
КЛАУЗИ (СТРУКТУРИРАНИ ИНСТРУКЦИИ)КЛАУЗИ (СТРУКТУРИРАНИ ИНСТРУКЦИИ)
ЗА МНОГОКРАТНИ ЗА МНОГОКРАТНИ ПОВТОПОВТОРЕНИЯ (ЦИКЛИ)РЕНИЯ (ЦИКЛИ)

ОСНОВИ НА ЕЗИКА  С#

В програмирането често се налага многократно изпълнение на
дадена последователност от операции. Цикъл (loop) е основна
конструкция в програмирането, която позволява многократно
изпълнение на даден фрагмент сорс код. В зависимост от вида
на цикъла, програмният код в него се повтаря или фиксиран
брой пъти или докато е в сила дадено условие.

Цикъл, който никога не завършва, се нарича безкраен цикъл
(infinite loop). Използването на безкраен цикъл рядко се налага,
освен в случаи, когато някъде в тялото на цикъла се използва
операторът break, за да бъде прекратено неговото изпълнение
преждевременно.

Един от най-простите и най-често използвани цикли е
while.



Клаузa за многократно повторение while

КлаузаКлауза whilewhile
((цикъл с предцикъл с пред--условиеусловие))

Цикълът тип Цикълът тип whilеwhilе е е 
основна конструкцияосновна конструкция. 

Действието му е следното
(Фиг. 1):
1. Оценява се израз.
2a. Ако логическата стойност
на израз е False, се
реализира Край на цикъла и
управлението се предава на
инструкцията след клаузата
while.
2b. Ако логическата стойност
на израз е True се изпълнява
тялото на цикъла.
3. Преминава се към точка 1.

while (израз)
инструкция;

while (израз)
{
зона-инструкции;
}

израз False (=0)

True(0)

Зона
инструкции

инициализация

Край на 
цикъла

Фиг. 1



Клаузa за многократно повторение while

Пример
Console.Write("n = "); 
int n = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int num = 1; 
int sum = 1; 
Console.Write("The sum 1"); 
while (num < n) 
{ 
num++; 
sum += num; 
Console.Write(" + " + num); 
} 
Console.WriteLine(" = " + sum); 

Първоначално инициализираме променливите num и sum със стойност 1. В 
num пазим текущото число, което добавяме към сумата на предходните. При 
всяко преминаване през цикъла увеличаваме num с 1, за да получим 
следващото число, след което в условието на цикъла проверяваме дали то 
е в интервала от 1 до n. Променливата sum съдържа сумата на числата от 1 
до num във всеки един момент. При влизане в цикъла добавяме към нея
поредното число записано в num. На конзолата принтираме всички числа 
num от 1 до n с разделител "+" и крайния резултат от сумирането след 
приключване на цикъла. 



Клаузa за многократно повторение while

Console.Write("Enter a positive number: "); Пример
int num = int.Parse(Console.ReadLine()); 
int divider = 2; 
int maxDivider = (int)Math.Sqrt(num); 
bool prime = true; 
while (prime && (divider <= maxDivider)) 
{ 
if (num % divider == 0) { prime = false;} 
divider++; 
} 
Console.WriteLine("Prime? " + prime); 

В примера се проверява дали дадено число, прочетено от конзолата, е
просто. От математиката знаем: просто е всяко цяло положително число,
което не се дели на други числа, освен на себе си и на 1. Можем да
проверим дали числото num е просто, като в цикъл проверим дали се
дели на всички числа между 2 и √num. Ако имаме делител, по-голям от
√num, то би трябвало num да има и друг делител, който е обаче по-малък
от √num и затова няма смисъл да проверяваме числата, по-големи от
√num. Така намаляваме броя на итерациите на цикъла. За резултата
използваме отделна променлива от булев тип с име prime. Първоначално,
нейната стойност е true. При преминаване през цикъла, ако се окаже, че
числото има делител, стойността на prime ще стане false.



Клаузa за многократно повторение do-while

Do-while цикълът се използва, когато искаме да си гарантираме, че
поредицата от инструкции в него ще бъде изпълнена многократно 
и задължително поне веднъж в началото на цикъла.

Console.Write("n = "); Пример
int n = int.Parse(Console.ReadLine()); 
decimal factorial = 1; 
do 
{ 
factorial *= n; 
n--; 
} while (n > 0); 
Console.WriteLine("n! = " + factorial); 

В този пример отново се пресмята факториела на дадено число n, 
но този път вместо безкраен while цикъл, се използва do-while. 
Логиката е аналогична на тази в предходния пример. Този
алгоритъм винаги извършва поне 1 умножение и затова няма да 
работи коректно при n=0, но ще работи правилно за n ≥ 1. 



