
Променливи и типове данни 

 

1. Променливи 

 Променливите (variables) се използват за съхраняване на данни; 

 Стойността на една променлива може да бъде число, текст, друга промелива 

или стойност, получена чрез изчисление; 

 Променлива  има зададени име и тип на данните; 

 В средата Visual Basic променлива се дефинира (декларира), чрез запазената 

дума Dim (Dimension),(размерност, измерение).  

Пример: 

 Dim salary As Single - декларира промелива с име salary от тип Single  

 Dim mark As Byte – декларира промелива с име mark от тип Byte  

 

2. Деклариране на променливи 

 Процесът на задаване на името и типа на данни на променлива се нарича 

деклариране; 

 Във Visual Basic не се прави разлика между главни и малки букви в имената на 

променливите; 

 След като дадена променлива е декларирана, чрез оператор за присвояване 

може да се укаже стойността, която ще се съхранява в нея. 

Пример: 

 Dim MyName As String 

променливата MyName е декларирана от тип String 

 Dim MyWeight As Integer 

променливата MyWeight е декларирана от тип Integer 

 Dim NoBrainer As Boolean 

променливата NoBrainer може да приема само стойности от тип Boolean 

  



3. Типове данни 

Тип данни  Диапазон от стойности  

Целочислени  

Byte  

От 0 до 255  

SByte  От -128 до 127  

Short  От -32 768 до 32 767  

Integer  От -2 147 483 648 до 2 147 483 647  

Десетични  

Single, Double, Decimal 

От – 3.4028235Е+38 до -1.401298Е-45 и  

  

Други  

String, Char   

Низ от Unicode символи с дължина от 0 до 

приблизително 2 милиарда  

Date  Дата – от 0:00:001ч. на 1 януари 000г. до 23:59:59 на 

31 декември 9999г.  

Boolean  True или false  

 

4. Име на променливата 

 Задължително трябва да започва с буква.  

 Може да съдържа букви, цифри и знака „_”.  

 Не може да съдържа интервал.  

 Не може да бъде по дълго от 255 знака.  

 

5. Видове променливи 

В зависимост от областта си на действие променливите се делят на:  

 Локални (local) декларират се в процедура, свързана с конкретно събитие – 

може  да се използва само в рамките на процедурата и съществува само по 

време на изпълнението и.  

 Промеливи с област на действие на ниво форма (form-level) декларират се в 

секция за декларации (Declaration section) на формата в прозореца Code 

window – могат  да се използват във всички процедури във формата и 

остават в паметта, докато приключи работата на програмата.  

 Глобални (global) използват се в програми, които включват няколко форми, 

между които трябва да се обменят данни.  

  



6. Процедура 

 Процедурата е блок от инструкции, написани на език за програмиране, 

започващ с декларация за вида процедура; 

 Видове процедури (Function, Sub и др.) и завършващ със съответстващата 

декларация End за край; 

 Всяка изпълнима инструкция от програмния код трябва да се намира в някаква 

процедура. 

Пример: 

Private Sub btnCalculate_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As 

System.EventArgs) Handles btnCalculate.Click 

lblFarenheitResult.Text = Val(txtCelsius.Text) * 1.8 + 32 

End Sub 

7. Типове процедури 

 Събитийни процедури (event procedures) - (процедурите за обработка на 

събития) се изпълняват, когато на стъпят определени ситуации; натискане на 

бутон, натискане на клавиш и др; 

 При двукратно щракване върху обект (в режим проектиране) автоматично се 

появява прозорецът Code и се създава празна събитийна процедура, 

свързана със събитието, избрано да бъде събитие по подразбиране за този 

обект. Например при двукратно щракване върху бутон се създава 

процедура, свързана със събитието click (натискане на бутона); 

 Общи процедури (general procedures), наричани още потребителски, тъй като 

потребителят определя тяхното име. 


