
2.5. Voo juhtimine 
Programmi voo  juhtimine  (flow control) võimaldab määrata, mis  järjekorras programmi koodi 

osi  kasutatakse.  Voo  juhtimise  põhilised  vahendid  on  lahknemine  (branching),  valik  (switch)  ja 
kordused (looping). Lahknemine on tingimuslik, valiku puhul on reeglina rohkem kui kaks tingimust, 
korduste kestvus on piiratud tingimusega. 

2.5.1. Lahknemine 

Tingimuslause 

Tingimuslause toimib kujul <test> ? <kui on õige> : <kui on väär>, näiteks:   

int var1 = 0;   
string output = (var1 < 10) ? "Less than 10" : "Greater or equal than"; 

Eelnenud näites kasutatud küsimärgiga võrdlus on kompaktne, kuid mitte eriti mugav  lugeda. 
Tingimus if on küsimärgi‐operaatorist paindlikum ja  lihtsam  jälgida. Eelneva ühel  real oleva koodi 
võib  kirja  panna  ka  if  lausena  kolmel  järgmisel  kujul.  Pane  tähele,  et  loogelised  sulud  on 
kohustuslikud  vaid  rohkem  kui  ühe  rea  pikkuse  ploki  piiramiseks.  Tingimust  saab  kasutada  ja 
enamasti kasutataksegi ilma sõnaga else algava mittetõese variandita. 

int var1 = 0; 
string output; 
 
if (var1 < 10) output = "Less than 10"; 
else output = "Greater or equal than"; 
 
if (var1 < 10) 
    output = "Less than 10"; 
else 
    output = "Greater or equal than"; 
 
if (var1 < 10) 
{ 
    output = "Less than 10"; 
} 
else 
{ 
    output = "Greater or equal than 10"; 
} 

Mitme  tingimuse  kontrollimisel  saab  lahknemisi  üksteise  sisse  pesastada  või  siis  kasutada 
alapeatükis 2.5.2 kirjeldatud valikulauset ehk switch avaldist. 

if (var1 == 10) 
{ 
    output = "Equal to 10"; 
} 
else if (var1 < 10) 
{ 
    output = "Less than 10"; 
} 
else if (var1 > 10) 
{ 
    output = "Greater than 10"; 
} 



Suunamine 

Lahknemisi  saab  kirjutada  ka  suunamislausetega.  Suunamislause    algab  sõnaga  goto,  millele 
järgneb märgend. Suunamislause  suunab programmi  täitmise märgendiga  koodireale. Märgend on 
kooloniga  lõppev  märgikombinatsioon  koodirea  alguses.  Varastes  programmeerimiskeeltes  olid 
suunamislaused hädavajalikud, tänapäeval soovitatakse neid vältida, sest muudavad koodi raskemini 
jälgitavaks. Suunamislause võib olla mõistlik mitmekordselt pesastatud kordustest väljumiseks. 

Suunamiskäskudeks saab lugeda ka käsud break, continue ja return. Neist esimene katkestab 
lähima korduse, continue  suunab  järgmisele while, do, for  või foreach  kordusele. Käsk return 
katkestab seda sisaldava meetodi ja juhib tagasi meetodi käivitanud koodireale. 

2.5.2. Valikulause 

Valikulause ehk kommutaator võimaldab kontrollida mitut valikut ühes lausungis, kuid eeldab, 
et variandid on diskreetsed.  Pane tähele, et lüliti iga asend peab C# keeles lõppema käsuga break; 
ja  tingimuse  järel  on  koolon.  Kui  ükski  tingimus  ei  ole  tõene,  rakendub  variant  default :.  Lülitit 
saab kasutada nii arvude, tähemärkide, teksti kui ka loogikamuutujatega. 

switch (var1) 
{ 
    case 10: 
        output = "Equal to 10"; 
        break; 
    case 12: 
        output = "Equal to 12"; 
        break; 
    default: 
        output = "Other value"; 
        break; 
} 

2.5.3. Kordused 

Eel‐ ja järelkontrolliga kordus 

Kordused ehk tsüklid võimaldavad korrata sama toimingut kuni mingi tingimus on täidetud või 
täitub. Tingimuse kehtivust saab kontrollida korduse algul  (while <test>) või  lõpus  (do … while 
<test>).  Neid  nimetatakse  vastavalt  eelkontrolliga  kordusteks  ja  järelkontrolliga  kordusteks. 
Näited järgnevad. 

int i = 0; 
do 
{ 
    Console.WriteLine(i); 
    i++; 
} while (i < 10); 
 
while (i < 10) 
{ 
    Console.WriteLine(i); 
    i++; 
} 

Pane tähele, et korduse alguses oleva do ja while käsu järel ei ole semikoolonit, korduse lõpus 
oleva while järel aga on.  



