
ОСНОВИ НА ЕЗИКА  С#

Операторите за сравнение могат да сравняват произволни
изрази, например две числа, два числови израза или число и
променлива. Резултатът от сравнението е булева стойност
(true или false).
При сравнението на числа те се сравняват по големина, а при
сравнението на символи се сравнява тяхната лексикографска
подредба (сравняват се Unicode номерата на съответните
символи).
Позволено е да се сравняват изрази от различни типове,
например цяло число с число с плаваща запетая, но не всяка
двойки типове данни могат директно да се сравняват.
Например не можем да сравняваме стринг с число.

Оператори за сравнение 

В C# могат да бъдат сравнявани: 
- числа (int, long, float, double, ushort, decimal, …) 
- символи (char) 
- булеви стойности (bool) 
- референции към обекти, познати още като обектни
указатели (string, object, масиви и други) 

КЛАУЗИ (СТРУКТУРИРАНИ ИНСТРУКЦИИ)КЛАУЗИ (СТРУКТУРИРАНИ ИНСТРУКЦИИ)
ЗА ЛОГИЧЕСКИ РАЗКЛОНЕНИЯЗА ЛОГИЧЕСКИ РАЗКЛОНЕНИЯ
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Логически оператори && и ||
Логическите оператори && (логическо И) и || (логическо ИЛИ) се
използват само върху булеви изрази (стойности от тип bool). Те
се наричат още съкратени логически оператори, защото
изчисляват първия операнд и ако той е false (при &&) или е true
(при ||), не губят време за изчисляването на втория операнд,

Логически оператори & и |
Операторите за сравнение & и | са подобни, съответно на && и ||.
Разликата се състои във факта, че те изчисляват и двата операнда
един след друг, независимо от това, че крайния резултат е ясен
предварително. Затова и тези оператори за сравнение се наричат
още несъкратени логически оператори и се ползват много рядко.
Не трябва да бъркате булевите оператори & и | с побитовите
оператори & и |. Макар и да се изписват по еднакъв начин,
те приемат различни аргументи (съответно булеви изрази
или целочислени изрази) и връщат различен резултат (bool
или цяло число) и действията им не са съвсем идентични.
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Логически оператори ^ и !
Операторът ^, известен още като изключващо ИЛИ (XOR), се
прилага само върху булеви стойности. Той се причислява към
несъкратените оператори, поради факта, че изчислява и двата
операнда един след друг. Резултатът от прилагането на
оператора е "истина", когато само и точно един от операндите е
истина, но не и двата едновременно. В противен случай
резултатът е "лъжа".
Операторът ! връща като резултат противоположната стойност на
булевия израз, към който е приложен. Може да бъде прочетен,
като обратното на истинността на … .

Сравнение на референции към обекти

Променливите от тип референция към обект могат да бъдат
проверени, дали сочат към един и същ обект, посредством
оператора за сравнение ==. За повечето референтни типове този
оператор не сравнява съдържанието на обектите, а само дали се
намират на едно и също място в паметта, т. е. дали са един и същ
обект. За променливи от тип обект, не са приложими сравненията
по големина (<, >, <= и >=).
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Примери с Оператори за сравнение 

int weight = 700; 
Console.WriteLine(weight >= 500); // True

char gender = 'm'; 
Console.WriteLine(gender <= 'f'); // False 

Console.WriteLine("char 'a' == 'a'? " + ('a' == 'a')); // True 

string str = "beer"; 
string anotherStr = str; 
string thirdStr = "be" + 'e' + 'r'; 
Console.WriteLine(str == anotherStr); // True - same object 
Console.WriteLine(str == thirdStr); // True - equal objects 
Console.WriteLine((object)str == (object)anotherStr); // True 
Console.WriteLine((object)str == (object)thirdStr); // False 

Console.WriteLine("Изключващо ИЛИ: " + ((2 < 3) ^ (4 > 3)));//??

bool value = !(7 == 5); // Тrue
Console.WriteLine(value); 
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Клаузи (структурирани инструкции)Клаузи (структурирани инструкции)
за логически разклоненияза логически разклонения

Клаузите за логически разклонения представляват условни
конструкции установяващи условен контрол, чрез който
програмата може да се държи различно, в зависимост от някакво
условие, което се проверява по време на изпълнение на
конструкцията.

Формат на 1-алтернативната клауза за логическо разклонение if: 
Ключ-дума if булевИзраз тяло на if-алтернатива1.

булевИзраз - помества се в скоби и може да бъде променлива от
булев тип или булев логически израз, но не може да бъде цяло число
(за разлика от други езици за програмиране като C и C++). Изразът в
скобите се изчислява до булева стойност true или false. Ако
стойността е true, тогава се изпълнява тялото на if-алтернатива1. Ако
стойността е false, то инструкциите в тялото на if-алтернатива1 няма
да бъдат изпълнени.
тяло на if-алтернатива1 – представлява блок от една или няколко
инструкции, заключени между големите къдрави скоби: { и }.



{{
инструкция1;инструкция1;
инструкция2;инструкция2;
……
инструкцияn;инструкцияn;
}}

БлокБлок--инструкцииинструкции
Представлява зона-инструкции, 
поместена между служебните 
символи { и }, които се  изпълняват 
последователно и се разглеждат като 
една сложно-съставна инструкция.

КлаузаКлауза ifif
(“1-алтернативен превключвател”)

Изчислителният процес, 
преминавайки през тази клауза, 
ще изпълни зоната с инструкции 
(една инструкция или блок-
инструкции), следваща if (израз), 
само ако логическата стойност на 
израз е истина, (т.е. 0). Ако 
логическата стойност  на израз е 
лъжа, (т.е. =0), изчислителният 
процес ще прескочи цялата клауза 
и ще продължи нататък.

if (израз)
инструкция;

if (израз)
{{
инструкцияинструкция11;;
инструкцияинструкция22;;
……

инструкцияnинструкцияn;;
}}

или
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Клаузи за логическо разклонение - if
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Клаузи за логическо разклонение - if

static void Main() Пример
{ 
Console.WriteLine("Enter two numbers."); 
Console.Write("Enter first number: "); 
int firstNumber = int.Parse(Console.ReadLine()); 
Console.Write("Enter second number: "); 
int secondNumber = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int biggerNumber = firstNumber; 
if (secondNumber > firstNumber) 
{ 
biggerNumber = secondNumber; 
} 
Console.WriteLine("The bigger number is: {0}", 
biggerNumber); 
} 
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Клаузи за логическо разклонение - if

Формат на 2-алтернативната клауза за логическо разклонение if : 
Ключ-дума if, булевИзраз тяло на if-алтернатива1
kлюч-дума else тяло на else-алтернатива2

булевИзраз - помества се в скоби и се изчислява до булева
стойност true или false. Ако стойността е true, тогава се
изпълнява тялото на if-алтернатива1, а тялото на else-
алтернатива2 се пропуска и инструкциите в него не се изпъл-
няват. Ако стойността е false, то тогава се изпълнява тялото на
else-алтернатива2, a тялото на if-алтернатива1 се пропуска и
инструкциите в него не се изпълняват.
тяло на if-алтернатива1 – представлява блок от една или няколко
инструкции, заключени между къдравите скоби: { и }
тяло на else-алтернатива2 – представлява блок от една или
няколко инструкции, заключени между къдравите скоби: { и }

Забележка: След като едната от двете алтернативи е реализирала
своето изпълнение, потокът от изчисления продължава с първата
инструкция, следваща клаузата за логическо разклонение.



Клаузи за логическо разклонение - if

КлаузаКлауза ifif--elseelse
(“2-алтернативен превключвател”)

Изчислителният процес, 
преминавайки през тази клауза, ще 
изпълни зоната с инструкции (една 
инструкция или блок-инструкции), 
следваща if (израз), само ако 
логическата стойност на  израз е 
истина (т.е. 0). Ако логическата 
стойност на израз е лъжа (т.е. =0), 
изчислителният процес ще изпълни 
зоната с инструкции (една 
инструкция или блок-инструкции), 
следваща резервираната дума else.

if (израз)
инструкция1;

else
инструкция2;

if (израз)
{{
инструкцияинструкция11;;
инструкцияинструкция22;;
……

инструкцияnинструкцияn;;
}}

else
{{
инструкцияинструкция11;;
инструкцияинструкция22;;
……
инструкцияnинструкцияn;;
}}

или
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Клаузи за логическо разклонение - if
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static void Main() Пример
{ 
int x = 2; 
if (x > 3) 
{ Console.WriteLine("x е по-голямо от 3"); } 
else 
{ Console.WriteLine("x не е по-голямо от 3");} 
} 

Вложени if клаузи
Понякога е нужно програмната логика да бъде представена
посредством клаузи, които се съдържат една в друга. Наричаме ги
вложени if или if-else клаузи.Влагане наричаме поставянето на if
или if-else клауза в тялото на друга if или else клауза. В такива
ситуации всяка else-алтернатива се отнася за най-близко
разположената предходна if-алтернатива. По този начин
разбираме коя else-алтернатива към коя if-алтернатива се отнася.
Не е добра практика нивото на влагане да бъде повече от три!!!



ОСНОВИ НА ЕЗИКА  С#

int first = 5; Пример
int second = 3; 
if (first == second) 
{ Console.WriteLine("These two numbers are equal."); } 
else 
{ 

if (first > second) 
{ Console.WriteLine("The first number is greater.");} 
else 
{Console.WriteLine("The second number is greater."); } 

} 

В примера се разглеждат две числа и се сравняват на две 
стъпки: първо се сравняват дали са равни и ако не са, се 
сравняват отново, за да се установи кое от числата е по-
голямо.

Клауза за логическо разклонение  if
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Формат на N-алтернативната клауза за логическо разклонение if :
Ключ-дума if булевИзраз1 тяло на if-алтернатива1,
kлюч-дума else if булевИзраз2 тяло на if–алтернатива2
……………………………………………………………………………………………….
kлюч-дума else if булевИзразN-1 тяло на if-алтернативаN-1
kлюч-дума else тяло на else-алтернативаN

булевИзразi - помества се в скоби и се изчислява до булева
стойност true или false. Изпълнява се тялото на първата if-
алтернативаi, чийто булевИзразi има стойност true, а телата на
останалите алтернативи се пропускат. Ако стойността на всеки
булевИзразi е false, то се изпълнява тялото на else-алтернативаN, a
телата на останалите алтернативи се пропускат.
тяло на if-алтернативаi – представлява блок от една или няколко
инструкции, заключени между къдравите скоби: { и }
тяло на else-алтернативаN – представлява блок от една или няколко
инструкции, заключени между къдравите скоби: { и }

Забележка: След като една от многото алтернативи е реализирана,
изпълнението на програмния код продължава с първата инструкция,
следваща клаузата за логическо разклонение.

Клауза за логическо разклонение  if



КлаузаКлауза ifif--else ifelse if
(“N-алтернативен превключвател”)

Преминавайки през тази клауза, 
изчислителният процес ще изпълни 
зоната с инструкции (една 
инструкция или блок-инструкции), 
следваща резервирана дума if или 
else if,  ако логическата стойност 
на съответния им изразi е истина 
(т.е. 0). Ако логическата стойност 
на всеки изразi е лъжа (т.е. =0), 
то изчислителният процес ще 
изпълни зоната с инструкции (една 
инструкция или блок-инструкции), 
следваща резервирана дума else.

if (израз1)
инструкция1;

else if (израз2)
{
11инструкцияинструкция22;;
22инструкцияинструкция22;;

……
NNинструкцияинструкция22
}

else if (израз3)
инструкция3;
………………….

else
инструкцияN;

if (израз1)
инструкция1;

else if (израз2)
инструкция2;

else if (израз3)
инструкция3;

……………….
else

инструкцияN;
или

Забележка:Забележка: Изчисляването на 
логическите условия става  
последователно.

Клауза за логическо разклонение  if
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char ch = 'X'; Пример
if (ch == 'A' || ch == 'a') 

{ Console.WriteLine("Vowel [ei]"); } 
else if (ch == 'E' || ch == 'e') 

{ Console.WriteLine("Vowel [i:]"); } 
else if (ch == 'I' || ch == 'i') 

{ Console.WriteLine("Vowel [ai]"); } 
else if (ch == 'O' || ch == 'o') 

{ Console.WriteLine("Vowel [ou]"); } 
else if (ch == 'U' || ch == 'u') 

{ Console.WriteLine("Vowel [ju:]"); } 
else 

{ Console.WriteLine("Consonant"); } 

Програмната логика от примера последователно сравнява
дадена променлива, за да провери дали тя е някоя от гласните
букви на латинската азбука. Всяко следващо сравнение се
извършва само в случай че предходното сравнение не е било
истина. В крайна сметка, ако никое от if условията не е
изпълнено, се изпълнява последната else алтернатива, заради
което резултатът от примера е : Consonant

Клауза за логическо разклонение  if



Клауза за логическо разклонение  switch-case
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switch-case избира (превключва) измежду части от програмен код на
база изчислена стойност на израз (целочислен или string) .

