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1. Въведение

•В информатиката булевият тип данни е тип данни, който има две 
възможни стойности (най-често обозначени като true и false). 

Предназначен е да обозначава истинните стойности в логиката и Булевата 
алгебра. Той е кръстен на Джордж Бул, който за първи път дефинира 

алгебрична система на логиката в средата на 19. век. Булевият тип данни 
основно се свързва с условни конструкции, които позволяват различни 

действия и промяна на поредността на изпълнение в зависимост от това 
дали програмноопределеното булево условие се оцени като вярно или 

невярно. Това е специален случай на по-общ логически тип данни; 
логикате невинаги трябва да бъде булева.



2. Общи положенния 

•В програмите езици, които имат вграден булев тип, каквито са Pascal и Java, условните 
оператори, като например > и ≠ обикновено са дефинирани така, че да връщат булева 

стойност. Условните и цикличните команди могат да бъдат дефинирани да тестват изрази с 
булева стойност. Езици, в които няма изрично дефиниран булев тип данни 

като C90 или Lisp използват други типове данни за да представят истинни стойности. Common 
Lisp използва празен списък вместо неистинни стойности (false), а всичко друго се оценява 

като истина (true). C използва целочислен тип, при който сравнителни изрази като i > j и 
логически изрази, свързани с && (логическо и) и || (логическо или) имат стойност 1 когато се 

оценяват като истина (true) и 0 при неистина (false). В условните части на if, while, for и др. 
всяка стойност, различна от 0, се оценява като истина. Всъщност, всяка булева променлива 
може да бъде разглеждана (и имплементирана) като променлива от цифров тип, която има 

един-единствен бит. Това означава, че булевата променлива може да има само две стойности, 
0 и 1.



3. Типът Boolean

•За да могат да бъдат програмирани рзклонени и циклични алгоритми, езикът за 
програмиране предоставя механизъм за вземане на решения в коя от две възможни 

посоки да продължи изпълнението на програмата. Когато порограмата трябва да 
вземе някакво решение, това става с помощта на логическо условие. Условието е 

израз, стойността на който е булева – true или false. Затова езикът за програмиране 
поддържа типа boo1, при който възможни константи са само двете булеви стойности.

Най-простият начин за построяване на условие е с помощта на операциите за 
сравняване, които познаваме като знаците в езика C#, като знаците на шестте 

операции се различават от използваните в MS Exel. 



Тип низ



1. Въведение
•Низът в компютърните науки е крайна поредица от символи (представляващи краен 

брой знаци). Елементите му евентуално могат да бъдат променяни, както и 
дължината му. Низовете обикновено се разглеждат като тип данни и често са 

приведени във вид на масиви от байтове (или думи), които съхраняват 
последователност от елементи, използвайки кодиране на символите.

В зависимост от езика за програмиране и използвания тип данни променлива, 
декларирана като низ, може да бъде съхранена в паметта статично (предварително 

определена максимална дължина) или динамично (може да съдържа различен брой 
елементи). Във формалните езици, които се използват в математическата логика и 
теоретичната информатика, низ е крайна последователност от символи от дадено 

множество, наречено азбука.



2. Символни низове в C#

•В C# символните низове са дефинирани в класа System.String. За декларация по 
време на писане на код се използва служебната дума String. Тъй като String е клас, 
той е референтен тип данни и в стека на програмата се съхранява само указателят, 
сочещ към поле от динамичната памет, където се съхранява реалната стойност на 

обекта. За да работим с променлива от тип string трябва първо да я създадем и 
инициализираме. Трябва да се има предвид, че създаването на референтен тип 

само заделя част от динамичната памет със стойност null. Ако се опитаме да 
извикаме инстанцирания обект, ще получим грешка за достъп до липсваща 

стойност NullReferenceException. Има три начина за инициализиране 
на променливи:

•Задаване на литерал за символен низ – по този начин задаваме предефинирано 
текстово съдържание на променливата. Използва се, когато знаем стойността, която 

трябва да бъде съхранена.

•Присвояване на стойност от друг низ. При присвояване стойността на един низ на 
друг новата променлива приема референцията към същото място в динамичната 

памет, към което сочи първата.

•Приемане на стойност от операция, която връща string. Това може да бъде метод, 
който валидира данни; преобразуване на друг тип променлива; събиране на 

няколко низа.


