
 
Лекция 6 
 
1. Оператори за многовариантен избор 
При описанието на алгоритми се налага да се избира между няколко възможни варианти на 
действие на процеса на обработка на данните. Един от начините за решаване на тази задача е 
използването на условен оператор в пълен или непълен формат и вложение на условни 
оператори. Когато алтернативните възможности са много, се получава сложна верига от 
вложени условни оператори, което прави алгоритъма и програмата трудни за анализ и 
проследяване. В език Pascal съществува оператор за многовариантен избор, които решава 
задачата за многовариантен избор. Синтактическият запис на оператора за многовариантен 
избор (оператор case) има вида: 
 case Sel of 
 p1:   S1 ; 
 p2:   S2 ; 
 ...................... 
 else Sv ; 
 end ; 
където case е ключова дума от език Pascal идентифицираща оператора за многовариантен 
избор; Sel е променлива използвана като селектор. В зависимост от стойността на Sel се 
изпълнява някой от възможните оператори S1, S2, ..., които се обозначават с етикети р1, 
р2,....Етикетите р1, р2,... са константи, които могат да бъдат стойности на променливата Sel. 
Операторът завършва с думата end. Когато стойността на Sel не съвпада с никоя от 
стойностите р1, р2,..., се изпълнява операторът намиращ след else. Ето един пример за 
използване на оператор case: 

 Тук N е целочислена променлива и 
изпълнява роля на селектор в оператор 
case. В зависимост от стойността на 
тази променлива се отпечатва 
съответен ден от седмицата. Когато 
въведената стойност за N е по-малка от 
1 или по-голяма от 7 (стойности за 
които липсват етикети) се изпълнява  
оператора else. Етикети за възможните 
оператори при многовариантния избор 
са числата от 1 до 7. 
 Допустимите типове данни за 
селектора оператор case са 
целочислени, символни, булеви и 
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{Пример - оператор case} 
Program Day ; 
Var N : integer ; 
    begin 
    write (‘Задайте номер на ден:’) ; 
    readln (N) ; 
    case N of 

1: writeln (‘Понеделник’) ; 
2: writeln (‘Вторник’) ; 
3: writeln (‘Сряда’) ; 
.................. 
else writeln (‘Не ден от седмицата’) ;
end ; 

end. 

някои други типове, за които ще стане 

ъпрос по-нататък. В оператора else не се допуска повторение на етикети (етикети с една и 
ъща стойност). Могат да се използват няколко етикета с един оператор, като етикетите се 
тделят със запетая:  6,7: writeln (‘ Почивни дни’) ;.   

. Оператор Goto. 
ператорът Goto се нарича още оператор за безусловен преход. Той е много мощно и 
ъщевременно опасно програмно средство и използването му трябва да бъде внимателно 
бмислено. По принцип е възможно създаването на програми и без помоща на Goto, но 
зползването му в някои случаи облекчава значително алгоритъма на програмата. Много 
рограмисти смятат употребата на този оператор за признак на недостатъчна квалификация, 
окато други го смятат за изключително полезен. Опасността от употребата на Goto идва от 
акта, че когато в алгоритъма на дадена програма се открие грешка, най-лесният начин да се 



поправи грешката е използване на оператора за безусловен преход, но по този начин се 
усложнява и обърква структурата на алгоритъма. Общата препоръка към разработчиците на 
програмни продукти е когато даден алгоритъм може да се реализира с други средства да не 
се бърза с използването на оператор Goto. 
Операторът Goto предизвиква преход в управлението на програмата на определено място 
обозначено със специален етикет. Общият вид на оператора изглежда така: 
Goto Lab1 ; 
където Lab1 е етикет, се декларира в раздела за декларации на променливи и константи. 
Програмата за решаване на квадратно уравнение може да бъде написана без използване на 

пълния формат на условния 
оператор, но трябва да се 
използва оператор за 
безусловен преход. 
Етикетът lab_end се 
декларира посредством 
служебната дума Label. 
Самият етикет обозначава 
(именова) определен 
оператор в програмата, като 
за целта се използва 
символа двоеточие ‘:’ след 
наименованието на етикета. 
Тъй като в разглегдания 
пример, операторът за 
преход goto lab_end 
прехвърля управлението на 
програмата в края й,  с 
етикета lab_end е обозначен 

празен оператор lab_end: ;. 

{Програма за решаване на квадратно уравнение} 
program sqr_equation ;  
Var a,b,c  : real ;   {Коефиценти на уравнението} 
d,x1,x2  : real ; 
Label lab_end ; 
{тяло на програмата} 
     begin 
     write (‘Въведете коефиценти a,b,c :’) ; 
     readln (a,b,c) ; 
    d := b*b - 4*a*c ; 
     if d<0 then  begin  

writeln (‘Уравнението няма корени !!!’) ; goto lab_end ; 
end ; 

   d := sqrt (d) ; 
   x1 := (-b + d)/(2*a) ; 
   x2 := (-b - d)/(2*a) ; 
   writeln (‘Корени :  х1 = ‘,х1:10:3,’;   х2 = ‘,х2:10:3) ; 
lab_end: ; 
     end. 