Формат на клауза за логическо разклонение switch-case :
Ключ-дума switch ключИзраз
фигурна скоба {
kлюч-дума case стойност1: зона-инструкции1; break;
……………………………………………………………………………………………….
kлюч-дума case стойностN: зона-инструкцииN; break;

kлюч-дума default:, зона-инструкции; break;
фигурна скоба }
ключИзраз - помества се в скоби и изчислява стойност, която може да
бъде сравнявана - число или string. Клаузата switch сравнява резултата
от ключИзраз с всяка една стойностi, представена с ключ-думата case.
Ако се открие съвпадение, се изпълнява съответната зона-инструкцииi (с
една или повече инструкции). Ако не се открие съвпадение, се изпълнява
зона-инструкции след ключ-думата default (ако има такава).

стойностi – представлява числова стойност или низ (string).

зона-инструкции(i) – представлява зона от една или няколко инструкции,
незадължително заключени между къдравите скоби { и }
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Стойността на селектиращия ключИзраз трябва задължително да 
бъде изчислена преди да се сравнява със стойностите вътре в 
тялото на switch клаузата. Стойностите, следващи ключ-думата case
задължително трябва да са различни. 

Както се вижда в горната дефиниция, всяка секция case завършва с 
инструкцията break, което води до преход към края на тялото на 
switch клаузата. C# компилаторът задължително изисква да се пише 
break в края на всяка case-секция, която съдържа някакъв код. Ако 
след дадена case-секция липсва програмен код, break може да бъде 
пропуснат и тогава изпълнението преминава към следващата case-
секция и т.н. до срещането на инструкцията break. След default
секцията, break е задължителен. 

Не е задължително default секцията да е на последно място, но е 
препоръчително да се постави накрая, а не в средата на switch
клаузата.

Клауза за логическо разклонение  switch-case



КлаузаКлауза switchswitch
(“N-алтернативен превключвател”)

Преминавайки през тази клауза, 
изчислителният процес най-напред 
изчислява ключ-израз. След това 
се открива онази резервирана дума
case,  след която имаме константаi, 
съвпадаща с ключ-израз. Тогава 
започва да се изпълнява зоната с 
инструкции (една инструкция, много 
инструкции и/или блок-инструкции) от 
нейната секция, докато се срещне 
резервираната дума break. Ако 
стойността на ключ-израз не
съвпадне с никоя константаi , то се 
изпълнява зоната с инструкции от 
секцията  default.

switch (ключ-израз)
{
case константа1:

инструкция1;
break;

case константа2:
11инструкцияинструкция22;;
22инструкцияинструкция22;;
……

nnинструкцияинструкция22;;
break;

……………………..
case константаn:

инструкцияn;
break;

default:
инструкция(n+1);
break;

}
Забележка2: Ако не се използва break за край
на дадена секция, се преминава към следваща
секция, докато се срещне break или се достигне
края на клаузата switch.

ЗабележкаЗабележка11:: Константите константаi
са от целочислен или символен тип и са
уникални.

Клауза за логическо разклонение  switch-case



int number = 6; Пример
switch (number) 
{ 
case 1: 
case 4: 
case 6: 
case 8: 
case 10: Console.WriteLine("Числото не е просто!"); break; 
case 2: 
case 3: 
case 5: 
case 7: Console.WriteLine("Числото е просто!"); break; 
default: Console.WriteLine("Не знам какво е това число!"); break; 
} 

Клауза за логическо разклонение  switch-case

В примера е имплементирано използването на множество case секции
без break след тях, така че в случая първо ще се изчисли стойността на
селектиращия ключИзраз – тук тя е 6, и след това тази стойност ще
започне да се сравнява с всяка една стойност в case секциите. След
срещане на съвпадение ще бъде изпълнен зоната с кода след
съвпадението. Ако съвпадение не бъде срещнато, ще бъде изпълнена
секция default . Резултатът от горния пример е ???


