
Предговор 

Ако искате да се захванете сериозно с програмиране, попаднали сте на 

правилната книга. Наистина! Това е книгата, с която можете да направите 

първите си стъпки в програмирането. Тя ще ви даде солидни основи от 

знания, с които да поемете по дългия път на изучаване на съвременните 

езици за програмиране и технологии за разработка на софтуер. Това е 

книга, която учи на фундаменталните принципи на програмирането, които 

не са се променили съществено през последните 15 години. 

Не се притеснявайте да прочетете тази книга, дори C# да не е езикът, с 

който искате да се занимавате. С който и друг език да продължите по-

нататък, знанията, които ще ви дадем, ще ви останат трайно, защото тази 

книга ще ви научи да мислите като програмисти. Ще ви покажем и 

научим как да пишете програми, с които да решавате практически задачи 

по програмиране, ще ви изградим умения да измисляте и реализирате 

алгоритми и да ползвате различни структури от данни. 

Колкото и да ви се струва невероятно, базовите принципи на писане на 

компютърни програми не са се променили съществено през последните 15 

години. Езиците за програмиране се променят, технологиите се променят, 

средствата за разработка се развиват, но принципите на програмирането 

си остават едни и същи. Когато човек се научи да мисли алгоритмично, 

когато се научи инстинктивно да разделя проблемите на последователност 

от стъпки и да ги решава, когато се научи да подбира подходящи структури 

от данни и да пише качествен програмен код, тогава той става 

програмист. Когато придобиете тези умения, лесно можете да научите нови 

езици и различни технологии, като уеб програмиране, бази от данни, 

HTML5, XML, SQL, ASP.NET, XAML, Flash, Java EE и още стотици други. 

Тази книга е именно за това да ви научи да мислите като програмисти, а 

езикът C# е само един инструмент, който може да се замени с всеки друг 

съвременен програмен език, например Java, C++, PHP или Python. Това е 

книга за програмиране, а не книга за C#! 

За кого е предназначена тази книга? 

Тази книга е най-подходяща за начинаещи. Тя е предназначена за всички, 

които не са се занимавали до момента сериозно с програмиране и имат 

желание да започнат. Тази книга стартира от нулата и ви запознава стъпка 

по стъпка с основите на програмирането. Тя няма да ви научи на всичко, 

което ви трябва, за да станете софтуерен инженер и да работите в 
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софтуерна фирма, но ще ви даде основи, върху които да градите техноло-

гични знания и умения, а с тях вече ще можете да превърнете програми-

рането в своя професия. 

Ако никога не сте писали компютърни програми, не се притеснявайте. 

Винаги има първи път. В тази книга ще ви научим на програмиране от 

нулата. Не очакваме да знаете и можете нещо предварително. Достатъчно 

е да имате компютърна грамотност и желание да се занимавате с програ-

миране. Останалото ще го прочетете от тази книга. 

Ако вече можете да пишете прости програмки или сте учили програмиране 

в училище, или в университета, или сте писали програмен код с приятели, 

не си мислете, че знаете всичко! Прочетете тази книга и ще се убедите 

колко много неща сте пропуснали. Книгата е за начинаещи, но ви дава 

концепции, които дори някои програмисти с богат опит не владеят. В 

софтуерните фирми са се навъдили възмутително много самодейци, които 

въпреки че програмират на заплата от години, не владеят основите на прог-

рамирането и не знаят какво е хеш-таблица, как работи полиморфизмът 

и как се работи с побитови операции. Не бъдете като тях! Научете първо 

основите на програмирането, а след това технологиите. В противен случай 

рискувате да останете осакатени като програмисти за много дълго време (а 

може би и за цял живот). 

Ако пък имате опит с програмирането, за да прецените дали тази книга 

е за вас, я разгледайте подробно и вижте дали са ви познати всички теми, 

които сме разгледали. Обърнете по-голямо внимание на главите "Структури 

от данни – съпоставка и препоръки", "Принципи на обектно-ориентираното 

програмиране", "Как да решаваме задачи по програмиране?" и "Качествен 

програмен код". Много е вероятно, дори ако имате няколко години опит, да 

не владеете добре работата със структури от данни, да не умеете да 

оценявате сложност на алгоритъм, да не владеете в дълбочина 

концепциите на обектно-ориентираното програмиране (включително UML и 

design patterns) и да не познавате добрите практики за писане на 

качествен програмен код. Това са много важни теми, които не се срещат 

във всяка книга за програмиране, така че не ги пропускайте! 

Не са необходими начални познания 

В тази книга не очакваме от читателите да имат предварителни знания по 

програмиране. Не е необходимо да сте учили информационни технологии 

или компютърни науки, за да четете и разбирате учебния материал. 

Книгата започва от нулата и постепенно ви въвлича в програмирането. 

Всички технически понятия, които ще срещнете, са обяснени преди това и 

не е нужно да ги знаете от други източници. Ако не знаете какво е компила-

тор, дебъгер, среда за разработка, променлива, масив, цикъл, конзола, 

символен низ, структура от данни, алгоритъм, сложност на алгоритъм, клас 

или обект, не се плашете. От тази книга ще научите всички тези понятия и 

много други и постепенно ще свикнете да ги ползвате непрестанно в 

ежедневната си работа. Просто четете книгата последователно и правете 

упражненията. 
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Ако все пак имате предварителни познания по компютърни науки и 

информационни технологии, при всички положения те ще са ви от полза. 

Ако следвате университетска специалност свързана с компютърните техно-

логии или в училище учите информационни технологии, това само ще ви 

помогне, но не е задължително. Ако учите туризъм или право, или друга 

специалност, която няма много общо с компютърните технологии, също 

можете да станете добър програмист, стига да имате желание. 

Би било полезно да имате начална компютърна грамотност, тъй като 

няма да обясняваме какво е файл, какво е твърд диск, какво е мрежова 

карта, как се движи мишката и как се пише на клавиатурата. Очакваме да 

знаете как да си служите с компютъра и как да ползвате Интернет. 

