
ВЪВЕДЕНИЕ В АЛГОРИТМИЧНИЯ ЕЗИК С++ 

 

 

1. Езици за програмиране (формални езици) – Едно от най-добрите средства за 

изпълнение на алгоритъм е компютъра. Той има възможност да го изпълни с висока 

скорост и не допуска грешки. За КИ интерес представляват само тези алгоритми, които 

могат да се изпълняват с компютър. 

Програмата представя алгоритъма във вид изпълним от компютър. 

Езиците за програмиране (формалните езици) – са изкуствено създадени, имат 

международен характер и са само в писмена фирма. 

 а) азбука – крайно множество от букви, цифри и други специални символи 

 б) думи – състоят се от крайна последователност от символи, включени в азбуката и 

имащи смисъл 

 в) синтаксис – правила за построяване на граматически правилни изречения 

 г) семантика – правила за построяване на смислово  правилни изречения. В 

програмирането е правило за приложение. 

За хората е много трудоемко и неудобно да пишат програмите на машинен език. За 

тази цел се използва сложна програма предназначена да преобразува (превежда) програми 

написани на език за програмиране в програми написани на машинен език. нарича се 

транслатор. Освен, че преобразува програмата на машинен език, транслаторът открива и 

допуснатите синтактични грешки. Съществуват обаче друг тип грешки – логически, които 

не могат да се открият от транслатора. 

Транслаторите биват два вида: 

 Интерпретатор – превежда последователно всяка инструкция написана на един 

ред и в случай, че е коректна – я изпълнява (превежда ред по ред и ги изпълнява) 

 Компилатор – превежда цялата програма на машинен език, след което 

инструкциите се изпълняват по реда на тяхното въвеждане 

 



2. История на възникване на езика  - С е език за програмиране, разработен от Денис 

Ричи (Dennis Ritchie) и Кен Томпсън (Ken Thompson) в началото на 70-те години на ХХ 

век за операционната система UNIX. 

С++ е обектно-ориентиран език за програмиране, широко използван днес. Една голяма 

част от приложните програми на много операционни системи, както и някои от самите 

операционни системи, са написани на този език.  

Развитието на С++ започва през 1985, когато Бьорн Строустръп (Bjarne Stroustrup) създава 

обектно-ориентиран вариант на по-рано съществуващия език C. 

3. Азбука на езика 

а) букви – a-z,  A-Z,  езикът прави разлика между малки и главни букви 

б) цифри – 0-9 

в) специални символи +, - , * , / , ? , () , {} , [] , | , ! , $ , # , & , % , _ , . , :, ; , “ , т.н. 

г) разделителите: интервал, табулация и нов ред, които отделят лексемите в 

програмата и служат за оформяне на текста 

4. Идентификатори 

а)определение – имена на всички величини и обекти в езика  

 Съставят се с помощта на  букви, цифри и _ 

 мах дължина е 63 символа. 

 Започва се винаги с буква 

б) запазени думи – имат специално, запазено значение, което не може да се 

променя. Напр. auto, break, case, char, goto  … 

в) стандартни думи –  имат запазено значение за програмата като е възможно да се  

предефинират, но би могло да се получи конфликт с програмата. Такива думи са cout, cin, 

sqrt, ceil   и т.н. (Желателно е като идентификатори да се избират имена, които не биха 

влизали в конфликт с езика. 

г) оператори – последователност от думи задаващи определено елементарно 

действие. Завършват задължително с ; 

5. Коментари – текст,  който не се компилира. Служи за подобряване четливостта на 

програмата ( пояснителен текст). Записват се по следните два начина: 

 

 /* пояснителен текст, който може да бъде изписан на няколко реда*/ 



 // коментар, който се изписва само на един ред 

6. Структура на програма на С++ 

Структурата на една програма на С++ се състои от отделни програмни единици, наречени 

функции. Всяка функция се състои от група оператори, описващи действия образуващи 

логическо цяло. Задължително е наличието на така наречената главна функция. Тя 

реализира връзката на програмата с операционната система. Името и е фиксирано -  main(). 

Функциите могат да бъдат описани в отделни библиотечни файлове. За тази цел е 

необходимо обявяването на библиотеките в началото на програмата. 

Структурата на главната функция се задава по един от следните начини: 

 

 

int main() 

{ 

 < тяло на функция> 

return 0; 

} 

main () 

{ 

< тяло на функция> 

return 0; 

} 

void main () 

{ 

< тяло на функция> 

} 

 

 

Компилацията в С++ протича в два етапа – предварителна и същинска. Предварителната се 

извършва от предпроцесора. Изпълнява се от специален вид команди, наречени директиви. 

Директивите започват със символа #. 

 

Директива #include. Осъществява включване (вмъкване) на определен файл в рамките на 

друг, например: 

 

#include <iostream.h> 

main() 

{ 

    cout  << “Hello”; 

} 

 



Ако файлът е ограден със символите <>, препроцесорът търси файла в подразбираща се 

директория. Ако файлът не е разположен в подразбираща се директория, трябва да се 

зададе неговото име и пътеката до него, като се огражда с кавички, например: 

#include “c:\dir1\file1.h" 

 

Директива #define. Чрез нея се задават макроси. Общият й вид е следния: 

 

#define <име на макрос> [(списък на параметри)] [<тяло>] 

 

Например:       

 

#define pi 3.14 

 

7. Дефиниции и декларации.  

a. Дефиниции.Създаването на компонентите, участващи в програмите, се 

осъществява чрез тяхното дефиниране. В резултат на това се заделят 

определени области от паметта, към които се асоциират идентификаторите  

и типовете на компонентите. 

b. Декларации. Декларациите, за разлика от дефинициите, не предизвикват 

създаване на нови компоненти (заделяне на памет и евентуална 

инициализация), само задават съответствие между идентификатори и типове. 

 

 

8. Примерна  програма на С++ 

 

/* first . cpp 

 Това е моята първа програма*/ 

#include<iostream.h> 

int main () 

{ 

 Cout<<” Аз програмирам”<<endl; 



return 0; 

} 

 

/* first . cpp 

 Това е моята първа програма*/ 

 

 

 

#include<iostream.h> 

 

 

int main () 

 

 

{ } -  

 

Коментар, който не се отпечатва 

Посредством #include се включва iostream за 

осъществяване на входно -изходните 

операции 

С този ред започва изпълнението на всяка програма.  


