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Текст лекції
1. ПОНЯТТЯ РОЗГАЛУЖЕННИХ АЛГОРИТМІВ.
Алгоритми розв'язання більшості задач не є послідовними,
Ввести номер
коли усі команди програми чітко слідують одна за одною
Мал..1
відповіді
(саме такі програми ми складали до сьогодні). Дії
(обчислення), які необхідно виконати, можуть залежати від
Так
певної умови, наприклад, вхідних даних, або результатів,
Відповідь
отриманих під час виконання програми. Наприклад, в
вірна?
програмі перевірки знань оцінка за вибрану з декількох
Збільшити суму
балів на 1
варіантів відповідь, що додається до загальної суми балів,
Ні
залежить від того, чи є відповідь правильною. Фрагмент блоксхеми алгоритму рішення цієї задачі подано на мал. 1.
Розглянемо найпростішу програму – знаходження більшого з двох чисел:
Приклад 1
#include
<iostream.h>
Так
Ні
a>b
#include
<conio.h>
Max:=b
Max:=a
void main()
{
clrscr();
int a,b, max;;
cout <<"a = "; cin>>a;
cout <<"b = "; cin>>b;
Результат роботи програми:
if (a>b) max = a;
a=3
else max = b;
b=6
Максимальне = 6
cout<<"Максимальне = "<<max;
getch();
}
Загальний вигляд повного оператора розгалуження:
if (<умова>) P1;
else P2;
де Р1 та Р2 — деякі команди.
Робота оператора розгалуження не викликає ніяких труднощів. Цей оператор в залежності від
істиності або хибності умови ( if a>b) вибирає той чи інший шлях наступного виконання алгоритму
— виконання команди Р1 (істинність умови a>b – max = a) або команди Р2 (хибність умови a>b –
else max = b). Після цього робота алгоритму продовжується далі за вказаними вказівками.
Ми розглянули роботу повного оператора розгалуження. Існує ще і скорочена форма оператора
розгалуження.
Приклад 2: Розглянемо програму знаходження модуля дійсного числа
#include <iostream.h>
Так
#include <conio.h>
A<0
void main()
Ні
A:=-A
{
clrscr();
int a;
cout <<"a = "; cin>>a;
Результат роботи програми
if (a<0) a = -a;
a = -2
cout<<"Абсулютна величина введеного числа =
Абсулютна величина введеного числа = 2
"<<a;
getch();
}
Загальний вигляд скороченого оператора розгалуження: if (<умова>) P;
Відмінність між двома формами розгалуженого оператора:
- в повній — незалежно від істиності чи хибності умови якісь дії обов'язково будуть

-

виконані, а вже потім продовжено виконання алгоритму далі,
у скороченій — у випадку, коли умова набуде істинного значення, будуть виконані якісь
дії, а потім продовжено виконання алгоритму, а у випадку хибності умови, виконання
алгоритму зразу ж буде продовжено далі.

2. Складена команда.
Під час написання програми може виникнути потреба трактувати декілька команд як одну. Така
команда називається складеною. Складена команда – це конструкція такого вигляду:
{
<Команда 1>;
<Команда 2>;
…………….;
<Команда N>;
}
Перед закриваючою фігурною дужкою «;» ставити обов'язково. Після закриваючої дужки «;» ставити
не обов’язково.
Зауваження Запис ;; називається порожньою командою. Якщо у складеній команді поставити
символ «;» після закриваючої дужки, то компілятор це розглядатиме як порожню
команду, що не впливає на результат виконання програми.
Приклад 3. Розглянемо ще один варіант алгоритму пошуку найбільшого з двох заданих чисел А та
В.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
int a,b;
cout<<"a = "; cin>>a;
cout<<"b = "; cin>>b;
int max;
if (a>b)
{
cout<<"Перше число бiльше"<<endl;
max = a;
}
else
{
cout<<"Друге число бiльше"<<endl;
max = b;
}
cout<<"Воно = "<<max<<endl;
getch();
}

Результат роботи програми
a = 23
b = -87
Перше число бiльше
Воно = 23

Система команд:
{
cout<<"Перше число бiльше"<<endl;
max = a;
}
інтерпретується як одна команда, тому береться у фігурні
дужки

Система команд:
{
cout<<"Друге число бiльше"<<endl;
max = b;
}
також інтерпретується як одна команда, тому береться у фігурні дужки

Підсумок.
1. Розгалуження – це конструкція у якій в залежності від істиності хибності умови виконується
та чи інша команда.
2. Розгалуження буває у двох формах:
- повній
if (<умова>) <команда 1>; else <команда 2>;
- неповній if (<умова>) <команда 1>;
3. Складена команда – це декілька команд, які інтерпритуються як одна команда.
У складеній команді команди беруться у фігурні дужки {<команда 1>; < команда 2>; ….<
команда N>;}
3. ЛОГІЧНІ ВИРАЗИ ТА ЛОГІЧНІ ОПЕРАТОРИ.