Препоръчва се читателите да имат някакви знания по английски език, 

поне начални. Всичката документация, която ще ползвате ежедневно, и 

почти всички сайтове за програмиране, които ще четете постоянно, са на 

английски език. В професията на програмиста английският е абсолютно 

задължителен. Колкото по-рано го научите, толкова по-добре. 

 

Не си правете илюзии, че можете да станете програмисти, 

без да научите поне малко английски език! Това е просто 

наивно очакване. Ако не знаете английски, преминете 

някакъв курс и след това започнете да четете технически 

текстове и си вадете непознатите думи и ги заучавайте. 

Ще се уверите, че техническият английски се учи лесно и 

не отнема много време. 

Какво обхваща тази книга? 

Настоящата книга обхваща основите на програмирането. Тя ще ви научи 

как да дефинирате и използвате променливи, как да работите с примитивни 

структури от данни (като например числа), как да организирате логически 

конструкции, условни конструкции и цикли, как да печатате на конзолата, 

как да ползвате масиви, как да работите с бройни системи, как да 

дефинирате и използвате методи и да създавате и използвате обекти. 

Наред с началните познания по програмиране книгата ще ви помогне да 

възприемете и малко по-сложни концепции като обработка на символни 

низове, работа с изключения, използване на сложни структури от данни 

(като дървета и хеш-таблици), работа с текстови файлове, дефиниране на 

собствени класове и работа с LINQ заявки. Ще бъдат застъпени в дълбочина 

концепциите на обектно-ориентираното програмиране като утвърден 

подход в съвременната разработка на софтуер. Накрая ще се сблъскате с 

практиките за писане на висококачествени програми и с решаването на 

реални проблеми от програмирането. Книгата излага цялостна методология 

за решаване на задачи по програмиране и въобще на алгоритмични 

проблеми и показва как се прилага тя на практика с няколко примерни теми 

от изпити по програмиране. Това е нещо, което няма да срещнете в никоя 

друга книга за програмиране. 
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На какво няма да ви научи тази книга? 

Тази книга няма да ви даде професията "софтуерен инженер"! Тази 

книга няма да ви научи да ползвате цялата .NET платформа, да работите с 

бази от данни, да правите динамични уеб сайтове, да боравите с 

прозоречен графичен потребителски интерфейс и да разработвате уеб 

приложения. Няма да се научите да разработвате сериозни софтуерни 

приложения и системи като например Skype, Firefox, MS Word или социални 

мрежи като Facebook и търговски портали като Amazon.com. За такива 

проекти са нужни много, много години работа и опит и познанията от 

тази книга са само едно прекрасно начало. 

От книгата няма да се научите на софтуерно инженерство и работа в екип 

и няма да можете да се подготвите за работа по реални проекти в софту-

ерна фирма. За да се научите на всичко това ще ви трябват още няколко 

книги и допълнителни обучения, но не съжалявайте за времето, което ще 

отделите на тази книга. Правите правилен избор, като започвате от осно-

вите на програмирането вместо директно от уеб и мобилни приложения и 

бази данни. Това ви дава шанс да станете добър програмист, който 

разбира програмирането и технологиите в дълбочина. След като усвоите 

основите на програмирането, ще ви е много по-лесно да четете и учите за 

бази данни и уеб приложения и ще разбирате това, което четете, много по-

лесно и в много по-голяма дълбочина, отколкото ако се захванете да учите 

директно SQL, ASP.NET, AJAX, WPF или мобилна разработка. 

Някои ваши колеги започват да програмират директно от уеб приложения 

и бази от данни, без да знаят какво е масив, какво е списък и какво е хеш-

таблица. Не им завиждайте! Те са тръгнали по трудния път, отзад напред. 

Ще се научат да правят нискокачествени уеб сайтове с PHP и MySQL, но 

ще им е безкрайно трудно да станат истински професионалисти. И вие ще 

научите уеб технологиите и базите данни, но преди да се захванете с тях, 

първо се научете да програмирате. Това е много по-важно. Да научите 

една или друга технология е много лесно, след като имате основата, след 

като можете да мислите алгоритмично и знаете как да подхождате към 

проблемите на програмирането. 

 

Да започнеш с програмирането от уеб приложения и бази 

данни е също толкова неправилно, колкото и да започнеш 

да учиш чужд език от някой класически роман вместо от 

буквар или учебник за начинаещи. Не е невъзможно, но 

като ти липсват основите, е много по-трудно. Възможно е 

след това с години да останеш без важни фундаментални 

знания и да ставаш за смях пред колегите си. 

Как е представена информацията? 

Въпреки големия брой автори, съавтори и редактори, сме се постарали 

стилът на текста в книгата да бъде изключително достъпен. 

Съдържанието е представено в добре структуриран вид, разделено с 
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множество заглавия и подзаглавия, което позволява лесното му 

възприемане, както и бързото търсене на информация в текста. 

Настоящата книга е написана от програмисти за програмисти. Авторите 

са действащи софтуерни разработчици, колеги с реален опит както в разра-

ботването на софтуер, така и в обучението по програмиране. Благодарение 

на това качеството на изложението е на много добро ниво. 

Всички автори ясно съзнават, че примерният сорс код е едно от най-

важните неща в една книга за програмиране. Именно поради тази причина 

текстът е съпроводен с много, много примери, илюстрации и картинки. 

Няма как, когато всяка глава е писана от различен автор, да няма 

разминавания между стиловете на изказ и качеството на отделните глави. 

Някои автори вложиха много старание (месеци наред) и много усилия, за 

да станат перфектни техните глави. Други не вложиха чак толкова усилия 

и затова някои глави не са така хубави и изчерпателни като другите. Не на 

последно място опитът на авторите е различен: някои програмират 

професионално от 2-3 години, докато други – от 15 години насам. Няма как 

това да не се отрази на качеството, но ви уверяваме, че всяка глава е 

минала редакция и отговаря поне минимално на високите изисквания на 

водещите автори на книгата – Светлин Наков и Веселин Колев. 

Какво е C#? 

