
Лекц4 
Илэрхийлэл ба үйлдлүүд 
Аддитив үйлдлүүд (IV эрэмбэ): 

+ - бинар нэмэх. Арифметик юм уу заагч операндуудыг хооронд нь нэмэх 
үүрэгтэй. 

- - бинар хасах. Арифметик юм уу заагч операндуудыг хооронд нь хасах үрэгтэй. 
Мультипликатив үйлдлүүд (III эрэмбэ): 

* - арифметик операндуудыг үржих 
/ - арифметик операндуудыг хуваах. Хэрэв операндууд нь бүхэл тоо байвал 

хариу нь мөн бүхэл болж нарийвчлагдана. Ж.нь 20/3=6. 
% - бүхэл операндуудыг хувааж үлдэгдлийг нь олох. Операндууд эерэг бол 

үлдэгдэл мөн эерэг байна. Турбо Си хөрвүүлэгчийн хувьд, хуваагдагч операнд 
сөрөг л бол үлдэгдэл дандаа сөрөг байна. Ж.нь 13%4=1, (-13)%4=-1, 13%(-
4)=1, (-13)%(-4)=-1. 

Бит шилжүүлэх үйлдлүүд (V эрэмбэ): 
<< - зүүн гар талдаа бичигдсэн бүхэл операндын хоёртын кодын битүүдийг баруун 

гар талдаа бичигдсэн бүхэл операндын утгаар зүүн тийш шилжүүлэх. Ж.нь 
4<<2=16. Зүүн тийш N битээр шилжүүлнэ гэдэг 2N-ээр үржсэнтэй эквивалент 
байна. 

>> - зүүн гар талдаа бичигдсэн бүхэл операндын 2-тын кодын битүүдийг баруун 
гар талдаа бичигдсэн бүхэл операндын утгаар баруун тийш шилжүүлэх. Ж.нь 
5>>1=2. Баруун тийш N битээр шилжүүлнэ гэдэг 2N-д бүхлээр хуваасантай 
эквивалент байна. 

Битүүд дээр хийх логик үйлдлүүд (VIII-X эрэмбэ): 
& - бүхэл операндуудын 2-тын кодын битүүдийг логик үржих (бит конъюнкци). 

Ж.нь 6&5=4. 
! - бүхэл операндуудын 2-тын кодын битүүдийг логик нэмэх (бит дизъюнкци). 

Ж.нь 6|5=7. 
^ - бүхэл операндуудын 2-тын кодын битүүдийг XOR үйлдээр хувиргах (бит 

XOR). Ж.нь 6^5=3. 
Жиших үйлдлүүд (VI-VII эрэмбэ): 

< - зүүн талын операнд баруун талын операндаас бага эсэх 
> - зүүн талын операнд баруун талын операндаас их эсэх 
<= - зүүн талын операнд баруун талын операндаас бага буюу тэнцүү эсэх 
>= - зүүн талын операнд баруун талын операндаас их буюу тэнцүү эсэх 
== - зүүн талын операнд баруун талын операндтай тэнцүү эсэх 
!= - зүүн талын операнд баруун талын операндтай тэнцүү биш эсэх 

Жиших үйлдэлд оролцож буй операндууд арифметик төрлийнх юм уу заагч 
байх ёстой. Жишилтийн үр дүн 0 (худал) эсвэл 1 (үнэн) байна. Ж.нь (x<B==A<x) 
гэсэн илэрхийллийг x нь A, B-ийн хооронд оршино, A<B гэсэн нөхцөлтэй бодвол 
эхлээд x<B ба A<x гэсэн үйлдлүүд хийгдээд, гарсан үр дүнгүүдэд == үйлдэл 
хийгдэнэ. Эцсийн хариу 1 байна. Түүнчлэн 3<5=1, 3>5=0, 3==5=0, 3!=5=1 г.м. 

Логик үйлдлүүд (XI-XII эрэмбэ): 
&& - арифметик операндууд юм уу нөхцлүүдийг логик үржих (конъюнкци)  
|| - арифметик операндууд юм уу нөхцлүүдийг логик нэмэх (дизъюнкци) 



Логик .үйлдлийн үр дүн 0 (худал) эсвэл 1 (үнэн) байна. Ж.нь 
3+4>5&&3+5>4&&4+5>3=1, 3!=5||3==5=1 байна. 