Действието му е следното (Фиг. 5): 
11.. ИзпълняваИзпълнява сесе тялототялото нана цикълацикъла..
2a. Ако логическата стойност на
израз е False, се реализира Край на
цикъла и управлението се предава
на инструкцията след клаузата do-
while.
2b. Ако логическата стойност на
израз е True се преминава към т. 1.

do
{

зона-инструкции;
} while (израз);

израз False (=0)

True(0)

Зона
инструкции

Край на 
цикъла

Забележка:Забележка: За разлика от другите 
цикли, този с do ... while трябва
да завършва с ;.

КлаузаКлауза dodo--whilewhile
((цикъл с постцикъл с пост--условиеусловие))

ЦикълътЦикълът dodo--wwhilеhilе ее многомного полезнаполезна
конструкцияконструкция заза действия,действия, коитокоито
трябватрябва дада сесе повторятповторят понепоне веднъжведнъж..

Фиг. 5

Клаузa за многократно повторение do-while



Клаузa за многократно повторение for

for - циклите са малко по-сложни от while и do-while циклите, но за 
сметка на това могат да решават по-сложни задачи с по-малко код.

Израз-Инициализация на for цикъла 
For-циклите могат да имат инициализационен блок:

for (int num = 0; ...; ...) 
{ 
// Променливата num е видима тук и може да се използва
} 
// Тук num не може да се използва

Инициализационният блок се изпълнява само веднъж, точно преди
влизане в цикъла. Обикновено той се използва за деклариране на
променливата-брояч (нарича се още итерационна променлива) и
задаване на нейна начална стойност. Тази променлива е "видима" и
може да се използва само в рамките на цикъла.

Възможно е инициализационният блок да декларира и инициализира
повече от една итерационна променлива.



Клаузa за многократно повторение for

Израз-Условие на for цикъла 
for - циклите могат да имат условие за повторение:

for (int num = 0; num < 10; ...) 
{ 
тяло на цикъла; 
} 

Условието за повторение (loop condition) се изпълнява веднъж, преди всяка
итерация на цикъла, точно както при while циклите. При резултат true се 
изпълнява тялото на цикъла, а при false то се пропуска и цикълът завършва
(преминава се към останалата част от програмата, веднага след цикъла).

Израз-модификация на for цикъла 
Последната част от един for - цикъл съдържа код, който обновява
итерационната променлива:

for (int num = 0; num < 10; num++) 
{ 
тяло на цикъла; 
} 

Този код се изпълнява след всяка итерация, след като е приключило 
изпълнението на тялото на цикъла. Най-често се използва за обновяване
стойността на брояча (итерационната променлива).



for (израз-инициализация; израз-условие; израз-модификация)
{ зона-нструкции;}

Забележка:Забележка: Възможно е изразите във forfor
да са празни, с което може да се създаде 
безкраен цикъл, излизането от който е 
грижа на логиката в тялото му.

КлаузаКлауза forfor ((цикъл с предцикъл с пред--условиеусловие))

ЦикълътЦикълът forfor ее многомного гъвкавагъвкава формаформа
нана реализацияреализация нана цикъл,цикъл, аналогиченаналогичен
нана while, вв основатаосновата нана койтокойто стоистои
принципът на броенето.. ВВ негонего няманяма
ограниченияограничения заза типоветипове изразиизрази илиили заза
ролите,ролите, коитокоито тете изпълняватизпълняват.. (Фиг(Фиг.. 22))

Израз-
условие

False (=0)

True(0)

Зона
Инструкции
+
модификация

инициализация

Край на 
цикъла

Например, не е задължително да се ползва
израз-инициализация, за да се
инициализира променлива за управление на
цикъла, нито дори да се ползва такава,
защото има много други средства за
управление или излизане от този цикъл. Не
е задължително и израз-модификация да
модифицира някаква променлива.
Технически погледнато, той е само един
израз, който просто се изчислява.

Фиг. 2

Клаузa за многократно повторение for



Клаузa за многократно повторение for

for (int i = 0; i <= 10; i++) Пример
{ 
Console.Write(i + " "); 
} 

for (int i = 1, sum = 1; i <= 128; i = i * 2, sum += i) Пример
{ 
Console.WriteLine("i={0}, sum={1}", i, sum); 
} 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Резултатът от изпълнението

Резултатът от изпълнението i=1, sum=1 
i=2, sum=3 
i=4, sum=7 
i=8, sum=15 
i=16, sum=31 
i=32, sum=63 
i=64, sum=127 
i=128, sum=255 



Клаузa за многократно повторение foreach

Конструкция за цикъл foreach
Цикълът foreach (разширен for - цикъл) е нов за C/C++/C# фамилията от 
езици, но е добре познат на VB и PHP програмистите. Тази конструкция 
служи за обхождане на всички елементи на даден масив, списък или друга 
колекция от елементи, ползвайки тяхната индексация. 