Умову ще називають логічним виразом.
Логічний вираз, як і арифметичний, може набувати значень. Але, на відміну від арифметичного
виразу, лише два значення:
- істина (true);
- та хиба (false).
Яким би не був логічний вираз, він завжди набуває одне з цих двох значень.
Часто true інтерпретують як 1, false – як 0
Прості логічні вирази.
Найпростіший логічний вираз складається з двох значень (або змінних) між якими стоїть оператор
порівняння.
Приклад
Оператор
Математ.
Приклад (в
(на мові
Зауваження
порівняння
еквівалент математиці)
С++)
==
5 == 5
Знаком = позначається оператор
=
5=5
присвоєння
!=
5 != 7
На клавіатурі немає символу 
57

<
5<7
–
<
5<7
>
9>7
–
>
9>7
<=
7 <= 7
На клавіатурі немає символу 
77

>=
7 >= 7
На клавіатурі немає символу 
77

До простих логічних виразів відносіть також вирази, у яких зліва і (або) справа від оператора
порівняння стоять вирази.
Приклади простих логічних виразів:
А) 5 *2 > 3 (5 *2 більше Д) х == у (х дорівнює у)
Ж) a+=2 > 6
(а збільшене на 2
3)
Е) A+B>=0
(A+B більше більше 6)
Б) 5 *2 < 3 (5 *2 менше 3) рівне0)
Зауваження
1. Значення логічного виразу 5 *2 > 3 – true, а виразу 5 *2 < 3 - false (приклади А та Б)
2. Пріорітет операторів порівняння нижчий за пріорітет арифметичних оперцій. Тому вирази, що
стоять перед (після) операторів порівняння в дужки не беруться (приклади А, Б, Е, Є та Ж), так як
мають вищий пріоритет.

В) a > c
(a більше c)
Г) n > 0
(n більше 0)

Є)
A+B
!=C+D
недорівнює C+D)

(A+B

Складені логічні вирази.
Складеними логічними виразами називиють один або декілька простих логічних виразів на які діють
так звані логічні оператори.
Логічні оператори «НЕ», «І», «АБО»
Ми будемо розглядати три логічні оператори:
1. !
(логічний оператор «Не»
або логічне заперечення)
2. && (логічний оператор «І»
або логічне множення)
3. ||
(логічний оператор «АБО» або логічне додавання)
Приклад складеного логічного виразу:
(5 > 3) || (5 == 3)
Він складається з двох простих логічних виразів 5 > 3 та 5 == 3 між якими стоїть логічний
оператор «АБО»
Дія логічний операторів
А
В
A && В
A || В
!A
False (0) False False (0) False (0) True (1)
(0)(1) False (0) True (1) True (1)
False (0) True
True (1) False False (0) True (1) False (0)
(0)(1) True (1) True (1) False (0)
True (1) True

Тут A та B – прості логічні вирази.
Логічна операція && дає результат true тоді і
тільки тоді, коли обидва прості логічні вирази
мають значення true.
Логічна операція || дає результат true тоді і
тільки тоді, коли хоча б один простий логічний

вираз має значення true.
Логічна операція ! завжди дає результат, протилежний значенню простого логічного виразу
Зауваження
У мові С++ довільне ціле число може виступати у ролі простого логічного виразу. Тобто логічні оператори «І»
«АБО» «НЕ» можна застосувати і до цілих типів. Логічним значенням деякого цілого числа буде true, якщо
воно недорівнює 0. Якщо ж значення цілого числа рівне 0, то його логічне значення вважається рівним false.

торів
1. ! – найвищий 2. && - середній 3. || – найнижчий
Приклади Нехай а = 1, b = 7. Тоді
Вираз
Значення
Вираз
Значення
a == b
false
(a + 6) == b
true
!(a == b)
true
(a > -3)&&(a <=2) true
a >= b

false

(a >=0)&&(b<=4)

false

Вираз
!((a < 1) || (b >= 10))
(a != b)||(a+15 > b)&&(b
< 0)
((a != b)||(a+15 > b))&&(b
< 0)

Пріор
ітет
логіч
них
опера

Значення
true
true
false

a != b
true
(b < 9) || (b > 15)
true
В наведених прикладах ми прості логічні вирази, на які діють логічні оператори брали в дужки.
Наприклад, як у виразі (a > -3)&&(a <=2). Щоправда прості логічні вирази в дужки брати
необов’язково. Але в цьому випадку дуже легко не помітити помилку, бо логічні оператори можуть
діяти на звичайні числа, які компілятор за певних умов розглядає як простий логічний вираз. Тому не
ставити дужки може собі дозволити лише досвідчений програміст.
Програма знаходження більшого з трьох чисел
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
int a,b,c,max;
cin>>a>>b>>c;
if ((a>=b)&&(a>=c)) max = a;
else
if (b>=c) max = b;
else max = c;
cout<<max<<endl;
getch();
}