Вече обяснихме, че тази книга не е за езика C#, а за програмирането 

като концепция и неговите основни принципи. Ние използваме езика C# 

и платформата Microsoft .NET Framework само като средство за писане на 

програмен код и не наблягаме върху спецификите на езика. Настоящата 

книга може да бъде намерена и във варианти за други езици като Java и 

C++, но разликите не са съществени. 

Все пак, нека разкажем с няколко думи какво е C# (чете се "си шарп"). 

 

C# e съвременен език за програмиране и разработка на 

софтуерни приложения. 

Ако думичките "C#" и ".NET Framework" ви звучат непознато, в следващата 

глава ще научите подробно за тях и за връзката между тях. Сега нека все 

пак обясним съвсем накратко какво е C#, какво е .NET,  .NET Framework, 

CLR и останалите свързани с езика C# технологии. 

Езикът C# 

C# е съвременен обектно-ориентиран език за програмиране с общо 

предназначение, създаден и развиван от Microsoft като част от .NET 

платформата. На езика C# и върху .NET платформата се разработва 

изключително разнообразен софтуер: офис приложения, уеб приложения и 

уеб сайтове, настолни приложения, мултимедийни приложения, при-

ложения за мобилни телефони и таблети, игри и много други. 
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C# е език от високо ниво, който прилича на Java и C++ и донякъде на 

езици като Delphi, VB.NET и C. Всички C# програми са обектно-ориенти-

рани. Те представляват съвкупност от дефиниции на класове, които 

съдържат в себе си методи, а в методите е разположена програмната логика 

– инструкциите, които компютърът изпълнява. Повече детайли за това 

какво е клас, какво е метод и какво представляват C# програмите ще 

научите в следващата глава. 

В днешно време C# е един от най-популярните езици за 

програмиране. На него пишат милиони разработчици по цял свят. Тъй 

като C# е разработен от Майкрософт като част от тяхната съвременна 

платформа за разработка и изпълнение на приложения .NET Framework, 

езикът е силно разпространен сред Microsoft-ориентираните фирми, 

организации и индивидуални разработчици. 

Езикът C# и платформата .NET Framework се поддържат и контролират от 

Microsoft, но постепенно се отварят и за външния свят чрез миграция към 

отворен код с усилията на .NET фондацията (www.dotnetfoundation.org) 

стартиала през 2014 г. Поради години наред затворено развитие на езика 

C# и .NET платформата останали големи световни софтуерни корпорации 

като Google, Apple, IBM, Oracle и SAP базират своите решения на Java или 

други платформи и не използват C# като основен език за разработка на 

своите продукти. 

Езикът C# се разпространява заедно със специална среда, върху която се 

изпълнява, наречена Common Language Runtime (CLR). Тази среда е 

част от платформата .NET Framework, която включва CLR, пакет от 

стандартни библиотеки, предоставящи базова функционалност, компила-

тори, дебъгери и други средства за разработка. Благодарение на нея CLR 

програмите са преносими и след като веднъж бъдат написани, могат да 

работят почти без промени върху различни хардуерни платформи и 

операционни системи. Най-често C# програмите се изпълняват върху MS 

Windows, но .NET Framework и CLR се поддържа и за мобилни телефони и 

други преносими устройства, базирани на Windows Mobile. Под Linux, 

FreeBSD, MacOS X и други операционни системи C# програмите могат да се 

изпълняват върху свободната .NET Framework имплементация Mono, която 

обаче не се поддържа официално от Microsoft. Тенденциите (към 2015 г.) 

са Microsoft постепенно да започне да поддръжа C# и .NET под Linux. 

Платформата Microsoft .NET Framework 

Езикът C# не се разпространява самостоятелно, а е част от платформата 

Microsoft .NET Framework (чете се "майкрософт дот нет фреймуърк"). 

.NET Framework най-общо представлява среда за разработка и изпълнение 

на програми, написани на езика C# или друг език, съвместим с .NET (като 

VB.NET, Managed C++, J# или F#). Тя се състои от .NET езици за 

програмиране (C#, VB.NET и други), среда за изпълнение на управ-

ляван код (CLR), която изпълнява контролирано C# програмите, и от 

съвкупност от стандартни библиотеки и инструменти за разработка, като 
например компилаторът csc, който превръща C# програмите в разбираем 

http://www.dotnetfoundation.org/
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за CLR междинен код (наречен MSIL) и библиотеката ADO.NET, която 

осигурява достъп до бази от данни (например MS SQL Server или MySQL). 

.NET Framework е част от всяка съвременна Windows дистрибуция и може 

да се срещне в различни свои версии. Последна версия може да се изтегли 

и инсталира от сайта на Microsoft. 

Защо C#? 

Има много причини да изберем езика C# за нашата книга. Той е съвре-

менен език за програмиране, широкоразпространен, използван от мили-

они програмисти по целия свят. Същевременно C# е изключително прост 

и лесен за научаване език (за разлика от C и C++). Нормално е да 

започнем от език, който е подходящ за начинаещи и се ползва много в 

практиката. Именно такъв език избрахме – лесен и много популярен, език, 

който се ползва широко в индустрията от много големи и сериозни фирми. 

C# или Java или друг език? 

Въпреки че по този въпрос може много да се спори, се счита, че най-

сериозният съперник на C# е Java. Няма да правим сравнение между Java 

и C#, тъй като C# е безспорно по-добре развития, по-мощният и по-добре 

измисленият от инженерна гледна точка език, но трябва да обърнем 

внимание, че за целите на настоящата книга всеки съвременен език за 

програмиране ще ни свърши работа. Ние избрахме C#, защото е по-лесен 

за изучаване и се разпространява с изключително удобни безплатни среди 

за разработка (например Visual Studio Community Edition). Който има 

предпочитания към Java може да ползва Java варианта на настоящата 

книга, достъпен от нейния сайт: www.introprogramming.info. 

Защо не PHP? 

По отношение на популярност освен C# и Java много широко използван 

е езикът PHP. Той е подходящ за разработка на малки уеб сайтове и уеб 

приложения, но създава сериозни трудности при реализацията на големи и 

сложни софтуерни системи. В софтуерната индустрия PHP се ползва 

предимно за малки проекти, тъй като предразполага към писане на лош, 

неорганизиран и труден за поддръжка код, поради което е неудобен 

за по-сериозни проекти. По този въпрос може много да се спори, но се 

счита, че поради остарелите си концепции и подходи, върху които е 

построен, и поради редица еволюционни причини PHP е език, който 

предразполага към некачествено програмиране и изграждане на труден за 

поддръжка софтуер. По тази причина ви препоръчваме да започнете да 

програмирате не от PHP, а от C#, Java, Python или друг съвременен език. 

PHP има своето приложение в света на програмирането (например да си 

направим блог с WordPress, малък сайт с Joomla или Drupal или дискусионен 

форум с PhpBB), но цялата PHP платформа не е така зряла и добре 

организирана като .NET и Java ЕЕ. Когато става дума за не-уеб базирани 

приложения, мобилна разработка или големи индустриални проекти, PHP 

http://www.introprogramming.info/intro-java-book/
http://www.introprogramming.info/intro-java-book/
http://www.introprogramming.info/
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изобщо не е сред възможностите за избор. За да се ползва коректно PHP и 

да се разработват професионални проекти с високо качество е необходим 

много, много опит. Обикновено PHP разработчиците учат от самоучители, 

статии и книги с ниско качество и заучават вредни практики и навици, 

които след това е много трудно да се изчистят. Затова не учете PHP като 

ваш пръв език за разработка. Започнете със C# или Java. 

На базата на огромния опит на авторския колектив можем да ви 

препоръчаме да започнете да учите програмиране с езика C#, като 

пропуснете езици като C, C++ и PHP до момента, в който не ви се наложи 

да ги ползвате. 

Защо не C или C++? 

Въпреки че отново много може да се спори, езиците C и C++ се считат за 

доста примитивни, остарели и отмиращи. Те все пак имат своето 

приложение и са подходящи за програмиране на ниско ниво (например 

за специализирани хардуерни устройства), но не ви съветваме да се 

занимавате с тях докато се учите да програмирате. 

Чисто C се използва за ситемно програмиране – да програмирате, ако 

трябва да пишете операционна система, драйвер за хардуерно устройство 

или да програмирате промишлен контролер (embedded device), поради 

липса на алтернатива и поради нуждата да се управлява много внимателно 

хардуерът. Езикът C е морално остарял и в никакъв случай не ви 

съветваме да започвате да учите програмиране с него. Производителността 

на програмиста при разработка на чисто C е в пъти по-ниска отколкото при 

съвременните езици за програмиране с общо предназначение като C# и 

Java. Вариант на езика C се използва при Apple / iPhone разработчиците, 

но не защото е хубав език, а защото няма свястна алтернатива. Повечето 

Apple-ориентирани разработчици не харесват Objective-C, но почти нямат 

избор да пишат на нещо друго. За щастие Apple обявиха постепенна 

миграция към новия им език Swift през 2014 г. 

C++ е добър, когато трябва да програмирате определени приложения, 

които изискват много близка работа с хардуера или имат специални 

изисквания за бързодействие (например разработка на 3D игри). За 

всички останали задачи (например разработка на уеб приложения или 

бизнес софтуер) C++ е изключително неподходящ. Не ви съветваме да се 

захващате с него, ако сега стартирате с програмирането. Причината все 

още да се учи C++ в някои училища и университети е наследствена, тъй 

като тези институции са доста консервативни. Например към 2014 г. 

международната олимпиада по информатика за ученици (IOI) продължава 

да промотира C++ като единствения език, позволен за използване по 

състезанията по програмиране, въпреки че в индустрията C++ не се 

използвa масово. Ако не вярвате, разгледайте някой сайт с обяви и 

пребройте колко процента от обявите за работа изискват C++. 

Езикът C++ изгуби своята популярност най-вече поради невъзможността 

на него да се разработва бързо качествен софтуер. За да пишете 
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кадърно на C++, трябва да сте много печен и опитен програмист, докато за 

C# и Java не е чак толкова задължително. Ученето на C++ отнема в пъти 

повече време и много малко програмисти го владеят наистина добре. 

Производителността на C++ програмистите е в пъти по-ниска от тази на C# 

и затова C++ все повече губи позиции. Поради всички тези причини този 

език постепенно си отива и затова не ви съветваме да го учите. 

Предимствата на C# 

C# е обектно-ориентиран език за програмиране. Такива са всички съвре-

менни езици, на които се разработват сериозни софтуерни системи 

(например Java и C++). За предимствата на обектно-ориентираното 

програмиране (ООП) ще стане дума подробно на много места в книгата, но 

за момента може да си представяте обектно-ориентираните езици като 

езици, които позволяват да работите с обекти от реалния свят (например 

студент, училище, учебник, книга и други). Обектите имат характеристики 

(например име, цвят и т.н.) и могат да извършват действия (например да 

се движат, да говорят и т.н.). 

Започвайки с програмирането от езика C# и платформата .NET Framework, 

вие поемате по един много перспективен път. Ако отворите някой сайт с 

обяви за работа за програмисти, ще се убедите, че търсенето на C# и .NET 

специалисти е огромно и е близко до обема на търсенето на Java програ-

мисти. Същевременно търсенето на специалисти по PHP, C++ и всички 

останали технологии е много по-малко, отколкото търсенето на C# и Java 

инженери. 

За добрия програмист езикът, на който пише, няма съществено значение, 

защото той умее да програмира. Каквито и езици и технологии да му 

трябват, той бързо ги овладява. Нашата цел е не да ви научим на C#, а 

да ви научим на програмиране! След като овладеете основите на програ-

мирането и се научите да мислите алгоритмично, можете да научите и други 

езици и ще се убедите колко много приличат те на C#. Програмирането се 

гради на принципи, които много бавно се променят с годините и тази книга 

ви учи точно на тези принципи. 

Примерите са върху C# 4.0 и Visual Studio 2010 

Всички примери в книгата се отнасят за версия 4.0 на езика C# и плат-

формата .NET Framework, която към момента на първото публикуване на 

книгата (2011 г.) е последната. Всички примери за използване на средата 

за разработка Visual Studio се отнасят за версия 2010 на продукта, която 

е последна към момента на публикуване на книгата. Разбира се, 

препоръчваме ви да ползвате последната версия на Visual Studio, която е 

налична от Microsoft. Може да проверите тук: www.visualstudio.com. 