 
3.  Изброими и ограничени типове данни 
Изброим тип данни. 
Един от начините за дефиниране на нов тип данни е да се посочат (изброят) всички 
константи (стойности) на типа в определена последователност. Тези константи се се записват 
с идентификатори разделени помежду си със запетая. Списъкът с идентификатори, ограден в 
скоби, дефинира нов тип данни, които се наричат изброим тип. Последователността в която 
се записват константите на типа определя наредбата на стойностите му. Декларирането на 
променливи от изброим тип се извършва по следния начин: 
 Var type_data : (ident1, ident2, ident3, ......) ; 
където type_data е наименование на типа данни, а ident1, ident2, ident3, .... са идентификатори 
задаващи стойностите на типа данни. Изброим тип данни може да бъде деклариран не само 
като отделна променлива, но и като тип с който да се декларират други променливи. За тази 
цел се използва служебната дума type, а стойностите в типа се обявяват не с знака ‘:’, а с 
знака за ревенство ‘=’: 
Примери: 
 type 
      Months = (Jan, Feb, Mar, Apr, May, Jun, Jul, Aug, Sep, Oct, Nov, Dec) ; 
      Days = (Mon, Thu, Wed, Tur, Fri, Sat, San) ; 
  Var operations : (add, substr, mult, div) ; 
Var sign : (plus, minus) ;        
В този пример са дефинирани променливи от изброим тип (operations, sign) а също и нови 
типове данни (Months, Days), чието множество е определено като савкупност от константи 



записани с помоща на идентификаторите в скобите. Всеки от тези идентификатори се 
свързва с поредния му номер в списъка на типа данни. Така например, Jan се свързва със 
стойност 0, Feb - със стойност 1, Mar - със стоиност 2 и т.н. Когато е дефиниран изброим тип 
данни, може да се дефинират конкретни променливи от този тип по стандартния начин: 
Var day : Days ; 
       month1, month2 : Months; 
В този пример променливата day може да приема стойности от списъка на типа Days, а 
променливите month1и month2- от списъка на типа Months. Тъй като константите в списъка 
на изброимия тип данни са цели числа свързани с поредния им номер, променливите от тези 
типове могат да се използват като управляващи променливи за цикъл for или селктор за 
операторa за многовариантен избор case: 
for day:=Mon to Sat do ..... 
Тук е организиран цикъл с управляваща променлива day, която има начална стойност 1 
(Mon) и цикълът се повтаря до стойност 6 (Sat).  
 
Стандартни функции за данни от изброим тип. 
Като данни които приемат цели стойности за изброимия тип са в сила някои от функциите 
използвани за целочисления и символния тип данни: 
- Функция ord. Определя поредния номер на елемента в списъка на изброимия тип. Първият 
елемент е с номер 0, а всеки следващ е с единица по-голям. 
ord (Feb) = 1 ; ord (Fri) = 4 ; 
- Функция pred. С тази функция на всеки елемент от изброим тип се съпоставя 
предшестващият го: 

pred (Substr) = add ; pred (Jan) - не е дефиниран ; pred (Dec) = Nov. 
- Функция succ. С тази функция на всеки елемент от изброим тип се съпоставя следващият 
го: 

succ (Substr) = mult ; succ (Jan) - Feb ; succ (Dec) = не е дефиниран. 
Стандартните процедури за въвеждане и извеждане не могат да се използват с изброим тип 
данни. За да се изведат стойности на изброим тип данни трябва да се използват друг тип 
променливи на които да се присвоят стойностите на изброимия тип. 
 
Ограничен (интервален) тип данни 
Ограниченият тип данни представлява извадка (част) от друг базов тип данни. Ако например 
с дадена променлива трябва да се означи номер на деня в седмицата, не е необходимо тази 

променлива да е от 
целочислен тип с пълен 
набор от възможни 
стойности. Стойностите на 
такава променлива трябва да 
бъдат в интервала от 1 до 7. В 
език Pascal е предвидена 
възможност да се задава 
интервала от стойности, 
които може да заема дадена 
променлива. Така 
променливата week_days, 
която съдържа номер на деня 
в седмицата може да бъде 
декларирана по следния 
начин: 

{Въвеждане на година по Грегориански календар и 
определяне дали годината е високосна} 
Program Year ; 
Type Gregorian = 1582..9999 ; 
 Var     Year : Gregorian ; 

Extraday : boolean; 
     begin 
     writeln (‘Въведи година :’) ; 
      read (Year) ; 
      Extraday:=false ; 

if (Year mod 4 = 0) and (Year mod 100) then 
Extraday:=true ; 

      if (year mod 400 = 0 then Extraday:=true ; 
      if Extraday then writeln (Year:6, ‘ - високосна година’) 
 else writeln (Year:6, ‘ - невисокосна година’) ; 
end.  

Var week_days : 1..7 ;  
Така обявена променливата 



week_days може да приема стойности от 1 до 7 и ако се направи опит да и се присвои 
стойност по-малка от 0 или по-голяма от 7, ще бъде генерирано съобщение за грешка.  Тук 
като базов тип е използван целочислен тип (стойностите от 1 до 7 са цели числа). Като базов 
не може да се използва реален тип данни, но може да се използва изброим тип. Ограниченият 
тип може да бъде деклариран и като тип данни чрез използване на спецификатора type, а за 
задаване на интервала от стойности се използва знака ‘=’ вместо знака ‘:’. Тук е показан 
пример за използване на интервален тип данни в програма която определя дали дадена 
година в вискосна по Грегорианския календар. 
 