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
int a,b,c,max;
cin>>a>>b>>c;
if ((a>=b)&&(a>=c)) max = a;
if ((b>=a)&&(b>=c)) max = b;
if ((c>=b)&&(c>=a)) max = c;
cout<<max<<endl;
getch();
}

В обох алгоритмах в якості умови
використовуються складені логічні
вирази.
Варто сказати, що перший алгоритм
раціональніший другого, так як умова
перевіряється двічі (а можливо і один
раз, якщо значення змінної а
найбільше). Тоді як другий алгоритм
використовую три неповні розгалуження
– перевіряється три умови в любому
випадку, якими б не були a, b та с.

Підсумок
1. Логічний вираз – це вираз, який може набувати одне з двох значень: true або false
2. Простий – це логічний вираз, що складається з двох значень (або змінних) числового типу,
між якими стоїть оператор порівняння.
3. Оператори порівняння мають нижчий пріорітет ніж арифметичні операції.
4. Складеними логічними виразами називиють один або декілька простих логічних виразів, на
які діють логічні оператори.
4. КОМАНДА ?. КОМА ЯК КОМАНДА
Команда ? є аналогом команди розгалуження if.
Загальний вигляд команди такий:
<логічний вираз>?<команда 1>:<команда 2>

<Команда 1> виконується у тому випадку, якщо логічний вираз істиний.
Зауваження
На відміну від розгалуження if, в команді ? в якості <команди 1>, як і в якості <команди 2> не може
виступати складена команда

<Команда 2> виконується у тому випадку, якщо логічний вираз хибний.
В С++ існують засоби, які дозволяють інтерпретувати декілька команд як одне ціле (але не як
складену, а просту команду). Для цього використовується кома, як команда. Вона має вигляд
Команда1, Команда2,…,Команда N

Розглягемо це на прикладі програми квадратного рівняння
//Розгалуження if з складеною командою
#include <iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main()
{
cout<<"Введiть коефiцiенти при степенях:"<<endl;
float a,b,c,d,x1,x2;
cout<<"a = ";cin>>a;
cout<<"b = ";cin>>b;
cout<<"c = ";cin>>c;
d = pow(b,2) - 4*a*c;
if (d>=0)
{
x1 = (-b+sqrt(d))/(2*a);
// Це
x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a);
// складена
cout<<"x1 = "<<x1<<endl; // команда
cout<<"x2 = "<<x2<<endl;
}
else cout<<"Рiвняння коренiв немае!"<<endl;
}
//Розгалуження if з простою командою (кілька
команд розділені комою як командою)
#include <iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main()
{
cout<<"Введiть коефiцiенти при степенях:"<<endl;
float a,b,c,d,x1,x2;
cout<<"a = ";cin>>a;
cout<<"b = ";cin>>b;
cout<<"c = ";cin>>c;
d = pow(b,2) - 4*a*c;
if (d>=0)
(x1 = (-b+sqrt(d))/(2*a),
x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a),
cout<<"x1 = "<<x1<<endl,
cout<<"x2 = "<<x2<<endl);
else cout<<"Рiвняння коренiв немае!"<<endl;
}

//Розгалуження ? з простою командою (кілька
команд розділені комою як командою)
#include <iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main()
{
cout<<"Введiть коефiцiенти при степенях:"<<endl;
float a,b,c,d,x1,x2;
cout<<"a = ";cin>>a;
cout<<"b = ";cin>>b;
cout<<"c = ";cin>>c;
d = pow(b,2) - 4*a*c;
d>=0 ?
(x1 = (-b+sqrt(d))/(2*a),
//Коми, що відокремлюють
x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a),
//ці команди
cout<<"x1 = "<<x1<<endl, //інтерпретують їх як
cout<<"x2 = "<<x2<<endl //одну просту команду
) :cout<<"Рiвняння коренiв немае!"<<endl;
}

Результат роботи цих програм ідентичний, а
саме:
Введiть коефiцiенти при степенях:
a=2
b=3
c = -1
x1 = 0.280776
x2 = -1.780776

Зверніть увагу, що кожну команду в блоці, що
інтерпретується як одна проста команда ми
відділяємо одна від одної комою (а не крапкою з
комою)
Кому як команду можна використовувати не
лише для інтерпритації декількох команд як
однієї цілої, а і для інтерпритації декількох