Средата за разработка Microsoft Visual Studio 2010 има безплатна версия, 

подходяща за начинаещи C# програмисти, наречена Microsoft Visual 

Studio Community Edition, но разликата между Community Edition и 

https://www.visualstudio.com/
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пълната версия на Visual Studio (която е комерсиален софтуерен продукт) 

е предимно в лиценза и не касае темите от настоящата книга. 

Коя версия на C# и Visual Studio ще използвате докато се учите да програ-

мирате не е от съществено значение. Важното е да научите принципите 

на програмирането и алгоритмичното мислене! Езикът C#, платфор-

мата .NET Framework и средата Visual Studio са само едни инструменти и 

можете да ги замените с други по всяко време. 

Как да четем тази книга? 

Четенето на тази книга трябва да бъде съпроводено с много, много 

практика. Няма да се научите да програмирате, ако не практикувате! Все 

едно да се научите да плувате от книга, без да пробвате. Няма начин! 

Колкото повече работите върху задачите след всяка глава, толкова повече 

ще научите от книгата. 

Всичко, което прочетете тук, трябва да изпробвате сами на компютъра. 

Иначе няма да научите нищо. Например, когато прочетете за Visual Studio 

и как да си направите първата проста програмка, трябва непременно да 

си изтеглите и инсталирате Microsoft Visual Studio и да пробвате да си 

направите някаква програмка. Иначе няма да се научите! На теория 

винаги е по-лесно, но програмирането е практика. Запомнете това и 

решавайте задачите за упражнения от книгата. Те са внимателно подбрани 

– хем не са много трудни, за да не ви откажат, хем не са много лесни, за да 

ви мотивират да приемете решаването им като предизвикателство. 

Ако имате трудности със задачите или с учебния материал, потърсете 

помощ във форума на Софтуерния университет (СофтУни), където 

хиляди студенти учат по настоящата книга и ще ви помогнат за всяка 

задача от нея: http://softuni.bg/forum/. 

 

Четенето на тази книга без практика е безсмислено! 

Трябва да отделите за писане на програми няколко пъти 

повече време, отколкото отделяте да четете текста. 

Всеки е учил математика в училище и знае, че за да се научи да решава 

задачи по математика, му трябва много практика. Колкото и да гледа и 

да слуша учителя, без да седне да решава задачи, никой не може да се 

научи. Така е и с програмирането. Трябва ви много практика. Трябва да 

пишете много, да решавате задачи, да експериментирате, да се мъчите и 

да се борите с проблемите, да грешите и да се поправяте, да пробвате и да 

не става, да пробвате пак по нов начин и да изживеете моментите, в които 

се получава. Трябва ви много, много практика. Само така ще напреднете. 

Не пропускайте упражненията! 

На края на всяка глава има сериозен списък със задачи за упражнения. 

Не ги пропускайте! Без упражненията нищо няма да научите. След като 

прочетете дадена глава, трябва да седнете на компютъра и да пробвате 

http://softuni.bg/forum/
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примерите, които сте видели в книгата. След това трябва да се хванете и 

да решите всички задачи. Ако не можете да решите всички задачи, 

трябва поне да се помъчите да го направите. Ако нямате време, трябва да 

решите поне първите няколко задачи от всяка глава. Не преминавайте 

напред, без да решавате задачите след всяка глава! Просто няма смисъл. 

Задачите са малки реални ситуации, в които прилагате прочетеното. В 

практиката, един ден, когато станете програмисти, ще решавате всеки ден 

подобни задачи, но по-големи и по-сложни. 

 

Непременно решавайте задачите за упражнения след 

всяка глава от книгата! Иначе рискувате нищо да не 

научите и просто да си загубите времето. 

Колко време ще ни трябва за тази книга? 

Усвояването на основите на програмирането е много сериозна задача и 

отнема много време. Дори и силно да ви се отдава, няма начин да се 

научите да програмирате на добро ниво за седмица или две. За 

научаването на всяко човешко умение е необходимо да прочетете или да 

видите, или да ви покажат как се прави и след това да пробвате сами. При 

програмирането е същото – трябва или да прочетете, или да гледате, или 

да слушате как се прави, след това да пробвате сами и да успеете или да 

не успеете и да пробвате пак и накрая да усетите, че сте го научили. 

Ученето става стъпка по стъпка, последователно, на малки порции, с 

много усърдие и постоянство – месеци, дори години наред, всеки ден. 

Ако искате да прочетете, разберете, научите и усвоите цялостно и в дъл-

бочина целия учебния материал от тази книга, ще трябва да инвестирате 

поне 2-3 месеца целодневно или поне 5-6 месеца, ако четете и се 

упражнявате по малко всеки ден. Това е минималното време, за което 

можете да усвоите в дълбочина основите на програмирането. 

Основният учебен материал в книгата е изложен в около 1100 страници, за 

които ще ви трябва поне месец (по цял ден), само за да го прочетете 

внимателно и да изпробвате примерните програми. Разбира се, трябва да 

отделите достатъчно внимание и на упражненията, защото без тях почти 

нищо няма да научите. 

Упражненията съдържат около 350 задачи с различна трудност. За някои 

от тях ще ви трябват по няколко минути, докато за други ще ви трябват по 

няколко часа (ако въобще успеете да ги решите без чужда помощ). Това 

означава, че ще ви трябва месец-два по цял ден да се упражнявате 

или да го правите по малко в продължение на няколко месеца. 

Ако не разполагате с толкова време, замислете се дали наистина искате да 

се занимавате с програмиране. Това е много сериозно начинание, в 

което трябва да вложите наистина много усилия. Ако наистина искате да се 

научите да програмирате на добро ниво, планувайте си достатъчно време 

и следвайте книгата. 



Глава 1. Въведение в 
програмирането 

В тази тема... 

В настоящата тема ще разгледаме основните термини от програмирането и 

ще напишем първата си програма на C#. Ще се запознаем с това какво 

е програмиране и каква е връзката му с компютрите и програмните езици. 

