
 
 
Лекция 9 
 
Файлове 
Дълго време електронно-изчислителните машини се разглеждаха предимно като 
устройства за работа с числа. Сега компютърните системи се използват едва ли не във 
всяка област от човешкия живот и изпълняват голямо разнообразие от дейности. Едно от 
най-разпространените приложения на компютрите в момента е да съхраняват информация. 
Практиката е показала, че най-удобната форма за съхраняване на информация е файл. 
Това е така, защото данните, съхранявани в даден файл могат да се използват от няколко 
програми. Освен това, данните във файла могат да се записват на устройства с 
енергонезависима памет и да се съхраняват и след като програмата, която го е създала 
престане да работи. Накрая, голяма част от данните с които работят програмите са много 
големи по обем и не могат да се поберат в оперативната памет на компютрите. В този 
случай, те се съхраняват във файлове на външни запомнящи устройства, а в оперативната 
памет се прехвърля тази част от данните които се обработват в момента.  
Главното предимство на файловете, като организация за съхранение на информация е 
възможността с файловете да се извършват различни манипулации.  Затова, когато се 
работи с файлове, програмистите трябва да се грижат и за спомагателните програми 
предназначени за създаване и управление на съхраняването на данните във файловете.  
 
Типове файлове 
Съществуват три основни типове файлове: последователни файлове; файлове с пряк 
достъп и индексирани файлове (файлове с ключове).  
При последователните файлове може да се чете (или пише, но не едновременно с четенето) 
последователно, от начало до края. По време на дадено обръщение към файла се обработва 
(чете или записва) един елемент от информацията във файла. Последователният файл 
може да започне да се обработва само от началото на файла. Не може да се позиционира 
управлението някъде по средата на файла и де се извършва четене или запис там. Най-
доброто приближение на физическата картина на последователен файл е сравнението с 
магнитна лента. Както на магнитната лента записа се прави като се започне от началото на 
логическия елемент информация (не може да се записва дадена песен от средата), така и в 
последователния файл не може да се чете или пише от определено място нататък във 
файла.  
Файловете с директен достъп се разделят на части, които се наричат записи. В Pascal 
понятието запис се използва и за деклариране на типове данни (тип данни записи), но най-
често именно типа данни запис се използва за организация на файлове с пряк достъп. 
Затова се използва едно и също понятие за двете организации на данните - файлове с пряк 
достъп и тип данни - записи. Към всеки запис във файла може да се извърши обръщение 
по адреса на записа във файла. Организацията на механизъма с адреси във файл е 
възможна само при запис на магнитни дискове. Когато информацията се съхранява на 
магнитна лента тази организация не е допустима.  
Третият вид файлова структура - индексирани файлове имат средства за осъществяване на 
пряк достъп. Записите в тях могат да бъдат четени или записвани както по адреса (мястото 
на записа във файла), така и по съдържанието на дадено поле от записа, което се нарича 
индексно поле (ключ). Ключ може да бъде кое да е поле в записа, но стойността на това 
поле трябва да е различно за отделните записи. Достъпът до записите в индексираните 
файлове посредством стойността на ключ се нарича асоциативен достъп във файла. 



В Pascal  има вградени средства за управление на файлове само от първия тип - с 
последователен достъп. В много от по-новите версии на компилатори за езика са 
предвидени различни процедури за реализация на файлове с пряк достъп. 
 
Последователни файлове 
Файл в терминологията на Pascal се нарича последователност от компоненти от един и същ 
тип. В даден момент от време е достъпен само един елемент от файла. Броят компоненти 
на файла могат да се изменят; за всеки файл този брой отначало е нула и в процеса на 
работа може само да се увеличава. Нови елементи могат да се добавят само към края на 
файла.  
Подобно на променливите, файла трябва най-напред да бъде обявен (деклариран), а след 
това може да се използва. Файлът се явява обект от файлов тип: 
 type intfile = file of integer ; 
 var f_int : initfile ; 
 var f_word : file of alfa ; 
В тези примери се декларират променливи от файлов тип. Когато се използва 
спецификатор type, се декларира файлов тип и с него могат да се обявяват файлови 
променливи. Файлови променливи се декларират по стандартния начин - с помоща на var. 
Променливи от файлов тип са f_int и f_word. Първата променлива дефинира 
последователен файл от цели числа, а втората - последователен файл от символни думи 
(вектори) по 10 символа (спецификатор alfa). 
Файла се отваря за четене с помоща на процедура RESET, а за писане - с процедура 
REWRITE. Процедурата REWRITE унищожава съдържанието на файла (ако съществува 
такъв)  и създава нов празен последователен файл в който може да се записва информация.  
 reset (f_int) ;  {Файла е подготвен за четене на данни от него } 
 rewrite (f_word) ; {Файла е подготвен за писане в него} 
Наименованията на файловете в програмата и извън нея могат да бъдат различни. 
Обикновено в операционната система има специални команди с които се постига 
съответствие между името на файла върху постоянния носител (диска) и файловата 
променлива декларирана в дадена програма. По този начин, един файл може да бъде 
използван от различни програми, стига да се осъществи връзка между реалното име на 
файла и файловата променлива в програмата.  
 
Процедури GET, PUT и буфер. След деклариране и установяване на последователен 
файл, той може да се обработва с помоща на процедури GET и PUT. Буфер се нарича 
компонентата от файла, която е достъпна в определен момент от време. Към буфера може 
да се извършва обръщение като към наименованието на файла се постави специалният 
символ ‘↑’. Тогава означението f_int↑ е буферна променлива която съдържа текущата 
достъпна компонента от файла. Разликата между f_int и f_int↑ е че файловата променлива 
се отнася за целия файл, а буферната компонента съдържа само един елемент от файла.  
Процедурата GET може да се използва само след отваряне на файла с процедура RESET. С 
процедурата GET се осъществява преход към следващата компонента на файла и тя става 
достъпна за програмата (става стойност на буферната променлива).  
Процедурата PUT може да се използва само след отваряне на файла с процедура 
REWRITE. С помоща на PUT се извършва запис на стойността на буферната променлива в 
края на файла. По този начин броят на компонентите на файла се увеличава с един. Ето 
пример на използване на тези процедури: 
 get (f_int) ; i := f_int↑ ; 
 f_word↑ := ‘new text’ ; put (f_word) ; 
В първия пример с помоща на процедура get се прочита следващата компонента на файла 
f_int и след това стойността се записва в променлива i. Във втория пример, на буферната 



променлива f_word↑ се присвоява стойност ‘new text’, след което тази стойност се записва в 
края на файла посредством процедура put.  
 
Функция ‘край на файла’ - EOF. В процеса на четене на информация трябва да се следи 
дали не е достигнат края на файла с данни.  В Pascal това се извършва с помоща на 
функция ЕOF. Функция EOF (f), където f е името на файла приема стойност TRUE, когато 
е достигнат края на файла и FALSE, когато краят не е достигнат. Ако файла е празен, то 
началното значение на тази функция е TRUE. Наличието на тази функция, позволява да се 
работи с файлове за които не се знае колко компоненти съдържат. Ето пример на програма, 
която чете данни от предварително създаден файл, запълнен с цели числа и пресмята броя 
на положителните, отрицателните и числата с нулева стойност: 
 program intcount (f) ; 
 n,p,z : integer ; 
 begin 
  n:=0 ; p:=0 ; z:=0 ; 
  reset (f) ; {отваряне на файла и  
                                        поставяне в буфера на първата стойност} 
  while not eof (f) do 
     begin 
     if f↑ < 0 then n:=n+1 ; 
     if f↑ > 0 then p:=p+1 ; 
     if f↑ = 0 then z:=z+1 ; 
    get (f) ;  
    end ; 
 writeln (n+p+z:8, ‘ брой числа във файла’) ; 
 writeln (‘ положителни : ‘, p:8) ; 
 writeln (‘ отрицателни : ‘, n:8) ; 
writeln (‘ с нулева стойност : ‘, z:8) ; 
 end.  
 
Стандартни файлове INPUT и OUTPUT. В Pascal съществуват два специални файла 
INPUT и OUTPUT, които не е необходимо да бъдат обвявани. Освен това, за тях не е 
необходимо да се извикват процедури RESET и REWRITE, защото тези файлове се отварят 
от операционната система. В някои системи е необходимо тези файлове да присъстват в 
заглавието на програмата - program Name_Prg (INPUT,OUTPUT).  
Файл INPUT по подразбиране се свързва със стандартно входно устройство - най-често 
това е вход от клавиатура, който се изобразява на екрана на дисплея. Съществуват и 
системи за които стандартно входно устройство може да бъде друго - например 
перфокартно устройство. 
Файл OUTPUT обикновено се свързва с стандартното изходящо устройство, което в 
повечето системи е дисплея на компютърната система. Файловете INPUT и OUTPUT са 
текстови файлове и могат да не се изписват в операциите за въвеждане и извеждане на 
информацията.  
 
Процедури READ и WRITE. При обръщенията към процедурите READ, READLN, 
WRITE и WRITELN, които бяха използвани в досегашните примери, може като първи 
аргумент да се използва име на кой да е деклариран файл. Тогава инструкцията за четене 
на символ би изглеждала така: 
 read (f, ch) ; , където f е наименование на файл, а ch - символна променлива. 
Еквивалентаната операция записана с процедура GET има вида: 
 ch := f↑ ; get (f) ; 
Когато в процедурите READ и WRITE не е зададен първия аргумент, като такива 
аргументи се смятат файловете INPUT и OUTPUT. 



 
Файлове с произволен достъп 
Режим на произволен достъп е способ за обработка на файлове, при които може да се 
извършва непосредствено обръщение към коя да е компонента на файла. Този режим, 
позволява на програмата при обръщение към някой компонент на файла да не се 
преглеждат всички предхождащи компоненти.  
Всеки компонент на файла има целочислен идентификатор, който определя мястото 
(адреса) на компонента във файла. Тъй като най-често компоненти на файлове с пряк 
достъп се явяват записи, то целочисленият идентификатор се явява номера на записа. 
Първият компонент на файла с директен достъп има номер 0, вторият - 1 и т.н. За 
позициониране на маркера на файла (текущия компонент) в Pascal се използва процедура 
SEEK. Тази процедура изисква като аргументи наименованието на файла и номера на 
компонента 
Произволният достъп позволява отстраняване на компоненти от файла. Физическото 
отстраняване на дадена компонента от файла изисква всички компоненти след тази, която 
се премахва да бъдат преместени с една позиция напред, а оставащата последна 
компонента да се смята за свободна за запис на добавяна компонента. Ето пример за 
използване на файл с пряк достъп: 
  
 


