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4-,5-лекции
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Сұрақтар:
1.  Жалпы мәліметтер

2. Тармақты if…else операторы

3. Switch операторы 

4. Циклдік операторлар

4.1 while циклі (алғы шартты цикл)

4.2 do … while циклі (соңғы шартты цикл)

4.3 for (үшін) параметрлі цикл

4.3.1. For циклінде бірнеше айнымалыларды қолдану

4.3.2. For цикліндегі шартты өрнек

4.3.3. For циклі бөліктерін алып тастау

4.3.4. For шексіз циклі

5. Математикалық функциялар —Math класы



3

1. Вложенные условные операторы

Пример 4.1. Следующие вложенные операторы if определяют
одноразрядные множители данного целого числа (12).
static void Main() 

{  int num, b = 12;            //  данное целое число
for (num = 2; num < b; num++)
{   if ((num % 2) == 0) Console.Write("Наименьший множитель 

числа " + num + " равен 2."); 
else if ((num % 3) == 0)

Console.Write("Наименьший множитель числа " + num + 
" равен 3.");

else if ((num % 5) == 0)
Console.Write("Наименьший множитель числа " + num + 

" равен 5.");
else if ((num % 7) == 0)

Console.Write("Наименьший множитель числа " + num + 
" равен 7.");

else
Console.Write("\n"+num + " не делится на 2, 3, 5 или 7.");

} Console.ReadLine();
}  
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Результаты работы программы:

Соңғы  операторы алдыңғы операторлардың бір де 

бірі орындалмаған кезде орындалады.



Пример 4.2. Определение очков после выстрела
using System; 
namespace Strelok1
{  class Program

{  static void Main( )
{ Console.WriteLine( "Введите координату х: " ); 

double x = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());
Console.WriteLine( "Введите координату у: " ); 
double у = double.Parse(Console.ReadLine());
int kol = 0;
if ( x * x + у * у < 1 ) kol = 2;
else if ( x * x + у * у < 4 ) kol = 1; 

else kol = 0;
Console.WriteLine( "Результат = {0} очков", kol ); 
Console.ReadLine();        

} 
} 

}
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Рис. 4. Мишень
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Вложенные условные операторы 
using System;

namespace If_else1

{

class Program

{ static void Main() 

{ int value1 = 50; 

int value2 = 5; 

//устанавливаем первое значение больше второго 

if ( value1 > value2 )

Console.WriteLine ("Сейчас value1: {0}

больше чем value2: {1}",value1,value2);

else 

Console.WriteLine("Теперь value2: {0}

больше или равно value1: {1}",value2,value1);
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//устанавливаем второе значение больше первого 

value2 = 60; 

if ( value1 < value2 )                  

Console.WriteLine("value2: {0} больше чем

value1: {1}", value2, value1);

//делаем значения одинаковыми

value1 = value2;

if (value1 == value2)

Console.WriteLine("Теперь value1 и 

value2 равны: {0}=={1}", value1, value2);

Console.ReadLine();
} 

}

}
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Вложенные условные операторы 

class Example4_3
{  public static void Main()

{
int reactorTemp = 1500;
string emergencyValve = "закрыт";
if (reactorTemp <= 1000)

System.Console.WriteLine("Температура в реакторе 
нормальная");

else
{

System.Console.WriteLine("Слишком высокая 
температура в реакторе!");

if (emergencyValve == "закрыт")
System.Console.WriteLine("Реактор в процессе 

плавления!");
}

}
}
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2. Оператор выбора switch

Оператор switch (переключатель) предназначен для раз-
ветвления процесса вычислений на несколько направлений. 
Структурная схема оператора приведена на рис.

Формат оператора:

switch ( выражение )
{ case константное_выражение_1: 

[ список_операторов_1 ] 
case константное_выражение_2:                            

[ список_операторов_2 ]
. . .
case константное выражение_n:                                 

[ список_операторов_n ] 
[ default: операторы ] 

}
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Выполнение оператора начинается с вычисления выра-
жения. Тип выражения чаще всего целочисленный (включая
char) или строковый. Затем управление передается первому
оператору из списка, помеченному константным выражени-
ем, значение которого совпало с вычисленным.

Все константные выражения должны быть неявно приво-
димы к типу выражения в скобках. Если совпадения не прои-
зошло, выполняются операторы, расположенные после сло-
ва default (а при его отсутствии управление передается сле-
дующему за switch оператору).

Каждая ветвь переключателя должна заканчиваться яв-
ным оператором перехода, а именно оператором break
( goto или return).

В общем случае выражение может быть любого типа, для
которого существует неявное преобразование к указанным,
а также перечисляемого типа.
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3. Оператор Switch
Switch (переключатель) разделяет процесс 

решения задачи на несколько веток (больше 2). 

Схема алгоритм выглядит так:

Операторы 
default

case n

case 2

case 1switch

Өрнек Операторы 1

Операторы 2

Операторы n
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Формат оператора switch:
switch ( выражение ) 

{

case 1_выражение_константа:  

1_список_операторов; break; 

case 2_ выражение_константа: 

2_список_операторов; break;

...

case n_выражение_константа: 

n_список_операторов; break; 

[default: список_операторов ]

}



14

switch операторындағы берілетін өрнек бүтін сандық

типте (char, byte, short немесе int), саналатын немесе 

тіркестік типте болуы керек. 