Накратко ще разгледаме основните етапи при писането на софтуер. 

Ще въведем езика C# и ще се запознаем с .NET платформата и техноло-

гиите на Microsoft за разработка на софтуер. Ще разгледаме какви помощни 

средства са ни необходими, за да можем да програмираме на C#. Ще 

използваме езика C#, за да напишем първата си програма, ще я 

компилираме и изпълним както от командния ред, така и от средата за 

разработка Microsoft Visual Studio. Ще се запознаем още и с MSDN Library 

– документацията на .NET Framework, която ни помага при по-нататъшно 

изследване на възможностите на езика и платформата. 
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Какво означава "да програмираме"? 

В днешно време компютрите навлизат все по-широко в ежедневието ни и 

все повече имаме нужда от тях, за да се справяме със сложните задачи на 

работното място, да се ориентираме, докато пътуваме, да се забавляваме 

или да общуваме. Неизброимо е приложението им в бизнеса, в развлека-

телната индустрия, в далекосъобщенията и в областта на финансите. Няма 

да преувеличим, ако кажем, че компютрите изграждат нервната 

система на съвременното общество и е трудно да си представим 

съществуването му без тях. 

Въпреки масовото им използване, малко хора имат представа как всъщност 

работят компютрите. На практика не компютрите, а програмите, които се 

изпълняват върху тях (софтуерът), имат значение. Този софтуер придава 

стойността за потребителите и чрез него се реализират различните типове 

услуги, променящи живота ни. 

Как компютрите обработват информация? 

За да разберем какво значи да програмираме, нека грубо да сравним 

компютъра и операционната система, работеща на него, с едно голямо 

предприятие заедно с неговите цехове, складове и транспортни механизми. 

Това сравнение е грубо, но дава възможност да си представим степента на 

сложност на един съвременен компютър. В компютъра работят много 

процеси, които съответстват на цеховете и поточните линии в 

предприятието. Твърдият диск заедно с файловете на него и оперативната 

(RAM) памет съответстват на складовете, а различните протоколи са 

транспортните системи, внасящи и изнасящи информация. 

Различните видове продукция в едно предприятие се произвеждат в 

различните цехове. Цеховете използват суровини, които взимат от скла-

довете, и складират готовата продукция обратно в тях. Суровините се 

транспортират в складовете от доставчиците, а готовата продукция се 

транспортира от складовете към пласмента. За целта се използват различни 

видове транспорт. Материалите постъпват в предприятието, минават през 

различни стадии на обработка и напускат предприятието, преобразувани 

под формата на продукти. Всяко предприятие преобразува суровините в 

готов за употреба продукт. 

Компютърът е машина за обработка на информация и при него както 

суровината, така и продукцията е информация. Входната информация най-

често се взима от някой от складовете (файлове или RAM памет), където е 

била транспортирана, преминава през обработка от един или повече 

процеси и излиза модифицирана като нов продукт. Пример за това са уеб 

базираните приложенията. При тях за транспорт както на суровините, така 

и на продукцията, се използва протоколът HTTP, а обработката на 

информация обикновено е свързана с извличане на съдържание от база 

данни и подготовката му за визуализация във вид на HTML. 
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Управление на компютъра 

Целият процес на изработка на продуктите в едно предприятие има много 

степени на управление. Отделните машини и поточни линии се управля-

ват от оператори, цеховете се управляват от управители, а предприятието 

като цяло се управлява от директори. Всеки от тях упражнява контрол на 

различно ниво. Най-ниското ниво е това на машинните оператори – те 

управляват машините, образно казано, с помощта на копчета и ръчки. 

Следващото ниво е на управителите на цехове. На най-високо ниво са 

директорите, те управляват различните аспекти на производствените 

процеси в предприятието. Всеки от тях управлява, като издава заповеди. 

По аналогия при 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. 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 

Същността на програмирането е да се управлява работата на компютъра на 

всичките му нива. Управлението става с помощта на "заповеди" и 

"команди" от програмиста към компютъра, известни още като програмни 

инструкции. 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). 

Програмистите са хората, които създават инструкциите, по които работят 

компютрите. Тези инструкции се наричат програми. Те са много на брой 

и за изработката им се използват различни видове програмни езици. Всеки 

език е ориентиран към някое ниво на управление на компютъра. Има 

езици, ориентирани към машинното ниво – например асемблер, други са 

ориентирани към системното ниво (за взаимодействие с операционната 

система), например C. Съществуват и езици от високо ниво, ориентирани 

към писането на приложни програми. Такива са езиците C#, Java, C++, 

PHP, JavaScript, Visual Basic, Python, Ruby, Perl и други. 

В настоящата книга ще разгледаме програмния език C#, който е 

съвременен език за програмиране от високо ниво. При използването му 

позицията на програмиста в компютърното предприятие се явява тази на 
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директора. Инструкциите, подадени като програми на C# могат да имат 

достъп и да управляват почти всички ресурси на компютъра директно или 

посредством операционната система. Преди да разгледаме как може да се 

използва C# за писане на прости компютърни програми, нека разгледаме 

малко по-широко какво означава да разработваме софтуер, тъй като 

програмирането е най-важната дейност в този процес, но съвсем не е 

единствената. 

Етапи при разработката на софтуер 

Писането на софтуер може да бъде сложна задача, която отнема много 

време на цял екип от софтуерни инженери и други специалисти. Затова 

с времето са се обособили различни методики и практики, които улесняват 

живота на програмистите. Общото между всички тях е, че разработката на 

всеки софтуерен продукт преминава през няколко етапа, а именно: 

- Събиране на изискванията за продукта и изготвяне на задание; 

- Планиране и изготвяне на архитектура и дизайн; 

- Реализация (включва писането на програмен код); 

- Изпитания на продукта (тестове); 

- Внедряване и експлоатация; 

- Поддръжка. 

Фазите реализация, изпитания, внедряване и поддръжка се осъществяват 

в голямата си част с помощта на програмиране. 

