
Лабораторно упражнение N 7 
Дефиниране и обработка на масиви 

I. Теоретична обосновка 

1. Дефиниране и използване на масиви 
Типовете данни в програмните езици се разделят най-общо на скаларни и 

структурирани. Скаларни типове данни са тези, които се състоят от един елемент. В 
С, пример за такива данни са аритметичните типове int, char, float и double. 
Структурираните типове се състоят от повече от един елемент 

Масивът е структура от данни, състояща се от множество последователно 
наредени елементи от един и същи тип, достъпът до който се осъществява чрез името 
на масива поредния номер на елемента т.нар. индекс. 

Едномерни масиви се дефинират чрез следната декларация: 
име_тип   име_масив[размерност]; 
име_тип - определя типа на елементите на масива. Може да е някой от 

стандартните типове или дефиниран от програмиста; 
име_масив е идентификатор, определящ името на променливата от тип масив; 
размерност - константен израз, който определя броя на елементите в масива и се 

нарича още граница. 
 
Примери: 

int massiv[10];  // дефиниране на едномерен масив massiv от 10 цели елемента 
char ch[20];             // дефиниране на едномерен масив ch от 20 символа 
float a[10], b[20]; // дефиниране на два едномерни, реални масива а и b от 10 и 20   

// елемента, съответно 
 
Достъпът до даден елемент на масива е с името на масива и индекса на елемента. 
Пример: 

a[2]=0; 
b[18]=1; 
ch[10]=’y’; 

 
Особеност на език C, относно масивите е, че индексите на елементите започват от 

0, т.е. ако даден масив е с N елемента, първият елемент е с номер 0, а последният е с 
номер N-1. 

Дефинирането на многомерни масиви е чрез следната декларация: 
име_тип   име_масив[граница1][граница2].....; 
 
Примери: 

float ax[10][20]; // дефиниране на двумерен масив ax от 10х20 реални елемента 
int bx [10][10][5]; // дефиниране на тримерен масив bx от 10х10x5 целочислени  

// елемента 
При дефинирането на масиви могат да бъдат зададени начални стойности на 

елементите, т.е. масивите да бъдат инициализирани. Общият вид на дефиницията е 
следния: 

име_тип    име_масив [размерност]={списък стойности}; 
 



Стойностите на елементите се разделят със запетаи. 
Пример: 
int array[3] = {1, 3 , 5}; 
/* съответно стойностите на елементите са: array[0]=1; array[1]=3; array[2]=5  */ 

2. Примери за използване на масиви 
В упражнението е представено решението на две примерни задачи, свързани с 

използването на масиви като структури от данни.  

2.1. Търсене на минимална стойност 
Задачата е да се намери позицията и стойността на минимален елемент в 

едномерен масив от 10 целочислени елемента. 
 
#include <stdio.h> 
 
main () 
{ int mas[10]; 
   int i,j,a,k, min; 
 
  printf ("insert the number of the massive="); 
  scanf ("%d",&j); 
   
   for(a=0;a<j;a++) scanf("%d",&mas[a]); 
 
   min=mas[0];   // min съдържа стойността на най-малкият 
елемент 
   k=0;    // k съдържа позицията на най-малкият елемент 
   for (i=1; i<j;i++) 
   if (mas[i]<min) 
                      { min=mas[i]; 
                         k=i; 
           } 
   printf ("min=%d\n",min); 
   printf ("poziciqta e %d\n",k); 
   return 0; 
} 

2.2. Сумиране на матрици 
В примерната програма е решението на задачата за въвеждане на стойностите на 

две матрици (а, b)и намиране на тяхната сума в резултантна матрица с. 
 
#include <iostream.h> 
 
void main() 
  
{ const M=20;  // максималният размер на матриците е 20х10 
   const N=10; 
   int a[M][N], b[M][N], c[M][N]; 
   int i,j,m,n;      // m,n – действителен размер на матриците 
   



   do {  
printf("m="); 

           scnaf(“%d”,&m); 
         } while ((m>20)||(m<2)); // стойността на m да е в интервала [3,20] 
   do {  

printf("n="); 
           scnaf(“%d”,&n); 
 
         } while ((n>10)||(n<2));             // стойността на n да е в интервала [3,10] 
          
   for(int i=0;i<m;i++) 
    for(int j=0;j<n;j++)   scanf(“%d”,&a[i][j]); // въвеждане на матрица а 
    
   for(int i=0;i<m;i++) 
     for(int j=0;j<n;j++)   scanf(“%d”,&b[i][j]); // въвеждане на матрица b 
 
   for(int i=0;i<3;i++)   // сумиране на матриците 
    for(int j=0;j<3;j++)   c[i][j]=a[i][j]+b[i][j]; 
 
   for(int i=0;i<3;i++)   // извеждане на матрица с 
      {for(int j=0;j<3;j++) printf(“%d  “,c[i][j]); 
        printf(“\n”);; 
       } 
 } 

III. Задачи за изпълнение 
1. Да се създаде конзолно приложение, с което се въвеждат 10 цели числа и се 

извеждат в прав и обратен ред. 

2. Да се създаде конзолно приложение, с което се намира сумата и средно 
аритметично на елементите на едномерен масив от 10 реални числа с двойна точност. 

3. Да се създаде конзолно приложение, с което се намира стойността и позицията 
на максималния елемент в едномерен масив от 10 целочислени елемента. 

4. Да се създаде конзолно приложение за сумиране на две матрици. Стойностите 
на елементите на входните матрици да се въвеждат от клавиатурата. 

5. Да се създаде конзолно приложение за въвеждане елементи на двумерен масив 
и намиране сумата на елементите във всеки ред. 
 