Утга оноох үйлдлүүд (XIV эрэмбэ): 
= - баруун талын операнд буюу илэрхийллийн утгыг зүүн талын операндад 

оноох. Ж.нь P=10.3-2*x. 
*= - үржвэрийг оноох. Зүүн талын операндыг баруун талын операндаар үржүүлээд 

гарах утгыг зүүн талын операндад оноох. Ж.нь P*=2 гэдэг нь P=P*2 гэсэнтэй 
эквивалент. 

/= - ноогдворыг оноох. Зүүн талын операндыг баруун талын операндад хуваагаад 
гарах бүхэл хэсгийг зүүн талын операндад оноох. Ж.нь P/=2.2-x гэдэг нь 
P=P/(2.2-x) гэсэнтэй эквивалент. 

%= - үлдэгдлийг оноох. Зүүн талын операндыг баруун талын операндад хуваагаад 
гарах үлдэгдлийг зүүн талын операндад оноох. Ж.нь N%=3 гэдэг нь N=N%3 
гэсэнтэй эквивалент. 

+= - нийлбэрийг оноох. Зүүн талын операнд дээр баруун талын операндыг нэмээд 
гарах утгыг зүүн талын операндад оноох. Ж.нь A+=B гэдэг нь A=A+B гэсэнтэй 
эквивалент. 

-= - ялгаврыг оноох. Зүүн талын операндаас баруун талын операндыг хасаад 
гарах утгыг зүүн талын операндад оноох. Ж.нь A-=B+1.5 гэдэг нь A=A-(B+1.5) 
гэсэнтэй эквивалент. 

<<= - зүүн шилжүүлээд оноох. Зүүн талын операндын 2-тын кодыг баруун талын 
операндын утгаар зүүн тийш шилжүүлээд гарах утгыг зүүн талын операндад 
оноох. Ж.нь a<<=4 гэдэг нь a=a<<4 гэсэнтэй эквивалент. 

<<= - баруун шилжүүлээд оноох. Зүүн талын операндын 2-тын кодыг баруун талын 
операндын утгаар баруун тийш шилжүүлээд гарах утгыг зүүн талын операндад 
оноох. Ж.нь a>>=4 гэдэг нь a=a>>4 гэсэнтэй эквивалент. 

&= - бит конъюнкцийг оноох. Ж.нь k&=44 гэдэг нь k=k&44 гэсэнтэй эквивалент. 
|= - бит дизъюнкцийг оноох. Ж.нь a|=b гэдэг нь a=a&b гэсэнтэй эквивалент. 
^= - бит XOR-ыг оноох. Ж.нь z^=x+y гэдэг нь z=z^(x+y) гэсэнтэй эквивалент. 

Таслалын тэмдэг-үйлдэл (XV эрэмбэ): 
Өөр хоорондоо таслалаар тусгаарлагдан бичигдсэн хэд хэдэн илэрхийлэл 

зүүн гар талаасаа эхлэн дэс дараагаар бодогддог. Харин эцсийн үр дүн болж 
хамгийн баруун талын илэрхийллийн утга гарна. Ж.нь (x=3, 3*x) гэсэн 
илэрхийллийн утга 9 болно. Харин x нь 3 байна. 

Унар, бинараас гадна тернар үйлдэл гэж байдаг. Энэ нь гурван операндтай 
ажиллагч үйлдэл юм. Манай тохиолдолд ганц тернар үйлдэл бий. 