Събиране на изискванията и изготвяне на задание 

В началото съществува само идеята за определен продукт. Тя включва 

набор от изисквания, дефиниращи действия от страна на потребителя и 

компютъра, които в общия случай улесняват извършването на досега 

съществуващи дейности. Като пример може да дадем изчисляването на 

заплатите, пресмятане на балистични криви, търсене на най-пряк път в 

Google Maps. Много често софтуерът реализира несъществуваща досега 

функционалност като например автоматизиране на някаква дейност. 

Изискванията за продукта обикновено се дефинират под формата на доку-

менти, написани на естествен език – български, английски или друг. На 

този етап не се програмира. Изискванията се дефинират от експерти, 

запознати с проблематиката на конкретната област, които умеят да ги 

описват в разбираем за програмистите вид. В общия случай тези експерти 

не са специалисти по програмиране и се наричат бизнес анализатори. 

Планиране и изготвяне на архитектура и дизайн 

След като изискванията бъдат събрани, идва ред на етапа на планиране. 

През този етап се съставя технически план за изпълнението на проекта, 

който описва платформите, технологиите и първоначалната архитектура 
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(дизайн) на програмата. Тази стъпка включва значителна творческа работа 

и обикновено се реализира от софтуерни инженери с много голям опит, 

наричани понякога софтуерни архитекти. Съобразно изискванията се 

избират: 

- Вида на приложението – например конзолно приложение, настолно 

приложение (GUI, Graphical User Interface application), клиент-сървър 

приложение, уеб приложение, Rich Internet Application (RIA) или peer-

to-peer приложение; 

- Архитектурата на програмата – например еднослойна, двуслойна, 

трислойна, многослойна или SOA архитектура; 

- Програмният език, най-подходящ за реализирането – например C#, 

Java или C++, или комбинация от езици; 

- Технологиите, които ще се ползват: платформа (например Microsoft 

.NET, Java EE, LAMP или друга), сървър за бази данни (например 

Oracle, SQL Server, MySQL или друг), технологии за потребителски 

интерфейс (например Flash, JavaServer Faces, Eclipse RCP, ASP.NET, 

Windows Forms, WPF или други), технологии за достъп до данни 

(например Hibernate, JPA или LINQ-to-SQL), технологии за изготвяне 

на отчети (например SQL Server Reporting Services, Jasper Reports или 

други) и много други технологии и комбинации от технологии, които 

ще бъдат използвани за реализирането на различни части от 

софтуерната система. 

- Броят и уменията на хората, които ще съставят екипа за разработка 

(големите и сериозни проекти се пишат от големи и сериозни екипи 

от разработчици); 

- План на разработката – етапи, на които се разделя функционалността, 

ресурси и срокове за изпълнението на всеки етап. 

- Други (големина на екипа, местоположение на екипа, начин на 

комуникация и т.н.). 

Въпреки че съществуват много правила, спомагащи за правилния анализ и 

планиране, на този етап се изискват значителна интуиция и усет. Тази 

стъпка предопределя цялостното по-нататъшно развитие на процеса на 

разработка. На този етап не се извършва програмиране, а само подготовка 

за него. 

Реализация 

Етапът, най-тясно свързан с програмирането, е етапът на реализацията 

(имплементацията). На този етап съобразно заданието, дизайна и архи-

тектурата на програмата (приложението) се пристъпва към реализирането 

(написването) й. Етапът "реализация" се изпълнява от програмисти, които 

пишат програмния код (сорс кода). При малки проекти останалите етапи 

могат да бъдат много кратки и дори да липсват, но етапът на реализация 

винаги се извършва, защото иначе не се изработва софтуер. Настоящата 
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книга е посветена главно на описание на средствата и похватите, 

използвани на този етап – изграждане на програмистско мислене и 

използване на средствата на езика C# и платформата .NET Framework за 

реализация на софтуерни приложения. 

Изпитания на продукта (тестове) 

Важен етап от разработката на софтуер е етапът на изпитания на продукта. 

Той цели да удостовери, че реализацията следва и покрива изискванията 

на заданието. Този процес може да се реализира ръчно, но предпочитаният 

вариант е написването на автоматизирани тестове, които да реализират 

проверките. Тестовете са малки програми, които автоматизират, до колкото 

е възможно, изпитанията. Съществуват парчета функционалност, за които 

е много трудно да се напишат тестове и поради това процесът на изпитание 

на продукта включва както автоматизирани, така и ръчни процедури за 

проверка на функционалността и качеството. 

Процесът на тестване (изпитание) се реализира от екип инженери по 

осигуряването на качеството – quality assurance (QA) инженери. Те 

работят в тясно взаимодействие с програмистите за откриване и коригиране 

на дефектите (бъговете) в софтуера. На този етап почти не се пише нов 

програмен код, а само се отстраняват дефекти в съществуващия код. 

В процеса на изпитанията най-често се откриват множество пропуски и 

грешки и програмата се връща обратно в етап на реализация. До голяма 

степен етапите на реализация и изпитания вървят ръка за ръка и е 

възможно да има множество преминавания между двете фази преди 

продуктът да е покрил изискванията на заданието и да е готов за етапа на 

внедряване и експлоатация. 

Внедряване и експлоатация 

Внедряването или инсталирането (deployment) е процесът на въвеждане на 

даден софтуерен продукт в експлоатация. Ако продуктът е сложен и 

обслужва много хора, този процес може да се окаже най-бавният и най-

скъпият. За по-малки програми това е относително бърз и безболезнен 

процес. Най-често се разработва специална програма – инсталатор, която 

спомага за по-бързата и лесна инсталация на продукта. Понякога, ако 

продуктът се внедрява в големи корпорации с десетки хиляди копия, се 

разработва допълнителен поддържащ софтуер специално заради внедря-

ването. След като внедряването приключи, продуктът е готов за експлоа-

тация и следва обучение на служителите как да го ползват. 

Като пример можем да дадем внедряването на Microsoft Windows в българ-

ската държавна администрация. То включва инсталиране и конфигуриране 

на софтуера и обучение на служителите.  