Ал басқа типтегі өрнектерді, мысалы, жылжымалы

нүктелі типтегілерді қолдануға болмайды. Көбінесе switch 

операторын басқаратын өрнек бір ғана айнымалыдан 

тұрады. Оған қоса, таңдау константаларының типтері сол 

берілген өрнек типімен сәйкес болуы тиіс. Бір switch

операторында мәндері бірдей екі константа болмауы керек. 

default тармағындағы операторлар берілген өрнек бір де 

бір константамен сәйкес келмеген жағдайда орындалады. 

default тармағын жазу міндетті емес. Егер ол болмаса және 

өрнек бір де бір тұрақтыға сәйкес келмесе, онда ешқандай 

да оператор орындалмайды.  

Егер өрнек мәні бір константамен сәйкес келсе, онда сол 

тармақтағы операторлар break операторымен бірге 

орындалады. 
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Пример 4.2. Калькулятор на четыре действия

static void Main()
{  double a, b, res;

Console.Write( "Введите первый операнд: " );
a = double.Parse(Console.ReadLine() );
Console.Write(  "Введите знак операции: " ); 
char op = (char)Console.Read(); 
Console.ReadLine();
Console.Write( "Введите второй операнд: " ); 
b = double.Parse(Console.ReadLine() );
bool  ok = true; 
switch (op)

{  case '+'   : res = a + b; break;
case '-' : res = a - b; break;
case '*' : res = a * b; break;
case '/' : res = a / b; break;
default : res = double.NaN;  ok = false;  break;

}
if (ok) Console.WriteLine( "Результат: " + res ); 
else Console.WriteLine( "Недопустимая операция" 

}
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static void Main(string[] args)
{   int gil;

Console.Write("Jyldy engiz: ");
gil = int.Parse(Console.ReadLine());
switch (gil % 12)
{  case 0: Console.WriteLine("Meshin jyly"); break;

case 1: Console.WriteLine("Tauyq jyly"); break;
case 2: Console.WriteLine("It jyly"); break;
case 3: Console.WriteLine("Donyz jyly"); break;
case 4: Console.WriteLine("Tyshqan jyly"); break;
case 5: Console.WriteLine("Siyr jyly"); break;
case 6: Console.WriteLine("Barys jyly"); break;
case 7: Console.WriteLine("Qoian jyly"); break;
case 8: Console.WriteLine("Ulu jyly"); break;
case 9: Console.WriteLine("Jylan jyly"); break;
case 10: Console.WriteLine("Jylqy jyly"); break;
case 11: Console.WriteLine("Qoi jyly"); break;
default: Console.WriteLine("Tanbasyz butin san engiz"); break;

}
Console.ReadKey();

}

Пример 4.3. Определение года по восточному календарю
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Қазақша жыл санау мысалы:

using System;
namespace Tyshkan
{

class Program

{
static  void  Main()
{

int gyl;

Console.Write(" Zhyl engiz : ");

gyl = int.Parse(Console.ReadLine());
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switch (gyl % 12)
{  case 0: Console.Write(" Meshin ");  break;

case 1: Console.Write(" Tauyk ");    break;
case 2: Console.Write(" It ");            break;
case 3: Console.Write(" Dongyz ");  break;
case 4: Console.Write(" Tushkan "); break;
case 5: Console.Write(" Syir ");        break;
case 6: Console.Write(" Barys ");     break;
case 7: Console.Write(" Qoian ");     break;
case 8: Console.Write(" Ulu ");         break;
case 9: Console.Write(" Zhylan ");    break;
case 10: Console.Write(" Zhylky ");  break;
case 11: Console.Write(" Qoy ");      break;

default: Console.Write(" Butin natural san engizu 
kerek ");      break;

} Console.ReadLine();
} } }
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Программа нәтижесі:
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using System;   // определение возраста и статуса человека

namespace Age1
{  class Program 

{  static void Main( )
Console.Write("Введите имя: ");
string name = (Console.ReadLine());
Console.Write("Введите возраст: ");
int age = int.Parse(Console.ReadLine());
int period;
if  ((age > 0) && (age <7))  period = 1;
else  if ((age >= 7)   && (age <17)) period = 2;
else  if ((age >= 17) && (age <22)) period = 3;
else  if ((age >= 22) && (age <27)) period = 4;
else  if ((age >= 27) && (age <37)) period = 5;
else  if ((age >= 37) && (age <57)) period = 6;
else  period = 7;

1 : child

2 : schoolboy
3 : student
4 : junior researcher

5 : senior researcher
6 : professor
7 : не определен

Пример 4.5. Определение возраста и статуса человека
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switch (period)
{ case 1:  status = "child"; break;

case 2:  status = "schoolboy"; break;
case 3:  status = "student"; break;
case 4:  status = "junior researcher"; break;
case 5:  status = "senior researcher"; break;
case 6:  status = "professor"; break;
default :  status = "not defined"; break;

}
Console.WriteLine("Имя = {0}, Возраст = {1}, 

Status = {2}", name, age, status);
Console.ReadLine();

}
}

}
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// Пример использования оператора switch.
using System;
class SwitchDemo { 

static void Main() { 
int i;
for(i=0; i<10; i++) 

switch(i) {
case 0: Console.WriteLine("i = 0"); break; 
case 1: Console.WriteLine("i = 1"); break; 
case 2: Console.WriteLine("i = 2"); break; 
case 3: Console.WriteLine("i = 3"); break; 
case 4: Console.WriteLine ("i = 4"); break;
default: Console.WriteLine("i >= 5"); break;