виразів як одного цілого.
Вираз1, Вираз 2,…, Вираз N

Це можна використовувати при записі логічних виразів
Наприклад
If (k+=2, k<7) …
Тут спочатку значення змінної k буде збільшено на 2, а потім це значення порівнюватиметься із

числом 7. Результат команди – true, якщо k < 7; false, якщо k >= 7

Підсумок
1. Команда ? є аналогом команди розгалуження if
2. Кома, як команда дозволяє інтерпретувати декілька команд як одну просту комаду
3. Кому як команду можна використовувати не лише для інтерпритації декількох команд як
однієї цілої, а і для інтерпритації декількох виразів як одного цілого. Це можна
використовувати при записі логічних виразів

5. КОМАНДА БЕЗУМОВНОГО ПЕРЕХОДУ GOTO. КОМАНДА ВИБОРУ SWITCH.
Команда безумовного переходу goto
Ця команда змінює послідовність виконання інших команд шляхом переходу до виконання команди,
що має позначку (мітку).
Команда переходу має вигляд: goto<мітка >;

Мітка може розміщуватися перед довільною командою у програмі. Вона відокремлюється від
команди двокрапкою, а саме: <мітка>: <команда>;
Приклад. Програма квадратного рівняння.
Видозмінимо програму квадратного рівняння таким чином, щоб вона могла розв’язувати довільну
#include <iostream.h>
#include<conio.h>
#include<math.h>
void main()
{
clrscr();
begin:cout<<"Введiть коефiцiенти при степенях:"<<endl;
float a,b,c,d,x1,x2;
cout<<"a = ";cin>>a;
if (a == 0) goto finish; //Якщо а = 0, то перейти до finish
cout<<"b = ";cin>>b;
cout<<"c = ";cin>>c;
d = pow(b,2) - 4*a*c;
if (d>=0)
{
x1 = (-b+sqrt(d))/(2*a);
x2 = (-b-sqrt(d))/(2*a);
cout<<"x1 = "<<x1<<endl;
cout<<"x2 = "<<x2<<endl;
}
else cout<<"Рiвняння коренiв немае!"<<endl;
goto begin;
//Перейти до мітки begin
finish:getch();
}

Результат роботи програми
Введiть коефiцiенти при степенях:
a=1
b=2
c=3
Рiвняння коренiв немае!
Введiть коефiцiенти при степенях:
a=2
b=7
c=1
x1 = -0.149219
x2 = -3.350781
Введiть коефiцiенти при степенях:
a=0

кількість рівнянь, поки користувач не введе
значення коефіцієнта а = 0
Дана програма розв’язує яку завгодно кількість
квадратних рівнянь до тих пір, поки не буде
введено для змінної а значення 0.

Зауваження. Використовувати команду goto
варто лише у виняткових випадках, оскільки
вона змінює природну послідовність виконання команд і робить програму важкозрозумілою.
Switch (<вираз>)
{
Case<ознака1>:<Команда1>; break;
Case<ознака2>:<Команда2>; break;
……………………………………….
Case<ознакаN>:<КомандN>; break;
Default: <Команда N+1>;
}

Команда вибору switch. Команда вибору має вигляд:
Вираз та ознаки мають бути цілочисельні.
На місці команд 1…N може бути одна команда, декілька або не
бути жодної.

Команда break слугує для виходу з команди switch (break – необов’язкова)
Default: <Команда N+1> також може бути відсутня – це коротка форма вибору.
Дія команди: Якщо значення виразу збігається зі значенням ознаки N, то виконується команда з
номером N. Якщо в кінці команди, що виконалася є слово break, то відбувається вихід з switch. Якщо
ж break відсутній, то розглядається наступний рядок case. Команда після слова default виконується
лише тоді, коли жодна з ознак не збігається з виразом.
Приклад. Нехай населені пункти позначені номерами від 1 до 8. Вартість одного квитка cina до
конкретного пункту
k визначається так:
 22 , k  1,
 25 , k  2 , 3 , 4 ,

cina  
 30 , k  5 , 6
 35 , k  7 ,8 .

#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
int k,m,cina;
begin: cout<<"Введiть номер населеного пункту (1..8) - "; cin>>k;
cout<<"Введiть кiлькiсть квиткiв - ";cin>>m;
switch (k)
{
case 1:cina = 22;break;
case 2: case 3: case 4: cina = 25;break;
case 5: case 6: cina = 30;break;
case 7: case 8: cina = 35;
default:
{
cout<<"Помилка при введеннi!"<<endl;
goto begin;
}
}
cout<<"Цiна "<<m<<" квиткiв до населеного пункту "<<k<<" рiвна "<<cina<<endl;
getch();
}

Скільки коштує m квитків
до населеного пункту,
номер k якого вводиться з
клавіатури?

