
Въведение в 
програмирането 



Какво означава  
"да програмираме"?  

Компютърно програмиране: създаване 
на поредица от инструкции, за да 

накарате компютъра да  направи нещо. 



Управление на компютъра 

 Компютрите и софтуера има много нива на 
управление. На най-ниско машинно ниво се 
управлява самият процесор и регистрите му 
(чрез машинни програми на ниско ниво) – 
можем да сравним това с управлението на 
машините в цеховете. На по-високо системно 
ниво се управляват различните отговорности на 
операционната система (например Windows 7) 
като файлова система, периферни устройства, 
потребители, комуникационни протоколи – 
можем да сравним това с управлението на 
цеховете и отделите в предприятието.  



Управление на компютъра 

 На най-високо ниво в софтуера са 
приложенията (приложните програми). При 
тях се управлява цял ансамбъл от процеси, за 
изпълнението на които са необходими 
огромен брой операции на процесора. Това е 
нивото на директорите, които управляват 
цялото предприятие с цел максимално 
ефективно използване на ресурсите за 
получаване на качествени резултати. 

 



Същност на програмирането 

 Да програмираме, означава да 
организираме управлението на компютъра с 
помощта на поредици от инструкции. Тези 
заповеди (инструкции) се издават в писмен 
вид и биват безпрекословно изпълнявани от 
компютъра (съответно от операционната 
система, от процесора и от периферните 
устройства).  



Фази на компютърното програмиране 

 Дефиниране на задача 

 Проблем за решаване 

 Планиране на решение                   

       Намиране на правилен алгоритъм 

 Писане на код 

 Поправяне на грешките 

 



Нашата първа C# програма 

 
 
using System; 
namespace Hello 
class Program 
{ 
    static void Main() 
    { 
        Console.WriteLine("Hello, World"); 
    } 



Добавяме стандартния 
namespace "System" 

Дефинираме class с 
име “Program" 

Дефинираме 
Main()метод  

Принтираме на конзолата 
съобщението “Hello World” 



Основни елементи 

 Програмите на езика С# са съставени 
отподпрограми, наричани функции и класове от 
обекти. 

Дефиниция на функция: 

<тип_на_функцията><име_на_функцията> 

(<списък_от_аргументи>) 

{ <тяло_на_функцията>} 



Пример:  

Static void Main()(string[] args) 

{ Console.WriteLine(“Hello World!”);} 

 



Тип на функцията е типът на стойността, 
която тя пресмята. 

!!! Типът на функциите, които не пресмятат 
някакви стойности, се означава с void.!!! 

Функцията се идентифицира  с името си, броя 
и типа на аргументите. 

Всяка функция трябва да бъде част от 
някакъв клас. 



Представяне на обекти/явления в 
компютърната памет. 

Тип – множество от стойности, представени 
еднообрано в компютърната памет и 
допустимите операции с тези стойности. 
Характеристики: 
 Типовете данни се характеризират с:  
- Име – например int; 
- Размер (колко памет заемат) - например 4 

байта; 
-  Стойност по подразбиране (default value) – 

например 0. 



Базовите типове данни в C# се разделят на следните 
видове:  

- Целочислени типове – sbyte, byte, short, ushort, int, 
uint, long, ulong;  

- Реални типове с плаваща запетая – float, double; 

- Реални типове с десетична точност – decimal; 

-  Булев тип – bool; 

-  Символен тип – char; 

-  Символен низ (стринг) – string;  

-  Обектен тип – object.  

Тези типове данни се наричат примитивни (built-in 
types), тъй като са вградени в езика C# на най-ниско 
ниво. 



Използвана литература: 1. Учебник по информатика, изд. Изкуства 