}
}

}

Мұнда операторларды басқару int типіндегі бір ғана і
айнымалысы арқылы орындалды.
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Пример использования симолов для управления switch
// Басқару үшін char типіндегі элементті қолдану.
using System; 
class SwitchDemo2 { 

static void Main() { 
char ch; 
for(ch='A'; ch<= 'E'; ch++) 

switch (ch) { 
case 'A': Console.WriteLine("ch = 'A' "); break; 
case 'B': Console.WriteLine("ch = 'B' "); break; 
case 'C': Console.WriteLine("ch = 'С' "); break; 
case 'D': Console.WriteLine("ch = 'D' "); break; 
case 'E': Console.WriteLine("ch = 'E' "); break; 

} 
} 

}
Здесь отсутствует ветка default, его можно опустить. Этот 

оператор не обязателен.
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Наличие (или объединение) пустых веток оператоа 

// case тармақтарының бос болған кездерінен мысал
using System;
class EmptyCasesCanFall { 

static void Main() { 
int i;
for(i=1; i < 5; i++) 
switch(i) {

case 1: 
case 2:
case 3: Console.WriteLine("i = 1, 2, 3"); break;
case 4: Console.WriteLine("i = 4"); break;
}

}
}
Задача: Определите какие из 12 месяцев относятся к зиме, 

весне, лету и осени. 
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Вложенные операторы  switch
Кейде бір switch операторы басқа бір сыртқы switch

операторының ішінде орналасуы мүмкін. Мұндай опе-

ратор қабаттасқан switch деп аталады.Сыртқы және 

ішкі switch операторларының таңдау константалары 

бірдей болуы да ықтимал. Келесі код бөлігі осындай 

жағдайларды қарастырады, ол жұмыс істей алады. 
switch(chi) {

case 'A': Console.WriteLine("Эта ветвь А – часть " +
"внешнего оператора switch.");

switch(ch2) {
case 'A':

Console.WriteLine("Эта ветвь A – часть " +
"внутреннего оператора switch");

break; 
case 'В': // ...

}         // конец внутреннего оператора switch 
break; 

case 'В': // ...
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Программа простейшего калькулятора: 
using System; 
namespace ConsoleApplication6
{  class Program

{  static void Main( )

{  double a, b, res;

Console.WriteLine (" 1-operandti engiz : ");            

a = double.Parse(Console.ReadLine() );

Console.WriteLine(  " Operacia tangbasin engiz : "  ); 

char op = (char)Console.Read(); 

Console.ReadLine();

Console.WriteLine( " 2-operandti engiz :"  ); 

buf = Console.ReadLine(); 

b = double.Parse(Console.ReadLine() );

bool  ok = true;
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switch (op)

{   case '+': res = a + b; break; 

case '-': res = a - b; break; 

case '*': res = a * b; break; 

case '/': res = a / b; break;

default: ok = false; break; 

}

if (ok) Console.WriteLine(" Natigesi : " + res); 

else Console.WriteLine(" Belgisiz amal ");}
}
}
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Программа определения словесных оценок: 

Console.WriteLine ("Введите оценку: ");

int k = Int32.Parse (Console.ReadLine());            

Console.WriteLine (k.ToString());            
switch (k) 
{ case 1:                

case 2:                    
Console.WriteLine("Неудовлетворительно");                    
break;                

case 3:            
Console.WriteLine("Удовлетворительно");                    
break;                

case 4:            
Console.WriteLine("Хорошо"); break;                

case 5:        
Console.WriteLine("Отлично"); break;    

default:      
Console.WriteLine("Ошибка"); break;            

}
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Каждая ветка строки Case или оператора 

default завершается оператором break. След. 

код содержит шибки:
... 

{

case 1:        

Console.WriteLine("Совсем неудовлетворительно");                          

//Ошибка! Тут пропущен break    

case 2:        

Console.WriteLine("Неудовлетворительно");        

break;    

….    

default:        

Console.WriteLine("...");        

//Ошибка! Тут пропущен break    

}
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5-лекция
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C# тілінде үш циклдік оператор бар, олардың жазылуы:

while (шарт-өрнек) {операторлар} шарты алдында

do {операторлар} while (шарт-өрнек); шарты соңында

for (инициализация; шарт-өрнек; модификация)     

{ операторлар }

foreach (тип айнымалы-аты in шарт-өрнек) 

{ операторлар }

C# тілінде 4 басқаруды беру операторы бар:

 goto шартсыз өту операторы; 

 break циклдан шығу операторы;

 continue циклдың келесі итерациясына көшу 

операторы;

 return функциядан қайтару операторы.

4.  Циклдік операторлар
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goto шартсыз өту операторының форматы:

goto белгі;

break циклдан шығу операторы цикл оператор-

ларының ішінде қолданылады немесе switch

операторынан шығуды қамтамасыз етеді.

continue циклдың келесі итерациясына көшу 

операторы цикл денесінің аяғына дейінгі 

операторларды бос жіберіп, басқаруды келесі 

итерацияға береді.

return функциядан қайтару операторы 

функцияның орындалуын аяқтап, басқаруды 

шақыру нүктесіне береді.