Нөхцөл шалгах үйлдэл (XIII эрэмбэ): 
Энэ үйлдэл ? ба : гэсэн тэмдгүүдээс тогтоно. Үйлдлийг бичих загвар нь: 

илэрхийлэл1 ? илэрхийлэл2 : илэрхийлэл3 

гэсэн хэлбэртэй. Тайлбарлавал: хэрэв илэрхийлэл1 үнэн байвал илэрхийлэл2-ыг 
бодох, үгүй бол илэрхийлэл3-ыг бод гэсэн үг. Ж.нь x-ийн модулийг олох үйлдлийг 
ингэж бичиж болно: 

x<0 ? –x : x ; 



Тусгаарлагч тэмдгүүд 

Дараах тэмдгүүдийг тусгаарлагч тэмдгүүд (punctuation marks эсвэл 
separators) хэмээх лексем болгон авдаг байна. Үүнд: 

[ ] ( ) { } , ; : … * = # 

Тусгаарлагч тэмдгүүд ямар үүрэгтэй вэ? Нэрнээс нь л ойлгомжтой байгаа 
байх. Тусгаарлагч тэмдгүүд нь програмын текстэн доторх аль нэг объектыг өөр нэг 
объектоос ялгаж зааглахад хэрэглэгдэнэ.Эдгээрийн заримтай танилцъя. 

[ ] - Дөрвөлжин хаалт 
Нэг буюу олон хэмжээст массивын (массивын тухай хойно үзнэ) индексийг 

бичихдээ, мөн массивын элементэд хандахдаа үүнийг ашиглана. Ж.нь: 
int A[5];   /* Бүхэл төрлийн 5 элементтэй нэг хэмжээст A массив */ 
int e[3][2];   /* Бүхэл төрлийн 3x2 хэмжээтэй хоёр хэмжээст x массив 
(матриц) */ 
e[0][0] = A[2] = 4;  /* e массивын эхний, A массивын 3 дахь элементэд 4 гэсэн 
утга оноох */ 

( ) - Дугуй хаалт 
Хэд хэдэн үүргийг гүйцэтгэж болно. 

1. Нөхцөл шалгах if операторын (энэ операторын тухай хойно үзнэ) операндыг 
(нөхцлийг) тусгаарлаж харуулна (агуулна). Ж.нь: 

if (x<0) x = -x; /* х гэсэн арифметик хувьсагчийн абсолют утгыг олох */ 
2. Функц (функцын тухай хойно дэлгэрэнгүй үзнэ) зарлах, функцын эх загвар 

дүрслэхэд заавал оролцож, формал параметрууд юм уу параметруудын 
загварыг тусгаарлаж харуулна. Ж.нь: 

float F(float x, int k) /* функц зарлаж байгаа нь */ 
{ функцын_бие } 
float F(float, int); /* функцын эх загвар дүрсэлж байгаа нь */  

3. Функцын заагчийг (заагчийн тухай хойно дэлгэрэнгүй үзнэ) тодорхойлоход 
заавал оролцоно. Ж.нь: 

int (*pfunc) ( ); /* pfunc гэсэн функцын заагч тодорхойлж байгаа нь */ 
4. Илэрхийллийг дэд хэсгүүд буюу операндаар бүлэглэж, үйлдлийн дарааллыг 

тодорхойлно. Ж.нь: 
y = (a + b) / c; /* нэмэх үйлдлийг түрүүлж хийлгэнэ */  

5. Давталтын (давталтын тухай хойно дэлгэрэнгүй үзнэ) операторуудын зайлшгүй 
бүрдэл хэсгүүд болж оролцоно. Ж.нь: 

for (i=0, j=1; i<j; i+=2, j++) давталтын_бие; /* параметрт давталт */ 
while (i<j) давталтын_бие;    /* “байхад” нөхцөлт давталт */ 
do давталтын_бие while (k>0);   /* “байхад” нөхцөлт давталт */ 

6. Өгөгдлийн төрлийг илээр хувиргах үйлдэлд оролцоно. Ж.нь: 
long I = 12L; /* long төрлийн бүхэл хувьсагч зарлан идэвхжүүлэх */ 
float brig;  /* float төрлийн бодит хувьсагч зарлах */ 
brig = (float) i; /* бүхэл хувьсагчийн төрлийг илээр өөрчлөн бодит болгоод бодит 
хувьсагчид оноох */ 

7. Энэ лекцийн “Хувьсагч ба тогтмол” хэсэгт, #define хэмээх командын 
тусламжтайгаар нэр бүхий тогтмолыг зарлах боломжийг дурдсан билээ. Үүнийг 
макротодорхойлолт хэмээн нэрлэдэг болохыг мөн дурдсан байгаа. Тэгвэл 