Підсумок
1. Команда goto слугує для переходу в довільну точку програми
2. Команда goto змінює природну послідовність виконання команд і робить програму
важкозрозумілою.
3. Вираз та ознаки у команді swidch мають бути цілочисельні.
6. ПЕРЕРАХОВАНИЙ ТИП ENUM.
Перерахований тип enum.
Тип enum утворюють із перерахування констант цілого типу:
Enum <назва типу> ={<стала 1>=<значення 1>, < стала 2>=< значення 2>,…,<стала N>=< значення N>};

При оголошення перерахованого типу enum значення можна не вказувати (не ініціалізувати сталих).
В цьому випадку першій сталій автоматично буде присвоєно значення 0 (перша константа
утотожнюється з нулем, кожна наступна – зі значенням на 1 більшим).
Enum <назва типу> ={<стала 1, < стала 2>,…,<стала N>};

Ініціалізувати також можна лише деякі сталі у списку констант. Неініціалізованим сталим
автоматично буде присвоєно значення на одиницю більше від значення попередньої сталої із списку.
Приклад 1

Enum week = {mon, tue, wed, the, fri, sat, sun};
//mon = 0, tue = 1, wed = 2, …, sun = 6
Enum color = {red = 1, green, yellow = 6, white}; //red = 1, green = 2, yellow = 6, white = 7

Оголосити змінну перерахованого типу можна так само як і змінну довільного зарезервованого типу.
Наприклад, weеk dey;
(змінна dey типу
#include <iostream.h>
#include <iostream.h>
void main()
void main()
weеk)
{
enum svet {mon=1,tue,wed,the,fri,sat,sun};
svet dey;
dey = the;
cout<<dey<<endl;
}

{
enum svet {mon=1,tue,wed,the,fri,sat,sun};
svet dey;
dey = 4;
cout<<dey<<endl;
}

Результати роботи обох програм ідентичні, а саме на екрані буде число 4 (змінна dey отримає
значення 4 не лише в другому випадку, а і в першому). Змінна dey може приймати значення
mon,tue,wed,the,fri,sat,sun. Але компілятор мови С++ розглідає змінні перечисленого типу як цілі
числа (тобто компілятор розглядає значення змінної dey рівними 1..7, а не mon ..sun).
До змінних переліченого типу можна крім оператора присвоєння застосовувати оператори
порівняння:
#include <iostream.h>
void main()
{
enum svet {mon=1,tue,wed,the,fri,sat,sun};
svet dey1,dey2;
dey1 = tue;
dey2 = fri;
if (dey1<dey2) cout<<"dey1<dey2"<<endl;
else cout<<"dey1>dey2"<<endl;
}
Резудьтат роботи програми
dey1<dey2

#include <iostream.h>
void main()
{
enum svet {mon=1,tue,wed,the,fri,sat,sun};
svet dey1,dey2;
dey2 = tue;
dey1 = fri;
if (dey1<dey2) cout<<"dey1<dey2"<<endl;
else cout<<"dey1>dey2"<<endl;
}
Резудьтат роботи програми
dey1>dey2

Оскільки транслятор мови С++ може розглядати значення змінних типу enum як цілі дані, то на місці
виразу та ознак команди вибору swtch окрім сталих цілого типу можеть бути присутні значення
перерахованого типу.
Наприклад Програма виведення на екран
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr();
enum svet {mon,tue,wed,the,fri,sat,sun};
int day;
cout<<"Розклад на тиждень:\n";
for (day=mon; day<sun; day++)
switch (day)
{
case mon: cout<<"Понедiлок. Зустрiч акцiонерiв.\n"; break;
case tue: cout<<"Вiвторок. Вiдрядження.\n";break;
case wed: cout<<"Середа. Вiдрядження.\n";break;
case the: cout<<"Четвер. Вiдрядження.\n";break;
case fri: cout<<"П'ятниця. Вiдрядження.\n";break;
case sat: cout<<"Субота. Вихiдний.\n";break;
case sun: cout<<"Недiля. Вихiдний.\n";
}
getch();
}

Результат роботи програми
Розклад на тиждень:
Понедiлок. Зустрiч акцiонерiв.
Вiвторок. Вiдрядження.
Середа. Вiдрядження.
Четвер. Вiдрядження.
П'ятниця. Вiдрядження.
Субота. Вихiдний.

роз
кла
ду
роб
оти
на
ти
жд
ень
:

В тексті програми використовується цик for (див. наступний параграф). Тіло циклу (команда switch)
виконується сім разів: при першому разі змінній day присвоюється значення mon, при кожному
наступному виконанні тіла циклу day збільшується на 1 (day++), до тих пір, поки day<sun.
Зверніть увагу, що тут в якості ознак у команді switch використовуються не цілі цисла, а їх
позначення: mon, tue, …, sun.

7 ЦИКЛИ
При розв'язанні багатьох задач деяку послідовність дій доводиться виконувати кілька разів.
Наприклад, програма контролю знань виводить питання, приймає відповідь, додає оцінку за
відповідь до суми балів і повторює цю дію ще раз, і ще до тих пір, поки не будуть вичерпані всі
питання. Інший приклад. Щоб знайти прізвище людини в списку, треба перевірити перше прізвище
списку, потім друге, третє і т.д. до тих пір, поки не буде знайдена потрібна або не буде досягнутий
кінець списку. Такі дії, що повторюються, називаються циклами і реалізуються в програмі з
використанням вказівок циклів.
В мові С++ циклічні обчислення реалізуються за допомогою інструкцій FOR, WHILE і DOWHILE
7.1 ЦИКЛ З ПАРАМЕТРОМ FOR
Вираз1 призначений для
підготовки циклу і
виконується один раз.
Переважно у виразі1 задаються початкові значення змінних циклу (підготовлюють цикл). У
логічному виразі2 записують умову виходу із циклу. У виразі3 – команди зміни параметрів циклу.
Якщо за допомогою одного із виразів необхідно виконати декілька дій, то використовують команду
«кома». Вирази 1 і 3 або один із них у команді for можуть бути відсутні. Але символ «;» в цьому
випадку опускати неможна. <Команду1> ще називають тілом циклу
Приклад1. Розглянемо декілька варіантів обчислення суми цілих чисел з проміжку від 1 до 15.
Команда FOR має вигляд: for (<вираз1>; <логічний вираз2>; <вираз3>) <команда1>;

void main()
{
int n = 1, sum = 0;
for (;n<=15;n++) sum+=n;
}

void main()
{
for (int n = 1,sum = 0;n<=15;n++) sum+=n;
}

void main()
{
for (int n = 1,sum = 0;n<=15;sum+=n++);
}

В результаті виконання усіх варіантів програми n = 16 sum =
120
Дія команди.
1. Обчислюється значення виразів 1 та 2.
2. Якщо значення виразу 2 істине виконується тіло циклу, а потім знаходиться значення виразу
3.
3. Потім повторно визначається значення виразу 2 і пункт 2 повторюється до тих пір, поки
значення виразу 2 істине. Як тільки значення виразу 2 стане хибне, відбувається вихід з тіла
циклу.
Приклад2. Кілька варіантів знаходження кількісті та добутку лише парних чисел з діапазону
4..11
void main()
//варіант1
{
for (int n=4,prod=1,k=0;n<=11;prod*=n,n+=2,k++);
}

void main() //варіант2
{
for (int n=4,prod=1,k=0;n<=11;n+=2) (prod*=n,k++);
}

void main()
//варіант3
{
for (int n=4,prod=1,k=0;n<=11;n+=2)
{
prod*=n; k++;
}
}

У першому варіанті у виразі1 та у виразі3 використовується кома
як команда. Тіло циклу взагалі відсутнє.
У другому варіанті тіло складається з двох команд, яка
розглядається як одна (використовується кома як командиа)
У третьому варіанті тілом циклу є складена команда.

ТАБУЛЮВАННЯ ФУНКЦІЙ.
Приклад 1. Побудувати таблицю відповідності температур по шкалі Цельсія та по шкалі Кельвіна в
межах
від -200С до +200С з кроком 20С.
//Табулювання температу
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr();
cout<<"------------------------\n"
<<"Цельсiя\t\tКельвiна\n"
<<"------------------------\n";
for (int C=-10,K=C+273;C<=10;C+=2,K=C+273)
cout<<C<<"\t\t"<<K<<endl;
getch();
}

Результат роботи прогр.
–––––––––––––––––––
Цельсiя
Кельвiна
–––––––––––––––––––
-10
263
-8
265
-6
267
-4
269
-2
271
0
273
2
275
4
277
6
279
8
281
10
283

Зверніть увагу!
В програмі ми використали
керуючі послідовності \t для
переведення курсора на нове
положення табуляції.