4.1 While циклі (алғы шартты цикл)
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while (шарт-өрнек) {операторлар}      шарты  алдында

мұндағы операторлар – бұл бір оператор  немесе 

операторлар блогы, ал шарт-өрнек циклді басқаруға 

арналған нақты шарт, ол логикалық өрнек түрінде де 

болуы мүмкін. 

Циклдегі операторлар көрсетілген шарт ақиқат 

болған жағдайда қайталанып орындала береді. Ал, 

шарт жалған болған сәтте, циклден кейін тұрған 

жолдар орындала бастайды.

Енді while циклінде бүтін сан разрядтарының 

(цифрларының) санын есептейтін программа 

мысалын қарастырайық.
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// Бүтін сан разрядтары санын есептеу
using System;
class WhileDemo {

static void Main() { 
int num = 435679, mag = 0;
Console.WriteLine("Сан: " + num);
while(num > 0)  {

mag++;
num = num / 10;

};
Console.WriteLine("Цифрлар саны: " + mag);

}
}
Программа орындалуының нәтижесі :

Сан: 435679 

Цифрлар саны: 6
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while циклінде шарт цикл басында тексеріледі, 

сондықтан ол бір де бір рет орындалмауы мүмкін. Келесі 

мысалда 2 мен 9 арасындағы сандардың дәрежесі 

есептеліп циклдің осы қасиет көрсетіледі. 

// 2 санының дәрежелерін есептеу.
using System;
class Power {

static void Main() { 
int e, result;
for (int i=0; i < 10; i++) {
result = 1; e = i;
while (e > 0) {

result *= 2; e--;
}
Console.WriteLine ("2-ning " + i + " darezhesi: " + result);

}
}

}

Мұнда e>0 болғанда ғана while циклі орындалады, 

Ал е=0 болса, while циклі орындалмайды.
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Келесі мысалда енгізілген num бүтін санының барлық 

бөлгіштері анықталады.

// Берілген оң бүтін санның бөлгіштерін табу
using System;
namespace While_delitely
class Program

{   static void Main(string[] args)
{

int num;
Console.WriteLine("San engizingiz: ");
num = int.Parse(Console.ReadLine());
int half = num / 2; // санның жартысы
int div = 2; // бөлгішке тексеру
while (div <= half)
{ if ((num % div)==0) Console.WriteLine(div);

div++;
}

}
}
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Фибоначчи сандарын ( <50 ) шығару
using System;
namespace Fibonachi50
{ class Program

{  public static void Main()
{  int  oldNumber = 1;    // алғашқы екі сан 1

int  currentNumber = 1;
int  nextNumber;
Console.Write(currentNumber + " ");
while (currentNumber < 50)
{  Console.Write(currentNumber + " ");

nextNumber = currentNumber + oldNumber;
oldNumber = currentNumber;
currentNumber = nextNumber;

}
}

}



4.2  Do … while циклі (соңғы шартты цикл)
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for и while циклдеріне шарт алдында тексерілсе, do-

while операторында шарт оның соңында тексеріледі. Бұл 

оның, кем дегенде, бір рет орындалатынын білдіреді.   

Оператордың жалпы жазылу формасы:

do {

операторлар ;

} while ( шартты-өрнек );

Цикл ішінде бір ғана оператор тұрса, жүйелі жақша-

лар қойылмайды, бірақ оқылуы жеңіл болуы үшін және 

while циклімен шатастырмас үшін жүйелі жақшаларды 

қойып отырады. do-while циклі шартты-өрнек ақиқат

болғанда, қайталанып отырады. 

Келесі мысалда do-while циклі бүтін сан цифрларын 

жеке-жеке кері бағытта жазып береді. 
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Do … while циклі (соңғы шартты цикл)
// Бүтін сан цифрларын кері бағытта жазу.

using System;
class DoWhileDemo
{

static void Main() {
int num = 198, nextdigit;
Console.Write("Berilgen " + num);
Console.Write(" sany keri bagytta: ");
do {

nextdigit = num % 10;
Console.Write(nextdigit);
num = num / 10;

}  while (num > 0);
Console.WriteLine();

}
} 
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Бұл циклдің әрбір қадамында сол жақ шеткі 

цифр бүтін санды 10-ға бөліп қалдық табу  (num 

айнымалысы мәнін) арқылы айқындалады да, сол 

цифр экранға шығарылады. 

Ары қарай num айнымалысының мәні  10-ға 

бөлінеді, олар бүтін сан болғандықтан, соңғы цифр 

жойылады, т.с.с. Цикл num айнымалысы 0 

болғанша, жалғасады.  

Келесі программада латынның y (yes) әрпін 

енгізгенше, сөз немесе әріп енгізуді сұрайтын 

программа келтірілген. 
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Do … while циклі (соңғы шартты цикл)

// Цикл латынның y (yes) әрпін енгізгенше қайталанады
using System;
namespace Baga5
{  class Program

{  static void Main()
{  char answer;

do
{  Console.WriteLine("Bes koiasyz ba, agay?");

answer = (char)Console.Read();
Console.ReadLine();

} while (answer != 'y');
}

}
}
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цикл – дейін

Мысал. Бұл программада енгізілген нақты  аргумент 

– x-тің түбірін берілген дәлдікпен – eps жуық шама-

мен  итерациялық формула арқылы анықтаймыз:

уn = (уn-1 + x/yn-l), 

мұндағы yn-l – түбірдің алдыңғы жуық мәні (есептеу 

алдында бұл мән кез келген оң сан ретінде таңдала-

ды), уn – түбірдің келесі табылған жуық мәні. Есеп-

теу процесі түбірдің анықталған екі жуық мәндері 

айырмасының абсолюттік мәні берілген дәлдіктен 

төмен болған сәтте тоқталады. Абсолюттік мәнді та-

бу үшін стандартты fabs() функциясы қолданылады, 

ол <math.h> тақырыптық файлында анықталады.
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using System;

namespace Tubir_tabu

{  class Program

{  static void Main( )

{  // x, eps аргумент пен дaлдік

double Yp, Y = 1;  // тyбірдін алдынгы, келесі жуык мані 

Console.WriteLine("Argument  pen daldikti ENTER          

arkyly engizingiz: "); 

double x = Double.Parse(Console.ReadLine());

double eps = Double.Parse(Console.ReadLine());

do

{ Yp = Y;

Y = (Yp + x/Yp)/2;

} while (Math.Abs(Y - Yp) >= eps);

Console.WriteLine(" Tybir asty {0}-ding juik mani: {1}", x, Y); 
}

}
}
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4.3  Параметрлі цикл for (үшін)

Мысал. Берілген y функциясының мәндерін оның 

аргументі Xn-нен Xk-ға дейін dX қадаммен өзгерген 

кезде анықтау программасы: 
using System;
namespace TablicaFunkcii1
{  class Program

{  static void Main( )
{  double Xn = -2, Xk = 10, dX = 0.75, t = 2, y;

Console.WriteLine("|   x   |   у   |");
Console.WriteLine("-----------------");
for (double x = Xn; x <= Xk; x += dX)
{  y = t;

if (x >= 0 && x < 10) y = t * x;
if (x >= 10) y = 2 * t;
Console.WriteLine("| {0,5} | {1,5} |", x, y);

}
Console.WriteLine("-----------------");
Console.ReadLine();

}
}

}
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Параметрлі for циклі  (арифметикалық цикл)
for циклінің параметрі өсуі де, кемуі де мүмкін. Оның 

өзгеру қадамы да оң, теріс сан, бүтін, нақты сан бола 

береді.  Келесі мысалда цикл параметрі  100-ден -100-ге 

дейін қадамы -5 болып өзгерген кезде сол сандарды 

экранға шығару керек. 
// for циклін кері бағытта орындау. 
using System;
class DecrFor {

static void Main() {
int x;
for (x = 100; x >= -100; x -= 5)

Console.Write(x+"\t");
Console.WriteLine();

}
}
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using System; // 1-ден k-ға дейінгі сандар қосындысы
namespace For1
{ class Program

{
static void Main(string[] args)
{ Console.Write("Бутiн k санын енгiз: ");

int k = Int32.Parse(Console.ReadLine());
int sum = 0; // k-га дейiнгi сандар косындысы
for (int i = 1; i <= k; i++)

sum += i;
Console.WriteLine("Косынды 1 + 2 + ... 

+ {0} = {1}", k, sum);
Console.ReadLine();

}
}

}
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For циклінде бірнеше айнымалыларды қолдану
for цикл операторында оны басқару үшін бірнеше ай-

нымалыларды қолдануға болады. Мұндайда әрбір айныма-

лының инициалдау және инкремент операторлары үтірмен 

бөлініп жазылады. Келесі мысалды қарастырайық.
// for циклінде үтірлерді пайдалану
using System;
class Comma {

static void Main() { 
int i, j;
for(i=0, j = 10; i < j; i++, j --)

Console.WriteLine("i мен j: " + i + " " + j) ;
}

}
Мұнда екі инициалдау операторлары және екі итерациялық 

операторлар үтірлер арқылы бөлініп жазылған. Цикл ба-

сында екі параметр де инициалданады. Цикл қайталанған 

сайын і инкременттеледі, ал j декременттеледі. 
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Келесі мысалда бір циклді басқаруда екі айнымалы 

қолданылады, олар бір бүтін сан (100) көбейткіштерінің 

ең үлкен және ең кіші мәндерін анықтайды. 
//  for циклінде үтірлерді пайдалану мысалы. 
using System; 
class Comma { 

static void Main() {
int i, j, smallest = 1,largest = 1;  
int num = 100; 
for(i=2, j=num/2; (i <= num/2) && (j >= 2); i++, j--) { 

if((smallest == 1) && ((num % i) == 0)) smallest = i; 
if ( (largest == 1) && ((num % j) == 0)) largest = j; 

} 
Console.WriteLine("Eng ulken kobeitkish: " + largest);
Console.WriteLine("Eng kishi kobeitkish: " + smallest); 

} 
}
Мысалдағы циклді аяқтау шарттарына қараңыздар, ол екі 

айнымалыны да қолданады.
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4.3.2. For цикліндегі шартты өрнек
for циклін басқаратын шарт рөлін bool типіндегі нәтиже 

беретін кез келген өрнек атқара алады. Оған міндетті түрде  
циклді басқаратын айнымалы кіруі тиіс. Келесі мысалда  
for циклін басқару done айнымалысының мәні арқылы 
орындалады. 
// Циклдің орындалу шартын bool
// типіндегі кез келген өрнек атқара алады.
using System;
class forDemo {

static void Main( ) { 
int i, j;
bool done = false;
for(i=0, j=100; !done; i++, j--) {
if (i*i >= j) done = true;
Console.WriteLine("i, j: " + i + " " + j);

}
}

}
Цикл done айнымалысы жалған болғанда, аяқталады. Ал

оның ақиқаттылығы цикл ішінде і айнымалысы j айныма-

лысы мәнінен артық не тең (i2 >= j) болған кезде орнатылады.
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4.3.3. For циклі бөліктерін алып тастау
for циклінің анықталуындағы кейбір бөліктерін жазбай 

кетуге де болады, тіпті оның жақша ішіндегі инициалдау, 

шартын беру және итерациялық бөліктерін түгел алып 

тастауға болады.  Мысал қарастырайық.