ерөнхий тохиолдолд дугуй хаалт ашиглан илүү боловсронгуй 
макротодорхойлолт хийж болно. Ж.нь: 

#define R(x,y) sqrt((x)*(x) + (y)*(y)) /* sqrt(x^2+y^2) илэрхийллийг R(x,y)-ээр 
орлуулах */ 
{ } - Нуман хаалт 
Нийлмэл оператор эсвэл програмын тодорхой бүрдэл хэсгийн (блок) эхлэл, 

төгсгөлийг ялгаж харуулахад үүнийг ашиглана. Тухайлбал нөхцөл шалгах if 
операторт нуман хаалт ашигласан жишээ: 

if (d > x)  
{ /* нийлмэл операторын эхлэл */  

d--;  
x++;  

} /* нийлмэл операторын төгсгөл */ 
Функцын биеийн эхлэл, төгсгөлийг нуман хаалтаар тэмдэглэсэн жишээ: 

float absx (float x) 
{ /* функцын биеийн эхлэл */ 

return x > 0.0 ? x : -x; 
} /* функцын биеийн төгсгөл */ 

Төгсгөлийн нуман хаалтны ард цэгтэй таслал тавихгүй болохыг анхаараарай. 
, - Таслал 
Энэ лекцийн “Үйлдлийн тэмдгүүд” хэсэгт, таслалын тэмдэг нь үйлдэл 

төлөөлдөг болохыг дурдсан байгаа. Тэгвэл бас тусгаарлагч тэмдгийн үүрэг 
гүйцэтгэдэг байна. Тухайлбал адил төрлийн өгөгдлүүд (хувьсагчууд) зарлахад ийм 
үүргээр оролцоно. Ж.нь: 

int i, n; 
float x, y, z, p1, p2; 

; - Цэгтэй таслал 
Си хэл дээр бичсэн програмын текстийн оператор болгон, тодорхойлолт 

(зарлалт) болгон цэгтэй таслал ‘;’-аар төгсч байх ёстой. Ард нь ‘;’ тавьсан 
илэрхийлэл болгоныг оператор гэж үзнэ. Ж.нь: 

int i; /* бүхэл төрлийн i хувьсагч тодорхойлох (зарлах) */ 
i++;  /* i хувьсагчийн утгыг нэгээр ихэсгэх илэрхийлэл-оператор */ 
F(z, 4);  /* F функцыг дуудах илэрхийлэл-оператор */ 

Илэрхийлэл 

Тогтмолууд, хувьсагчууд, үйлдлийн болон тусгаарлагч тэмдгүүдийн 
тусламжтайгаар илэрхийллийг бүтээнэ. Илэрхийлэл болгон нэг буюу хэд хэдэн 
операнд, үйлдлийн тэмдгүүд, тусгаарлагч тэмдгээс (ихэвчлэн дугуй хаалт) тогтоно. 
Илэрхийллийн гол үүрэг бол ямар нэг утга олох явдал. Ямар утга олж буйгаар нь 
илэрхийллийн төрөл тодорхойлогдоно.  

Арифметик илэрхийлэл 
Хэрэв илэрхийллийн утга бүхэл юм уу бодит тоо байвал ийм илэрхийллийг 

арифметик илэрхийлэл гэдэг. 
Арифметик илэрхийлэлд дараах үйлдлүүд оролцсон байж болно: 

+ - нэмэх (эсвэл унар нэмэх) 



- - хасах (эсвэл унар хасах) 
* - үржүүлэх 
/ - хуваах 
% - үлдэгдэл олох (ө.х. нэг бүхэл тоог нөгөөд хуваахад гарах үлдэгдлийг олох) 

Харин эдгээр үйлдэлд оролцож буй операндууд нь: 
арифметик тогтмолууд 
арифметик хувьсагчууд 
дугуй хаалтанд орсон илэрхийллүүд 
байж болно. 

Ж.нь хоёр операнд (бинар үйлдэл) бүхий арифметик илэрхийллүүд: 
a+b 12.3-x  3.14159*Z k/3 16%1  (x-y)*(x+y) 

г.м. 
Тухайн үйлдлийн төрөл, онцлогоос шалтгаалж, үйлдэлд оролцогч 

операндууд заавал нэгэн ижил төрлийнх байх ёстой эсвэл тийм байх албагүй байж 
болно. Тэгвэл, заавал нэг төрлийнх байх ёстой байтал өөр өөр төрлийн 
операндууд бичигдсэн байвал яах вэ?  

Зарим үйлдэл ийм байдлыг зөвшөөрч болох юм. Энэ тохиолдолд 
операндуудын төрлийг автоматаар нэгэн ижил болгох (data type conversion) 
процессыг хөрвүүлэгч хийдэг. Ингэхдээ тодорхой дүрмийг баримтлах бөгөөд энэ 
дүрэм Си хэлэнд өөрт нь тодорхойлогдсон байдаг. Энэ дүрмийг дурдвал (бинар 
үйлдлийн хувьд): 
1. int ба long-оос бусад бүх бүхэл төрөл өөрөөсөө багагүй урттай (санах ойд 

эзлэх зай) бүхэл төрөлд хувирна. Дараа нь хоёр операнд доорх заалтуудын 
дагуу нэг ижил төрөлд хувирах ёстой. 

2. Хэрэв аль нэг операнд long double төрөл байвал нөгөө нь мөн long double 
болно. 

1. Хэрэв II заалт биелэхгүй, харин аль нэг операнд double байвал нөгөө нь мөн 
double болно. 

2. Хэрэв II-III заалт биелэхгүй, харин аль нэг операнд float байвал нөгөө нь мөн 
float болно. 

3. Хэрэв II-IV заалт биелэхгүй (хоёр операнд хоёулаа бүхэл), харин аль нэг 
операнд unsigned long int байвал нөгөө нь мөн unsigned long int болно. 

4. Хэрэв II-V заалт биелэхгүй, харин аль нэг операнд long байвал нөгөө нь мөн 
long болно. 

5. Хэрэв II-VI заалт биелэхгүй, харин аль нэг операнд unsigned байвал нөгөө нь 
мөн unsigned болно. 

6. Хэрэв II-VII заалт биелэхгүй байвал хоёр операнд хоёулаа int болно. 
Ж.нь 5+3 илэрхийллийг авч үзье. Энд VIII заалт хэрэгжих тул хариу нь 8 

гэсэн бүхэл тоо байна. Тэгвэл 5.0+3 илэрхийллийн хувьд III заалт хэрэгжих бөгөөд 
хариу нь 8.0 байна. Үүний адилаар 5-3=2 байх бол 5-3.0=2.0 байна. Мөн 5*3=18, 
5.0*3.0=18.0 байна. 5/2 гэсэн хуваах үйлдлийг авч үзье. VIII заалт хэрэгжих учраас 
хариу нь 2 гэсэн бүхэл тоо байна. Уг нь 5/2=2.5 байдаг шүү дээ. Тиймээс зөв хариу 
авахын тулд 5.0/2 эсвэл 5/2.0 гэж бичих хэрэгтэй юм. 

Гэтэл зарим үйлдлийн операндууд нь бүгд нэг төрөлтэй байхыг шаардаад 
зогсохгүй өөр төрлийн операнд бичихийг үл зөвшөөрдөг. Тухайлбал үлдэгдэл олох 
% үйлдлийн операндууд бүгд бүхэл төрлийнх байх ёстой. Учир нь үлдэгдэл гэдэг 



ямагт бүхэл тоо байдаг. Тиймээс ж.нь 5%2, 6%4 г.м. байж болох бол 5.0%2, 6%4.0 
г.м. байж болохгүй бөгөөд хөрвүүлэгч алдаа өгнө. Ө.х. энд төрөл хувиргах процесс 
автоматаар хийгдэхгүй. 

Эндээс дараах дүгнэлтийг хийж болох байна. Юу гэвээс, үйлдлийн хариу 
бүхэл төрлийнх байхын тулд операндууд нь бүгд бүхэл төрлийнх байх ёстой. 
Харин үйлдлийн хариу бодит төрлийнх байхын тулд операндуудын аль нэг нь л 
бодит төрлийнх байхад хангалттай. 