Приклад 2. Протабулювати функцію y = 2sinx на проміжку [0; 1.5] з кроком h = 0.1 та обчислити
середнє арифметичне значень функції більших 0.5, але менших 1.5.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <math.h>
void main()
{
clrscr();
cout<<"--------------\n"
<<"x\t2sin(x)\n"
<<"----------------\n";
float sum=0, h=0.1; int n=0;
for (float x=0.0,y=2*sin(x);x<=1.5+h/2;y=2*sin(x),x+=h)
{
cout<<x<<"\t"<<y<<endl;
if ((y>=0.5)&&(y<=1.5),sum+=y,n++);
}
sum/=n;
cout<<"Середне = "<<sum<<endl;
getch();
}

––––––––––––
x
2sin(x)
––––––––––––
0
0
0.1 0
0.2 0.199667
0.3 0.397339
0.4 0.59104
0.5 0.778837
0.6 0.958851
0.7 1.129285
0.8 1.288435
0.9 1.434712
1
1.566654
1.1 1.682942
1.2 1.782415
1.3 1.864078
1.4 1.927117
1.5 1.9709
Середне = 1.098267

Зверніть увагу!
В циклі замість логічного
виразу x<=1.5 ми записали
умову x<=1.5+h/2.
Це пов’язано з специфікою
комп’ютерної арифметики.
Справа в тому, що значення
дійсних змінних
співпроцесором комп’ютера
хоч обчислюються і з
великою точністю, але все ж
наближено. Тому щоб не
втратити останнього
значення х = 1.5 ми і
записали умову у вигляді
x<=1.5+h/2 – додали
зміщення h/2.
Взагалі кажучи в логічних виразах бажано уникати порівнянь змінних дійсних типів. Але якщо все ж
таки порівняння дійсних типів неминуче, то необхідно додавати деяке зміщення.
8. ЦИКЛ WHILE. НАБЛИЖЕНІ ОБЧИСЛЕННЯ.

Цикл WHILE має вигляд:

While (<логічний вираз>)<команда1>;

команда1 – тіло циклу
Дія циклу While:
1) Спочатку обчислюється значення логічного
виразу
Так
Лог вираз
2) Якщо його значання істине, то виконується тіло
циклу і повторно обчислюється значення
Команди тіла
Ні
логічного виразу
циклу
Якщо значення логічного виразу хибне, то
здійснюється вихід з циклу.
3) Процес виконується доти, доки логічний вираз
істиний.
Приклад 1. Знайти суму цифр числа 1234
Деяке ціле а = 1234.
void main()//варіант 1
Операція а%=10 дасть результат 4. Після виконання команди а/=10 змінна а
{
отримає ціле значення 123. Повторне виконання операції а%=10 дасть
int a =1234,s=0;
while (a>0)
результат 3, а команди
{
а/=10 – результат а = 12. Очевидно описаний
void main() //варіант 2
s+=a%10;
{
процес слід повторювати до тих пір поки а>0.
a/=10;
}

}

int a =1234,s=0;
while (a>0,s+=a%10,a/=10);
}

Результати роботи програми в обох варіантах
ідентичні:
s = 10, a = 0

В другому варіанті тіло циклу відсутнє. Зате в якості логічного виразу виступає три вирази розділені
комою (кома як команда інтерпретує ці вирази як єдиний).
Приклад2. Визначення обсягу вільного місця в динамічній пам’яті оперативної пам’яті в даний
момент часу
#include<iostream.h>
#include<conio.h>
void main()
{
clrscr(); int n=0;
while (new char) n++;
cout<<"Вiльноi пам'ятi - "<<n<<endl;
getch();
}

Результат роботи програми:
Вiльноi пам'ятi - 3780

Логічний вираз (new char) має істине значення якщо вдається
виділити під динамічну змінну типу char місце в динамічній
пам’яті (в купі). Як тільки вільного місця в динамічній пам’яті
немає вираз (new char) отримує хибне значення. Тілом циклу є
звичайний лічильник, оскільки змінна типу char займає один
байт.

Типовими прикладами використання циклу WHILE є обчислення із заданою точністю.
Приклад3. Нехай х деяке число, яке необхідно ввести з
#include<iostream.h>
клавіатури. З клавіатури вводиться також точність е (дуже
#include<conio.h>
мале число). Обчислити суму елементів:
void main()
1
1
1
{
sum  1 


 ... з точністю е.
clrscr();
float sum=0,e;
long int fact=1; int n = 1;
cout<<"Похибка е = "; cin>>e;
while (1.0/fact>=e)
{
sum+=1.0/fact;
fact*=++n;
}
cout<<"Summa = "<<sum<<endl;
cout<<"Просумовано елементiв - "<<n<<endl;
getch();
}

2!

3!

4!

N! = 1*2*3*…*N.
Наприклад 5! = 1*2*3*4*5 =120, а 1/5!<0.01
Тобто 5-й елемент 1/5! уточнює значення суми величини,
яка менша 0.01
Похибка е = 0.00001
Summa = 1.718279
Просумовано елементiв – 9

Для введеної похибки е =
0.00001 знаходиться значення

Summa з точністю до 4-го знака після коми Summa = 1.7182
Похибка е = 0.00000000001
Summa = 1.718282
Просумовано елементiв - 17

Тут значення суми знайдено набагато точніше.

Зауваження! В умові циклу замість 1/fact>e ми записали 1.0/fact>e, так
як компілятор С++ значення виразу 1/fact буде трактувати як ціле (тобто рівне нулю для всіх fact
більших 1)
Приклад4. Знайти значення числа  із заданою точністю е.
Обчислення значення  засновано на тому, що сума ряду 1 – 1/3 + 1/5 – 1/7 + 1/9 + ... наближається
до значення /4 при достатньо великій кількості членів ряду.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr(); float e;
cout<<"Введiть точнiсть е = "; cin>>e;
float pi = 0; int n = 1,k = 1;
while (1.0/n>e/4)
{
pi+=k*1.0/n;n+=2;k*=-1;
}
pi*=4;
cout<<pi<<endl; getch();
}

Результат роботи програми:
Введiть точнiсть е = 0.0001
3.141538

9. КОМАНДА ЦИКЛУ З ПІСЛЯУМОВОЮ DO-WHILE
Команда DO-WHILE, як і команда WHILE, використовується в програмі, якщо треба провести
деякі обчислення (цикл), що повторюються, і як для WHILE число повторів наперед не відоме і
визначається самим ходом обчислення.
В загальному вигляді команда циклу з
післяумовою DO-WHILE має вигляд:
Do
Команди тіла циклу
{
<Команда 1>
Лог вираз
}
Так
while (<логічний вираз>);
Ні
Приклад 1: Знайти суму чисел, що
вводяться з клавіатури.
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
void main()
{
clrscr(); float a,sum;
do
{
cout<<"Число (для завершення 0) = "; cin>>a;
sum+=a;
}
while (a!=0);
cout<<"Сума введених чисел = "<<sum<<endl;
getch();
}

Команда виконується таким чином:

Результат роботи програми:
Число (для завершення 0) = 2
Число (для завершення 0) = 3
Число (для завершення 0) = 4
Число (для завершення 0) = 1
Число (для завершення 0) = 0
Сума введених чисел = 10

1. Виконуються команди наступні за словом Do.
2. Обчислюється значення логічного виразу . Якщо його значення істине (значення рівне TRUE), то
повторно виконується команда циклу. Якщо ж значення рівне FALSE, то виконання циклу
припиняється.
Таким чином, команди, що знаходяться між Do і While виконуються, до тих пір, поки логічний
вираз має істине значення.
Приклад 2. Розкласти на прості множники число введене з клавіатури.
Варіатн 1
#include <iostream.h>
while (i<=n);
cout<<"Цiле число = ";
#include <conio.h>
cout<<endl;
cin>>n;
void main()
getch();
cout<<n<<" = 1";
{
}
do {while (n%i==0) {cout<<" *
clrscr();
"<<i;
int n,i=2;
n/=i;}
Варіант 2
cout<<"Цiле число = ";
#include <iostream.h>
i++;
cin>>n;
#include <conio.h>
}
cout<<n<<" = 1";
void main()
while (i<=n);
do {for (;n%i==0;n/=i) cout<<" * {
cout<<endl;
"<<i;
clrscr();
getch();
i++; }
int n,i=2;
}
Результат роботи програми:

Результат роботи програми:

Або інший варіант
Цiле
число
= 30030
Цiле число = 4760
Дія
цих
специфікаторів.
30030
=
1
*
2
*
3
*
5
*
7
*
11
*
13
4760 = 1 * 2 * 2 * 2 * 5 * 7 * 17
Auto – застосовується для локальних змінних по замовчуванню.
Область видимості – обмежена блоком, в якому вони оголошені.

Register – вказує компілятору, що значення слід зберігати в регістрах процесора (не в оперативній
пам’яті). Це зменшує час доступу до змінної, що прискорює виконання програми
Область видимості – обмежена блоком, в якому вони оголошені.
Static – застосовується як для локальних, так і для глобальних змінних.
Область видимості – значення
int sum_next(int);
//---------------локальної статичної змінної
void main()
int sum_next(int n)
зберігається після виходу з блока
{
{
int n = 10,S; //S = довільне ціле
static int S=0;//Обчисюється 1 раз
чи функції, де ця змінна
for (int i=1;i<=n;i++)
S+=n;
//під час компіл
оголошена. Під час повторного
S = sum_next(i); //S = 55
return S;
виклику функції змінна зберігає
}
}
своє попереднє значення. Якщо
змінна явно не ініцілізована, то за
замовчуванням їй надається значення 0.
Дана програма обчислює суму перших 10 цілих додатних чисел.
Extern – використовується для передачі для передачі значень глобальних змінних з одного файлу в
інший (часто великі програми складаються з кількох файлів).
Область дії – всі файли, з яких складається програма.
Volatile – застосовується до глобальних змінних, значення яких можуть надходити від переферійних
пристроїв (наприклад від системного таймера)