// for циклінің кейбір бөліктерін алып тастау.
using System;
class Empty {

static void Main() { 
int i;
for (i = 0; i < 10; ) {

Console.WriteLine("№" + i+ " жол ");
i++; // циклді басқару айнымалысын инкременттеу

}
}

}
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Келесі мысалда for циклінің анықталуынан инициалдау 

бөлігі алынып тасталған.

// for циклінің анықталуынан тағы бір бөлікті алып тастау 
using System;
class Empty2 {

static void Main() { 
int i = 0; //  циклден инициализация бөлігін алып тастау
for(; i < 10; ) {

Console.WriteLine("№" + i+ " жол ");
i++; // циклді басқару айнымалысын инкременттеу

}
}

}
i-ді инициалдау алдын ала берілген. Оны цикл 

ішінде бермеу себебі – кейде ол программада 

күрделі есептеулер арқылы анықталуы мүмкін,

сондықтан оны цикл сыртында берген дұрыс.
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4.3.4. For шексіз циклі
Егер for циклінің жақшасын нүктелі үтірлерді ғана 

жазып, бос қалдырсақ, онда шексіз цикл шығады. Келесі 

цикл, ешқашанда аяқталмайды.

for(;;) // әдейі шексіз етілген цикл

{ 

. . .

} 

Мұндай цикл операциялық жүйелерде, арнайы 

программаларда кездесуі мүмкін, оларды аяқтау белгілі 

бір талапқа байланысты іске асады. 

Көбінесе одан шығу - цикл ішінде орналасатын goto

немесе break операторлары арқылы орындалады.
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Ішкі операторлары (денесі) жоқ цикл
for циклінің ішкі операторларын жазбай кетуге де 

болады, олар кейде пайдалы болып жатады. Мысалы, 
келесі программадағы цикл 1 мен 5 арасындағы сандар 
қосындысын береді.
// циклдің ішкі операторларының (денесінің) жоқ болуы 
using system;
class Empty3 {

static void Main() { 
int i, sum = 0;
// 1 мен 5 арасындағы сандар қосындысын алу 
for(i = 1; i <= 5; sum += i++);
Console.WriteLine("summa = " + sum);

}
}
Мұндағы sum += i++ итерациялық өрнегіне назар 
салыңыздар, алдымен sum += i, соңынан i++  
орындалады.
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for циклі ішінде басқару айнымалысын жариялау
Егер for циклі программада бір-ақ рет орындалатын болса,

оның басқару айнымалысын жақша ішінде жариялай аламыз.
Мысалы, келесі программада 1 мен 5 арасындағы сандар
қосындысы мен факториалы есептеледі, ал циклдің басқару
айнымалысы (параметрі) i цикл ішінде жарияланады.
// цикл айнымалысын for циклі ішінде жариялау
using System;
class ForVar {

static void Main() { 
int sum = 0, fact = 1;
for(int i = 1; i <= 5; i++) {

sum += i;  // i айнымалысы цикл ішінде ғана қолжетімді 
fact *= i; // 1 мен 5 сандарының факториалын табу

}
// Ары қарай i айнымалысын қолдана алмаймыз.
Console.WriteLine("sum = " + sum);
Console.WriteLine("Factorial = " + fact);

}
}
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foreach цикл операторы

foreach цикл операторы коллекция элемент-

терін пайдалануда қолданылады.   C# тілінде 

бірнеше коллекция түрлері бар, жиымдар да 

соларға жатады. 

Оны кейінірек қарастырамыз. 
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Циклден шығаратын break операторы 
Циклдің шартын тексеруді айналып өтіп, одан бірден 

шығып кету үшін break операторы қолданылады. break

операторы кездескенде цикл аяқталады да, цикл 

сыртындағы программа бөлігі орындала бастайды. 

Мысал қарастырайық. 
// Циклден шығу үшін break операторын қолдану
using System;
class BreakDemo {

static void Main() {
for(int i = -10; i <= 10; i++) {

if(i > 0) break;  // i >0 болса, break операторын қолдану 
Console .Write (i + " ") ;

}
Console .WriteLine ("Cikl bitti! ") ;

}
} for циклінің і параметрі -10-нан 10-ға дейін берілгенмен, 

break операторы оны ерте i>0 болғанда, аяқтайды.
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Алдыңғы мысалды do-while циклі үшін орындайық.

// break операторын do-while циклінде қолдану. 
using System;
class BreakDemo2 {
static void Main() {

int i;
i = -10;
do {
if (i > 0) break;
Console.Write(i + " ") ; 
i++ ;
} 
while (i <= 10);
Console.WriteLine("Bitti!");

}
}
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Келесі программа санның ең кіші көбейткішін табады. 

// Санның ең кіші көбейткішін табу 

using System; 

class FindSmallestFactor {

static void Main() {

int factor = 1, num = 1000; 

for (int i=2; i <= num/i; i++) { 

if((num%i) == 0) { 

factor = i;

break; // ең кіші көбейткіш табылса, аяқтау

} 

} 

Console.WriteLine("Eng kishi kobeitkish: " + factor); 

} break операторы циклді ең кіші көбейткіш табылғанда 

бітіреді. Осыған орай, ол ең кіші көбейткіш табылған 

соң, басқа мәндерді қарастырмай, жұмысты аяқтайды. 
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Егер break операторы бірнеше қабаттасқан циклдерде 
қолданылса, ол тек ең ішкі циклді аяқтайды. Мысал 
ретінде келесі программаны қарастырайық. 
// break операторын қабаттасқан циклдерде қолдану
using System;
class BreakNested {

static void Main() {
for(int i=0; i<3; i++) {

Console.WriteLine("Syrtqy ciklder sany: " + i);
Console.Write(" ishki ciklder sany: ");
int t = 0; 
while(t < 100) {

if (t == 10) break;    // егер t=10 болса, аяқтау
Console.Write(t + " ");  t++;

}
Console.WriteLine ();

}
Console.WriteLine("Ciklder bitti.");

}
}

break операторы ішкі циклді аяқтайды да, сыртқы циклге 

ешқандай әсерін тигізбейді. 
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Continue операторын қолдану
Continue операторы программаның қалған бөлігін 

орындамай, циклдің келесі қадамына мәжбүрлі түрде 

өтуді орындайды. Келесі мысал 0-ден 100-ге дейінгі жұп 

сандарды ғана экранға шығарады.

// continue операторын қолдану 
using System;
class ContDemo {

static void Main() {
// 0-ден 100-ге дейінгі жұп сандарды экранға шығару 
for (int i = 0; i <= 100; i++) {

if((i%2) != 0) continue; // келесі қадамға өту
Console.Write(i + "\t");

}
Console.WriteLine();

} 
}
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Goto операторы
Goto операторы шартсыз көшу ісін орындай-

ды. Программада goto операторы кедессе, келесі 

болып осы оператор көрсететін жол орындалады. 

Оны бұл күндері программалауда пайдаланбауға 

тырысады, өйткені ол "макарондық" код жасап, 

түсініксіздік туғызады. Дегенмен, кей кездерді ол if

операторымен бірге тиімді код құрастыруға 

мүмкіндік береді.

Бұл оператордың орындалуы үшін белгі –

қоснүктемен аяқталатын идентификатор қажет. 

Белгі goto операторынан кейін көрсетіледі және 

келесі орындалатын жол алдында тұруы керек. 
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Келесі программа мысалында 1-ден 100-ге дейінгі 

сандарды қосу goto операторы мен белгі (loop1) арқылы 

жүзеге асырылған.

х = 1; 

loop1: х++;

if(х < 100) goto loop1;

Бұған қоса, goto операторы switch операторының case

немесе default тармағына көшу үшін де қолданылуы мүм-

кін. switch операторындағы case және default сөздері оның

ішкі белгілер ретінде қолданылады. Бірақ ондағы goto

операторы сол switch операторының ішінде тұруы тиіс. 

Бұл сырттан switch операторының ішіне кіруге мүмкіндік 

бермейді.

Келесі программа goto операторын switch операто-

рында қолдануды жүзеге асырады. 
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// goto операторын switch  операторында қолдану
using System;
class SwitchGoto {

static void Main() {
for(int i=1; i < 5; i++) {

switch(i) {
case 1:
Console.WriteLine("case 1 iшiнде"); goto case 3; 
case 2:
Console.WriteLine("case 2 iшiнде "); goto case 1; 
case 3:
Console.WriteLine("case 3 iшiнде "); goto default; 
default:
Console.WriteLine("default iшiнде "); break;
}

Console.WriteLine();
}
// goto case 1; // Қате! switch операторының ішіне

} // сырттан кіруге болмайды.
}
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Жоғарыдағы мысалда goto операторын switch опера-

торындағы case немесе default тармақтарына көшу үшін 

қолданылғанына назар аударыңыздар. Оларда break

операторы жазылмаған. 

goto  операторын switch операторлары ішіне кіру 

үшін пайдалануға болмайтыны да көрсетілген. 

goto case 1; // Қате! switch операторының ішіне
// сырттан кіруге болмайды.

Егер осындағы комментарий белгісін // алып тастасақ, 

программа қате береді.  

Негізінде, goto операторын switch операторы ішінде 

қолдану ұсынылмайды, бірақ кейбір жағдайларда ол 

пайда тигізуі мүмкін. 
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Төменде goto операторы қабаттасып жатқан программа 
бөлігінен сыртқа шығу үшін қолданылып отыр. 
// goto операторын практикада қолдану.
using System;
class Use_goto {

static void Main() { 
int i=0, j=0, k=0;
for(i=0; i < 10; i++) {

for(j=0; j < 10; j++ ) { 
for(k=0; k < 10; k++) {

Console.WriteLine ("i, j, k: " + i + " " + j + " " + k) ; 
if(k == 3) goto stop;

}
}

}
stop:
Console.WriteLine("Toqtatyldy! i, j, k: " + i + ", " + j + " " + k) ;

}
}
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Егер goto операторы болмаса, ішкі циклден 

шығу үшін мұнда if және break сияқты оператор-

лардың үшеуін пайдалануға тура келер еді. 

Мұнда goto операторы кодты қысқаша жазу 

мүмкіндігін беріп отыр. Бұл мысал goto операторын 

қолдану үшін арнайы қолданылғанымен, ол қажет 

болатын кездер жиі кездесіп қалуы мүмкін. 

Сонымен, соңғы ескерту: бұл мысалдан 

көретініміз – кодтар блогынан сыртқа шығуға 

болады екен, ал сырттан оның ішіне кіруге 

болмайды. 



Ең қарапайым программа ("Hello, World!" 

мысалын есептемегенде) берілген мәліметтерді 

енгізуден, белгілі бір формулалар бойынша 

есептеуден және нәтижелерді шығарудан тұрады. 

Формулалар енгізілген өрнектер көбінесе 

математикалық функцияларды пайдаланады, 

мысалы, синус немесе сандарды дәрежелеу, т.с.с. 

Олар System атаулар кеңістігінде анықталған Math

класы арқылы жүзеге асырылады. Осы кластың 

әдістері мен өрістерінің сипаттамалары келесі 

кестеде көрсетілген.

5. Математикалық функциялар —Math класы



Сипатталуы Нәтижесі Түсініктемесі

Abs Модуль Асыра 

жүктелген

|x|   Abs(x)  болып жазылады

Acos Арккосинус double Acos(double x)

Asin Арксинус double Asin(double x)

Atan Арктангенс double Atan2(double x, double y) — y-ті x-ке 

бөлгендегі нәтиже осы бұрыштың 

тангенсіне тең болады   

BigMul Көбейту long BigMul(int x, int y)

Ceiling Үлкен бүтін санға дейін 

дөңгелектеу

double Ceiling(double х)

Cos Косинус double Сos(double x)

Cosh Гиперболалық косинус double Cosh(double x)

DivRem Бөлу мен қалдық табу Асыра 

жүктелген

DivRem(x, y, rem)

E Натурал логарифмнің  

(е саны)  негізі

double 2,71828182845905

Exp Экспонента double ex Exp(x) болып жазылады

Floor Кішібүтін санға дейін 

дөңгелектеу

double Floor(double х)

IEEERemain

der

Бөлгендегі қалдық double IEEERemainder(double x, double y)

Математикалық функциялар — Math класы



1 кесте. Math класының негізгі өрістері мен статикалық  әдістері

Ln
Натурал 
логарифм

Натурал 
логарифм

double Ln x былай   Log(x)  болып жазылады

Lg
Ондық логарифм Ондық 

логарифм
double log10x былай   Log10(x)   жазылады

Max Екі санның 
максимумы

Max(x, y) Асыра 
жүктелген

Max(x, y)

Min Екі санның 
минимумы

Минимум из 
двух чисел

Асыра 
жүктелген

Min(x, y)

PI Санның мәні Санның мәні double 3,14159265358979

Pow Санды 
дәрежелеу

Санды 
дәрежелеу

double xy Pow(x, y)  болып жазылады

Roun
d

Дөңгелектеу Дөңгелектеу Асыра 
жүктелген

Round(3.1) нәтижесі 3,
Round (3.8) ) нәтижесі 4 болады

Sign Санның таңбасы Санның таңбасы int Аргументтері асыра жүктелген

Sin Синус Синус double Sin(double x)

Sinh Гиперболалық 
синус

Гиперболалық 
синус

double Sinh(double x)

Sqrt Квадрат түбір Квадрат түбір double Sqrt(x)   болып жазылады

Tan Тангенс Тангенс double Tan(double x)

Tanh Гиперболалық 
тангенс

Гиперболалық 
тангенс

double Tanh(double x)

Математикалық функциялар — Math класы 



Математикалық функциялар —Math класы 
using System; 
using System.IO; 
namespace ConsoleApplication1
{    class Program

{  static void Main()
{   Console.Write(" vvedite x : " );

double x = double.Parse(Console.ReadLine () );  
Console.WriteLine("znachenie  sin("+x+") : " + Math.Sin(x) 
);
Console.Write(" vvedite y: " );
buf = Console.ReadLine ();
double y = double.Parse( buf );  
Console.WriteLine(" maximum("+x+";"+y+"): " + 

Math.Max(x,y) );
}

}  
}

vvedite x : 3,2 

znachenie sin(3,2) :  -0,0583741434275801

vvedite y: 5,4 

maximum(3,2;5,4): 5,4



Формула бойынша есептеу:

Формулаға екі мән – х пен   енгізіледі. Олардың типі 
көрсетілмегендіктен, double типін таңдап алдық. Енді 

программа құрастырамыз.
// программа Listing3_14.cs
using System; 
namespace ConsoleApplication1
{    class Program

{  static void Main()

{ Console.Write(" vvod x : ");

double x = Convert.ToDouble(Console.ReadLine());

Console.Write(" vvod alfa: ");

double a = double.Parse(Console.ReadLine());  

double y1 = Math.Sqrt(Math.PI*x)-

Math.Exp(0.2*Math.Sqrt(a))+2*Math.Tan(2*a);
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double y2 = 1.6e3*Math.Log10(Math.Pow(x,2));

double y = y1 + y2;

Console.WriteLine(" x={0} ; alfa={1} ", x, a);

Console.WriteLine(" y = " +y);

}

}

}

Нәтижесі:
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СОҢЫ