foreach (type variable in collection) 
{ 
statements; 
} 

Както се вижда, този цикъл е 
значително по-прост от стандартния
for - цикъл и затова много често се 
предпочита от програмистите, тъй
като спестява писане, когато трябва
да се обходят всички елементи на 
дадена колекция collection. Ролята 
на индекс се поема от variable.

int[] numbers = { 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 }; Пример
foreach (int i in numbers) 
{Console.Write(" " + i);} 
Console.WriteLine(); 
String[] towns = { "Sofia", "Plovdiv", "Varna", "Bourgas" }; 
foreach (string town in towns) 
{ Console.Write(" " + town); }



Клаузи за многократно повторение

Инструкция break се използва за преждевременно излизане от 
цикъл, преди той да е завършил изпълнението си по естествения
си начин. При срещане на инструкция break цикълът се 
прекратява и изпълнението на програмата продължава от 
следващия ред веднага след тялото на цикъла. Прекратяването на 
цикъл с инструкция break може да стане само от неговото тяло, 
когато то се изпълнява в поредната итерация на цикъла. Когато
break се изпълни, кодът след него в тялото на цикъла се прескача
и не се изпълнява. Ще демонстрираме аварийното излизане от 
цикъл с break с един пример.

Инструкция break 

int n = int.Parse(Console.ReadLine()); Пример
decimal factorial = 1; 
while (true) // безкраен цикъл
{ 
if (n <= 1) {break;} 
factorial *= n; 
n--; 
} 
Console.WriteLine("n! = " + factorial); 

Примерът пресмята
факториела на 
въведено от конзолата
число с помощта на 
безкраен while цикъл и 
инструкция  break.



Клаузи за многократно повторение

Инструкция continue спира текущата итерация на най-вътрешния цикъл, без 
да излиза от него и продължава изпълнението на програмата от следващата
итерация на цикъла, ако логиката го позволява.

Инструкция continue

int n = int.Parse(Console.ReadLine()); Пример
int sum = 0; 
for (int i = 1; i <= n; i += 2) 
{ 
if (i % 7 == 0) {continue;} 
sum += i; 
} 
Console.WriteLine("sum = " + sum); 

Примерът намира
сумата на всички
нечетни естествени
числа в интервала 
[1...n], които не се 
делят на 7 чрез for-
цикъл

Итерационната променлива на цикъла i стартира със стойност 1, тъй като това е
първото нечетно естествено число в интервала [1...n]. След всяка итерация на
цикъла проверяваме дали i не е надвишило n (i <= n). В израза-модификация
увеличаваме i с 2, за да преминаваме само през нечетните числа. В тялото на
цикъла проверяваме дали текущото число се дели на 7. Ако е така, задействаме
инструкция continue, която прескача останалата част от текущата итерация на
цикъла (пропуска добавянето на текущото число към сумата) и продължава със
следващата итерация, ако е релевантна. Ако числото не се дели на седем,
преминаваме към обновяване на сумата с текущото число и т.н.



Вложените цикли представляват конструкция от няколко цикъла,
разположени един в друг. Най-вътрешния цикъл се изпълнява най-много
пъти, а най-външният – най-малко.

Клаузи за многократно повторение

Вложени цикли 

for (инициализация1; условие1; модификация1) 
{ 
код за изпълнение с итерационна променлива1;
……………..
for (инициализация2; условие2; модификация2)
{ код за изпълнение с итерационна променлива2;}

код за изпълнение с итерационна променлива1;
………………
} 

След инициализация1 на първия for цикъл ще започне да се изпълнява първата
му итерация, която съдържа втория (вложения) цикъл. Ще се инициализира
вложената итерационна променливата с инициализация2, ще се проверява
условие2 и ще се изпълнява кода в тялото му, след което модификация2 ще
обновява тази променливата и изпълнението на итерациите на вложения цикъл
ще продължава, докато условие2 не върне false. След това същото ще се
повтори с втората итерация на първия for цикъл и т.н.

Вътрешният 
цикъл ще се 
изпълни 
толкова пъти, 
колкото са 
итерациите на 
външния 
цикъл .



Клаузи за многократно повторение

int n = int.Parse(Console.ReadLine()); Пример
for (int row = 1; row <= n; row++) 
{ 
for (int col = 1; col <= row; col++) 
{ Console.Write(col + " "); } 
Console.WriteLine(); 
} 

По дадено число 
n се отпечатва
на конзолата
триъгълник с n
на брой реда, на
всеки от които
има числа от 1 
до поредния
номер на реда.

В примера имаме един for - цикъл (външен) от 1 до n (за
редовете) и в него още един for - цикъл (вътрешен) за числата
в текущия ред, който да върти от 1 до номера на текущия ред.
Външният цикъл трябва да ходи по редовете, а вътрешният – по
колоните от текущия ред, описвайки елементите в тях.

1 
1 2 
1 2 3 
1 2 3 4 
1 2 3 4 5 

При n=5 резултатът е:


