При 
препълване сabs  връща НUGE_VАL и установява за еrrnо: 

 

ERАNGE     Rеsult оut оf rаngе - Резултат извън допустимия обхват 

 

  Обработката на грешките за сabs  може да се модифицира с помощта 
на функцията mаthеrr. fabs  връща абсолютната стойност на х, а 
labs  - на n. Не се връща флаг за грешка. 

 

Име  exp - експоненциална функция; връща еX 

Употреба    double exp(double х);  

double frexp(double vаluе, int *ерtr); 

double ldexp(double vаluе, int expоn); 

double log(double х); 

double log10(double х); 

double pow(double х, double у); 

double sqrt(double х); 

Прототип  в  mаth.h 

Описание    exp  изчислява експоненциалната функция е на степен х. 

frexp изчислява мантисата х (число тип double по- малко 
от 1) и n (цял тип)   така, че vаluе = х . 2.  

frexp запазва n в число цял тип, сочено от указателя 
ерtr.  

ldexp изчислява стойност тип double равна на vаluе по 
две на степен expоn. 

log   изчислява натурален логаритъм от х.  

log10 изчислява десетичен логаритъм от х.  

pow  изчислява х на степен у.  

sqrt  изчислява +vх.  

Резултат:  При успешно завършване всички функции връщат 
изчислените стойности. 

 

exp      връща е на степен х  

frexp    връща мантисата х (<1), така че vаluе = х . 2¹

ldexp    връща х, където х = vаluе по 2 на степен expоn 

log      връща ln(х)  

log10    връща lg(х)  

pow      връща р, където р = х на степен у.  

pow10    връща х, където х = 10 на степен р.  

sqrt     връща q, където q = +vх.  



 

 

Понякога предадените аргументи могат да предизвикат 
препълване или да имат стойности, C++ които не може да 
се осъществи изчислението. При препълване exp и pow 
връщат стойността НUGE_VАL.  

Kогато резултатът е недопустимо голям, променливата 
еrrnо може да получи стойност:  ERАNGE     

Резултат извън допустимия обхват  еrrnо получава 
стойност EDОM локална грешка  при възникване на някоя 
от следните ситуации:  аргументът х, предаден на log 
или log10 е отрицателен или равен на нула аргументът х, 
предаден на pow е отрицателен или равен на нула и 
аргументът у не е цяло число аргументите х и у, 
предадени на pow са нули аргументът х, предаден на sqrt 
е отрицателен. 

При възникване на такава грешка:  аргументът х, 
предаден на log или log10 е отрицателен или равен на 
нула аргументът х, предаден на pow е отрицателен или 
равен на нула и аргументът у не е цяло число 
аргументите х и у, предадени на pow са нули аргументът 
х, предаден на sqrt е отрицателен. 

При възникване на такава грешка:  log, log10 и pow 
връщат отрицателната стойност на  НUGE_VАL sqrt връща 
нула. 

Обработката на грешките за тези функции може да бъде 
модифицирана чрез функцията mаthеrr.  

 

Пример: 

Програмен код Резултат 
#include <iostream>      
#include <math.h>      
int main () { 
  double param, result; 
  param = 0.5; 
  printf("------------------------------\n"); 
  printf ("7     ^    3   = %f\n", pow (7.0, 3.0) ); 
  printf ("4.73  ^  1.5   = %f\n", pow (4.73, 1.5) ); 
  printf ("32.01 ^ 1.54   = %f\n", pow (32.01, 1.54) );  
  result = fmod(param,2); 
  printf ("fmod(%f,2)= %f\n", param, result ); 
  result = log  (param); 
  printf ("log  (%f) = %f\n", param, result ); 
  result = log10(param); 
  printf ("log10(%f) = %f\n", param, result ); 
  result = exp  (param); 
  printf ("exp  (%f) = %f\n", param, result ); 
  result = sqrt (param); 
  printf ("sqrt (%f) = %f\n", param, result ); 
  printf("------------------------------\n"); 
  result = sin  (param); 
  printf ("sin  (%f) = %f\n", param, result ); 
  result = cos  (param); 
  printf ("cos  (%f) = %f\n", param, result ); 
  result = tan  (param); 
  printf ("tan  (%f) = %f\n", param, result ); 
  result = acos (param); 
  printf ("àcos (%f) = %f\n", param, result ); 
  result = asin (param); 
  printf ("àsin (%f) = %f\n", param, result ); 
  result = atan (param); 

 



 

  printf ("atan (%f) = %f\n", param, result ); 
   result = sinh (param); 
  printf ("sinh (%f) = %f\n", param, result ); 
  result = cosh (param); 
  printf ("cosh (%f) = %f\n", param, result ); 
  result = tanh (param); 
  printf ("tanh (%f) = %f\n", param, result ); 
  printf("------------------------------\n"); 
  result = abs (-5); 
  printf ("abs  (%8d) = %f\n", -5, result ); 
  result = fabs (-param); 
  printf ("fabs(-%f) = %f\n", param, result ); 
  result = floor(param); 
  printf ("floor(%f) = %f\n", param, result ); 
  result = ceil (param); 
  printf ("ceil (%f) = %f\n", param, result );   
  return 0; 
} 

Име fabs  - абсолютна стойност 

Употреба    double fabs (double х); 

Прототип в  mаth.h 

Описание    Bж. abs  

Bж. също:  fаrmаllос 

 

Име         rаnd - генератор на случайни числа 

Употреба   int rаnd(vоid); 

Други       vоid srаnd(unsigned  sееd); 

Прототип в  stdlib.h 

Описание    rаnd използува мултипликативен конгруентен генератор 
за случайни числа с период 2 на степен 32 и връща 
псевдослучайни числа в интервала от 0 до 2 на степен 15
минус 1.  

Генераторът се реинициализира чрез обръщение към 
srаnd с аргумент единица (1). Mоже да му се зададе нова 
входна точка, като се извика srаnd с друга стойност на 
sееd. 

 

Пример: 

Програмен код Резултат 
#include <time.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
/*Печата 5 случайни числа в интервала 
от 0 до 32767 */ 
int main(void) { 
   int i;  
   long long now; 
   time( &now); 
   srand(time(&now) % 37);  /* започва 
от случайно място */ 
   for (i=0;i<5;i++) 
     printf("%d\n",rand()); 
  } 

 

 

 

 



 

Име  srаnd - инициализира генератора за случайни числа 

Употреба vоid srаnd(unsigned sееd); 

Прототип в stdlib.h 

Описание    Bж. rаnd 

Име  trig - тригонометрични функции 

Употреба    double асоs(double х);  

double аsin(double х); 

double аtаn(double х); 

double аtаn2(double у, double х); 

double соs(double х); 

double sin(double х); 

double tаn(double х); 

Прототип    mаth.h 

Описание   sin, соs и tаn връщат резултата от съответните 
тригонометрични функции, приложени върху аргумента.  

Ъглите се задават в радиани. аsin, асоs и аtаn 
връщат резултата от съответните аркус функции, 
приложени върху аргумента. Аргументите на аsin и асоs 
трябва да бъдат в интервала -1 до 1. Стойности извън 
този интервал карат аsin и асоs да върнат нула и еrrnо 
получава стойност: EDОM      Грешка - извън допустимия 
интервал  

аtаn2  връща аркус тангенс от у/х и дава верни 
резултати, дори и когато резултантната стойност е 
близо до рi/2 или -рi/2 (х клони към 0). 

sin и соs връщат стойност в интервала от -1 до 1. 
аsin връща стойност в интервала от -рi/2 до рi/2.  

асоs  връща стойност в интервала от 0 до рi. atаn 
връща стойност в интервала от -рi/2 до рi/2.  

аtаn2  връща стойност в интервала от -рi до рi.  

tаn  връща стойност за всеки валиден ъгъл. За ъгли 
близки до рi/2 или -рi/2, функцията връща 0 и еrrnо 
получава стойност: ERАNGE  

Резултат извън допустимия обхват. Обработката на 
грешките за тези функции може да се модифицира C++ 
помощта на функцията mаthеrr.  

 

Задача 1. Да се напише програма за преминаване от градуси в 
радиани и обратно. 

(Забележка: 180 градус = PI радиана т.е. X градуса = X*PI/180 
rad). 

 



 

Решение: 

Програмен код Резултат 
#include <iostream> 
const float pi=3.14f; 
using namespace std; 
int main(int argc, char *argv[]) { 
  float Grad,Rad; 
  setlocale(LC_ALL, "Bulgarian"); 
  cout << "Въведете градусите: "; 
  cin  >> Grad; 
  Rad = pi*Grad/180.0; 
  cout << "\t"<< Grad << (char)0xB0  
       << " = "<< Rad << " rad" << endl; 
  return 0; 
} 

 

 

Задача 2. Да се състави програма за извеждане средната 
аритметична стойност на последните две цифри на въведено цяло 
число. 

Програмен код Резултат 
#include <iostream> 
#include <math.h> 
using namespace std; 
int main(void) { 
 int x,y,z; 
 float nAvg; 
 cout << "x = "; 
 cin >> x; 
 y = x/10; // десетици 
 z = x%10; // единици 
 nAvg = (float)(y+z)/2; 
 cout << "nAvg =  " << nAvg << endl; 
 return 0; 
} 
 

 

За решението на тази задача трябва да се отделят двете числа( 
единици и десетци). Тези числа се сумират и резултатът се дели на 
2 (техният брой).  За решението на задачата се използва свойството 
на десетична бройна система, че тя е позиционна. Ако едно 
двуцифрено число се раздели на 10 ще се получи броят на десетиците 
в него (y = x/10;). Остатъкът от целочисленото деление ще ни даде 
единиците (z = x%10;). Опитайте да модифицирате програмата така че 
да намира средноаритметичното число на цифрите от едно трицифрено 
число. 

 

 

Задача 3. Да се състави програма за пресмятане стойността на 

израза 
�������

���|���|
 при въведена от клавиатурата стойност на x с точност 

до третата цифра след десетичната запетая: 



 

Програмен код Резултат 
 #include <iostream> 
 #include <iomanip> 
 #include <math.h> 
 using namespace std; 
 int main(void) { 
    double x, nFunc; 
    cout << "x = "; 
    cin >>x; 
    nFunc = (pow(x,2)+2*x-1)/(5+sqrt(fabs(x-3))); 
    cout << "nFunc = "; 
    cout << setiosflags(ios::fixed) <<  
            setprecision(3) << nFunc << endl; 
    return 0; 
 } 
 

 

За решаването на задачата е необходимо да се използват 
математически функции за повдигане на степен (pow(x,2)), за 
коренуване (sqrt(x) или pow(x,0.5)) и функция за намиране на 
абсолютна стойност на число (fabs(x)). Записа на математическото 
уравнение със средствата на С++ е:  

nFunc = (pow(x,2)+2*x-1)/(5+sqrt(fabs(x-3))); 

Втората част на задачата се състои във форматирания изход. Това 
извеждане се задава посредсвом функциите за задаване на формат в 
поток setiosflags(ios::fixed)  и  задаване на точност при 
извеждането setprecision(3). 

Ако се използват функциите от ANSII C, решението е следното: 

Програмен код Резултат 
#include <stdio.h> 
#include <math.h> 
int main(void) { 
  double x, nFunc; 
  printf("x = "); 
  scanf("%lf",&x); 
  nFunc = (pow(x,2)+2*x-1)/(5+sqrt(fabs(x-3))); 
  printf("nFunc = %8.3f \n",nFunc); 
  return 0; 
 } 

Както виждате разликата е само във функциите за въвеждане и 
извеждане на данни. Функцията printf съответства по предназначение 
на оператора cout. А функцията за въвеждане на данни scanf на 
оператора cin. Обърнете внимание на следните елементи от кода: 

 С форматния параметър "%lf" се указва че ще бъде въвеждано 
число с двойна точност. Ако използвате форматната 
спецификация "%f" за въвеждане на число от тип double
въведената стойност няма да съответства по стойност на 
записаната в променливата. 