Внедряването се извършва обикновено от екипа, който е разработил 

продукта или от специално обучени специалисти по внедряването. Те 

могат да бъдат системни администратори, администратори на бази данни 
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(DBA), системни инженери, специализирани консултанти и други. В този 

етап почти не се пише нов код, но съществуващият код може да се 

доработва и конфигурира докато покрие специфичните изисквания за 

успешно внедряване. 

Поддръжка 

В процеса на експлоатация неминуемо се появяват проблеми – заради 

грешки в самия софтуер или заради неправилното му използване и 

конфигурация или най-често заради промени в нуждите на потребителите. 

Тези проблеми довеждат до невъзможност за решаване на бизнес задачите 

чрез употреба на продукта и налагат допълнителна намеса от страна на 

разработчиците и експертите по поддръжката. Процесът по поддръжка 

обикновено продължава през целия период на експлоатация, независимо 

колко добър е софтуерният продукт. 

Поддръжката се извършва от екипа по разработката на софтуера и от 

специално обучени експерти по поддръжката. В зависимост от проме-

ните, които се правят, в този процес могат да участват бизнес анализатори, 

архитекти, програмисти, QA инженери, администратори и други. 

Ако например имаме софтуер за изчисление на работни заплати, той ще 

има нужда от актуализация при всяка промяна на данъчното законода-

телство, което касае обслужвания счетоводен процес. Намеса на екипа по 

поддръжката ще е необходима и например ако бъде сменен хардуерът, 

използван от крайните клиенти, защото програмата ще трябва да бъде 

инсталирана и конфигурирана наново. 

Документация 

Етапът на документацията всъщност не е отделен етап, а съпътства всички 

останали етапи. Документацията е много важна част от разработката на 

софтуер и цели предаване на знания между различните участници в 

разработката и поддръжката на продукта. Информацията се предава както 

между отделните етапи, така и в рамките на един етап. Документацията 

обикновено се прави от самите разработчици (архитекти, програмисти, QA 

инженери и други) и представлява съвкупност от документи. 

Разработката на софтуер не е само програмиране 

Както сами се убедихте, разработването на софтуер не е само програми-

ране и включва много други процеси като анализ на изискванията, 

проектиране, планиране, тестване и поддръжка, в които участват не само 

програмисти, но и много други специалисти, наричани софтуерни инже-

нери. Програмирането е само една малка, макар и много съществена, част 

от разработката на софтуера. 

В настоящата книга ще се фокусираме само и единствено върху програми-

рането, което е единственото действие от изброените по-горе, без което 

не можем да разработваме софтуер. 



78  Въведение в програмирането със C# 

Нашата първа C# програма 

Преди да преминем към подробно описание на езика C# и на .NET 

платформата, нека да се запознаем с прост пример на това какво 

представлява една програма, написана на C#: 

class HelloCSharp 
{ 
 static void Main(string[] args) 
 { 
  System.Console.WriteLine("Hello, C#!"); 
 }  
} 

Единственото нещо, което прави тази програма, е да изпише съобщението 

"Hello, C#!" на стандартния изход. Засега е още рано да я изпълняваме и 

затова само ще разгледаме структурата й. Малко по-нататък ще дадем 

пълно описание на това как да се компилира и изпълни дадена програма 

както от командния ред, така и от среда за разработка. 

Как работи нашата първа C# програма? 

Нашата първа програма е съставена от три логически части: 

- Дефиниция на клас HelloCSharp; 

- Дефиниция на метод Main(); 

- Съдържание на метода Main(). 

Дефиниция на клас 

На първия ред от нашата програма дефинираме клас с името HelloCSharp. 

Най-простата дефиниция на клас се състои от ключовата дума class,  

следвана от името на класа. В нашия случай името на класа е HelloCSharp. 

Съдържанието на класа е разположено в блок от програмни редове, 
ограден във фигурални скоби: {}. 

Дефиниция на метод Main() 

На третия ред дефинираме метод с името Main(), който представлява 

входна или стартова точка за програмата. Всяка програма на C# се 
стартира от метод Main() със следната заглавна част (сигнатура): 

static void Main(string[] args) 

Методът трябва да е деклариран точно по начина, указан по-горе, трябва 
да е static и void, трябва да има име Main и като списък от параметри 

трябва да има един единствен параметър от тип масив от string. В нашия 

пример параметърът се казва args, но това не е задължително. Тъй като 

този параметър обикновено не се използва, той може да се пропусне. В 
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такъв случай входната точка на програмата може да се опрости и да добие 

следния вид: 

static void Main() 

Ако някое от гореспоменатите изисквания не е спазено, програмата ще се 

компилира, но няма да може да се стартира, защото не е дефинирана 

коректно нейната входна точка. 

Съдържание на Main() метода 

Съдържанието на всеки метод се намира след сигнатурата на метода, 

заградено от отваряща и затваряща къдрави скоби. На следващия ред от 

примерната програма използваме системния обект System.Console и неговия 

метод WriteLine(), за да изпишем някакво съобщение в стандартния изход 

(на конзолата) в случая текста "Hello, C#!". 

В Main() метода можем да напишем произволна последователност от изрази 

и те ще бъдат изпълнени в реда, в който сме ги задали. 

Подробна информация за изразите може да се намери в главата "Оператори 

и изрази", работата с конзолата е описана в главата "Вход и изход от 

конзолата", а класовете и методите са описани подробно в главата 

"Дефиниране на класове". 

C# различава главни от малки букви! 

В горния пример използвахме някои ключови думи, като class, static и 

void и имената на някои от системните класове и обекти, като 

System.Console. 

 

Внимавайте, докато пишете! Изписването на един и същ 

текст с главни, малки букви или смесено в C# означава 
различни неща. Да напишем Class е различно от class и да 

напишем System.Console е различно от SYSTEM.CONSOLE. 

Това правило важи за всички конструкции в кода – ключови думи, имена 

на променливи, имена на класове и т.н. 

Програмният код трябва да е правилно форматиран 

Форматирането представлява добавяне на символи, несъществени за ком-

пилатора, като интервали, табулации и нови редове, които структури-

рат логически програмата и улесняват четенето й. Нека отново разгледаме 

кода на нашата първа програма (с краткия вариант за Main() метод): 
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