Määratud kordus 

Korduste arvu  loendamist võimaldab for  käsuga korduslause, mille atribuutideks on  loendaja 
algväärtus,  lõpu  tingimus  ja  korduse  lõpus  toimuv  tehe.  Seda  nimetatakse määratud  korduseks. 
Tehte  ++i  või  i++  (  muutuja  i  väärtusele  liidetakse  1)  asemel  võib  olla  ka  i‐‐  (i  väärtusest 
lahutatakse  1)  või  mõni  muu  tehe.  Tehteid  ++i  ja  i++  nimetatakse  prefix  increment  ja  postfix 
increment.  Esimesel  juhul  on  tulemuseks muutuja  väärtus  lisamise  järel,  teisel  juhul  lisamise  eel. 
Korduses toimivad need samaväärselt, sest tehe lõpeb enne järgmist väärtuse võrdlemist. 

for (int i = 1; i < 10; i++) 
    Console.WriteLine(i); 

Kõikne kordus 

Massiivi  osadega  manipuleerimisel  saab  kasutada  foreach  kordust,  mis  võtab  järjest  käsile 
massiivi  iga elemendi, elementide arvu loendamata. Näiteks järgmine kood lisab iga loetelus lines 
oleva tekstimuutuja lõppu punkti ja reavahetuse. 

List<string> lines = new List<string>() { "A", "B", "C", "D" }; 
string result = ""; 
foreach (string s in lines) 
{ 
    result += s + "." + Environment.NewLine; 
} 
Console.Write(result); 

Korduse katkestamiseks on käsud break, continue ja return. Neist esimene katkestab lähima 
korduse, mille  sees  käsk  break  asub,  continue  katkestab  toimingu  ja  suundub  korduse  järgmise 
toimingu  juurde  (kordus  jätkub), return  katkestab korduse  ja väljub meetodist, mille  sees  tsükkel 
asub. 

   



2.6. Tõrgete haldus 
Vigu  püütakse  vältida,  kuid  paraku  juhtub  neid  tarkvara  kavandamisel  ja  kirjutamisel  ikka. 

Näiteks    järgnev kood annab käivitamisel  tõrketeate:  "Index was outside  the bounds of  the array", 
sest massiivis myArray on vaid neli elementi: myArray[0], myArray[1], myArray[2] ja myArray[3].  

int[] myArray = { 1, 2, 3, 4 }; 
int elem = myArray[4]; 

C# keeles on tõrgete haldamiseks konstruktsioon try ja catch. Plokis try{} on kood, mis võib 
tõrget põhjustada, catch{} sisaldab koodi, mis käivitub tõrke korral. Käsu catch atribuutideks võib 
olla tõrke tüüp ja tingimus when. Tõrke korral käivituva koodi plokis võib olla märksõna await, mida 
kasutatakse asünkroonsel programmeerimisel. Ploki , catch{}  järel või selle asemel võib olla plokk 
finally{},  mis  käivitub  nii  catch{}  ploki  puudumisel  kui  ka  selle  olemasolu  korral  sõltumata 
catch{} plokis olevast  tingimusest  (joonis 2‐1). Plokk finally{} on vajalik etteantud  tingimusele 
mittevastavate tõrgete haldamiseks.  

Mõned üldised soovitused. 

1. Vea klassi nime lõpus peaks olema sõna “Exception”, nt:  

public class FileNotFoundException: Exception {} 

2. Kasuta eeldefineeritud vea klasse ja nendest tuletatud klasse. 

3. Kasuta sisukaid veateateid, mis võimaldavad kasutajal mõista vea tekke kohta ja põhjust. 

4. Jälgi teadete korrektset sõnastust. 

 

Joonis 2‐1. Tõrgete käitlus try‐catch meetodiga. 

 

 

 



Eeltoodud näitele saab lisada tõrkehalduse järgmisel kujul. 

int[] myArray = { 1, 2, 3, 4 }; 
try 
{ 
    int elem = myArray[4]; 
} 
catch (Exception ex) 
{ 
    Console.WriteLine(ex.Message); 
} 

Kui tõrget ei käidelda, siis pole vea püüdmine parameetriga   (Exception ex) vajalik  ja sama 
koodi saab kirjutada lühemalt. Loogelised sulud catch järel on vajalikud. 

int[] myArray = { 1, 2, 3, 4 }; 
try 
{ 
     int elem = myArray[4]; 
} 
catch { } 



 


