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ИЗГОТВИЛ: РАДОСЛАВ ЗЛАТАНОВ



Целочислени типове

 Целочислените типове данни отразяват целите числа и могат да 

бъдат със знак (signed) или без знак (unsigned) в зависимост от 

желания диапазон от стойности. За да се определи подобен 

целочислен тип данни, е необходимо да се постави ключовата 
дума signed или unsigned пред самия тип данни. По 

подразбиране, ако това не е направено, то типът данни се 

приема за такъв със знак. Разликата е, че signed могат да бъдат 

с положителни или отрицателни стойности, докато unsigned 

могат да бъдат само положителни стойности (и нула). 

Предимството на unsigned е, че може да съхраняват по-големи 

стойности, стига да е сигурно, че те винаги са положителни.



Целочислени типове

Тип данни Място в паметта Пример

char, signed char 1В -128...127

unsigned char 1В 0...255

short, signed short 2В -32768...32767

unsigned short 2В 0...65535

int, signed int 2В -32768...32767

unsigned int 2В 0...65535

long, signed long 4В -2147483648...2147483647

unsigned long 4В 0...4294967295



Аритметични операции

 унарен плюс:  +

 унарен минус: -

 събиране:  + 

 изваждане: -

 умножение: *

 целочислено деление: / 

 остатък от целочислено деление: %



Приоритет на операциите

 изразите в скоби:  ( )

 унарни операции:  + -

 умножение, деление, остатък : * / % събиране, изваждане:  + -

 пример:    cout << ((-4+6)*(+5-3)/(11%3)); cout << 2+3*4/2*2; cout <<      

2+(((3*4)/2)*2); cout << (2+3)*4/(2*2); 



Вградени функции

 общ вид:  abs(x)

 действие: връща абсолютната стойност на x (числото без знак)

 пример: cout << abs(-10); // извежда 10

 особености: декларирана е в библиотеката math.h; тя трябва да е 

включена, за да ползваме функцията:

 #include <math.h>
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Операции за сравнение

 по-малко:  <

 по-малко или равно:  <=

 по-голямо:  >

 по-голямо или равно:  >=

 равно:  == различно:  !=

 пример: cout << (4>=6)<<endl<<(2<1)<<endl; cout << 

(4!=6)<<endl<<(2==2)<<endl;