 Със спецификацията %8.3f  се задава формата за извеждане на 
реално число. Този синтаксис означава, че за числото ще бъдет 
оставени 8 позиции, като за дробната част ще бъдат заделени 3 
от тях. 



 

Задача 4.  Да се състави линейна програма на С++, която при 
въведени страни a, b, c на триъгълник и да пресмята, лицето на 
триъгълника и медианите към страните. 

За решаване на задачата могат да се използват математическите 
зависимости:  

� = ��(� − �)(� − �)(� − �) където  � =
�����

�
 

�� =
�

�
√2�� + 2�� − ��. �� =

�

�
√2�� + 2�� − �� �� =

�

�
√2�� + 2�� − �� 

За решаването на задачата е необходимо да се въведат стойностите 
на 3 числа (a,b,c) и да се пресметна стойностите на S, ma, mb, mc и 
p. Ще бъде използвана и функцията за коренуване sqrt. 

Програмен код Резултат 
 #include <stdio.h> 
 #include <math.h> 
 int main(void) { 
  double a,b,c,S,ma,mb,mc,p; 
  printf("a = "); 
  scanf("%lf",&a); 
  printf("b = "); 
  scanf("%lf",&b); 
  printf("c = "); 
  scanf("%lf",&c); 
  p = (a+b+c)/2; 
  S = sqrt(p*(p-a)*(p-b)*(p-c)); 
  ma = sqrt(2*b*b +2*c*c-a*a)/2; 
  mb = sqrt(2*a*a +2*c*c-b*b)/2; 
  mc = sqrt(2*b*b +2*a*a-c*c)/2; 
  printf ( "S = %f \np = %f\n",S,p); 
  printf ( "ma = %f\n",ma); 
  printf ( "mb = %f\n",mb); 
  printf ( "mc = %f\n",mc); 
    return 0; 
 } 
 

 

В представеното решение няма нищо сложно, но обърнете внимание на 
кода: printf ( "S = %f \np = %f\n",S,p); С този код се извеждат 
две числа с един оператор за извеждане.  На мястото на първият %f
се извежда стойността на S, a на мястото на втория %f стойността 
на полупериметъра p. За да се изведат двете стойности на два реда 
е използвана константата \n (преминаване на нов ред). 

Задача 1. Напишете програма, която пресмята стойността на 
израза: 

 а) m + 
n

p + 
q

r + 
s
t

 ; 

 б) 
sin (sin (sin x)) + cos (cos (cos x))

| ln x | + | cos x | + ex
  



 

 

Задача 2.  Напишете програма, която определя лицето и периметъра 
на квадрат с дадена страна a – цяло число. Разширете програмата, 
като включите и определяне на лицата на вписаната и описаната 
окръжности.  

Задача 3.  . Напишете програма, която пресмята разстоянието 
между две точки, зададени чрез своите координати в декартова 
координатна система.  

Задача 4.  Напишете програма, която пресмята сумата и 
произведението от цифрите на дадено четирицифрено цяло число. 

Задача 5.  Напишете програма за пресмятане на xa , където x  R, 

a  R. 

Упътване: xa  = (eln x )a  = exp(a * ln x). 

Задача 6.  Формулата за превръщане на температура от градуси по 

Фаренхайт в градуси по Целзий е следната: C =  
5
9 (F – 32). 

Напишете програма, която въвежда температура, измерена в градуси 
по Фаренхайт, пресмята съответната температура в градуси по Целзий 
и извежда на екрана двете температури.  

1. Какви аритметични оператори има в програмният език С? 

2. Какви операции за инкементиране познавате? 

3. Какви операции за декрементиране познавате?  

4. Какви операции за умножение познавате? 

5. Какви операции за деление познавате? 

6. Как се определя дали едно число е четно или нечетно? 

7. Какви функции за въвеждане на данни познавате? 

8. Какви функции за извеждане на данни познавате? 

9. Посредством коя функция за въвеждане на данни могат да се 

въведат празни интервали и запетаи? 

 

 

 

 

 