Үйлдлийн операндууд нь арифметик тогтмолууд байгаа тохиолдлыг сая бид 
үзлээ. Хэрэв операндууд нь нэр бүхий хувьсагч, нэр бүхий тогтмол эсвэл 
илэрхийлэл байвал яах вэ? Энэ тохиолдолд өгөгдлийн төрлийг илээр хувиргах 
үйлдлийг хийх хэрэгтэй. “Үйлдлийн тэмдгүүд” хэсэгт бид төрөл хувиргах 
(өгөгдлийн_төрөл) үйлдэлтэй танилцсан билээ. Түүнийг хийнэ. Ж.нь дараах 
жишээг харцгаая: 

int n=5, k=2; 
double d; 
int m; 
d = (double) n / (double) k; 
m = n / k; 

Энэ жишээнд, n/k үйлдлийн хариуг 2.5 гаргахын тулд (d=2.5) n, k-ийн 
төрлүүдийг илээр бодит болгон хувиргаж байна: 

d = (double) n / (double) k; 

Мэдээж зөвхөн n-ийн эсвэл зөвхөн k-ийн төрлийг хувиргахад мөн л хангалттай 
байсан: 

d = (double) n / k; d = n / (double) k; 

Харин n, k-ийн төрлүүдийг илээр бодит болгож хувиргаагүй тохиолдолд 2 гарах 
болно (m=2). 

Утга оноох үйлдэл 
Утга оноох = үйлдэл нь арифметик илэрхийлэлд оролцож болох бас нэг 

үйлдэл юм. Энэ нь бинар үйлдэл учраас хоёр операндтай ажиллана. Баруун талын 
операнд нь утга (илэрхийлэл), зүүн талын операнд нь энэ утгыг авах хэмжигдхүүн 
(хувьсагч) юм. Ж.нь z-ийг хувьсагчийн нэр гэвэл: 

z = 2.3 + 5.1 

гэсэн бичиглэл нь 7.4 гэсэн утга бүхий илэрхийлэл болно. Түүнчлэн энэ утга z 
хувьсагчид утга болж оноогдоно. Гэхдээ зөвхөн энэ илэрхийллийн төгсгөлд цэгтэй 
таслал ; тавигдсан тохиолдолд уг илэрхийлэл утга оноох оператор болж хувирна. 
Ө.х. 

z = 2.3 + 5.1; 

гэсэн илэрхийлэл бол z хувьсагчид 7.4 гэсэн утгыг оноох оператор юм. 
Утга оноох операторын зүүн болон баруун талын операндуудын төрөл 

ялгаатай байж болно. Энэ тохиолдолд дээр дурдсан төрөл автоматаар хувиргах 
дүрэм үйлчлэхгүй. Зүүн талын операнд ямар төрөлтэй байна, тэр төрөл рүү баруун 
талын операндын төрлийг хувиргадаг. Жишээ болгож саяны операторыг дахин авч 
үзье: 



z = 2.3 + 5.1; 

Энд, баруун талын операнд нь бодит төрөлтэй байна. Гэхдээ z хувьсагчийг бүхэл 
гэж зарласан уу, бодит гэж зарласан уу гэдгээс түүний авах утга хамаарна. Ж.нь: 

double z; /* z нь бодит төрлийн хувьсагч */ 
z = 2.3 + 5.1; 

гэсэн бол z нь 7.4 гэсэн бодит утгыг авна. Учир нь хоёр операндын төрлүүд адил 
байна. Гэтэл: 

int z; /* z нь бүхэл төрлийн хувьсагч */ 
z = 2.3 + 5.1; 

гэсэн бол z нь 7 гэсэн бүхэл утгыг авна. Учир нь баруун талын 7.4 гэсэн операндыг 
зүүн талын операндын төрөл рүү хувиргаж байна. Мэдээж бодит тоог бүхэл тоонд 
шилжүүлэхэд бутархай хэсэг хаягдаж таарна. 

Нөхцөлт ба логик илэрхийллүүд 
Жиших үйлдлүүд оролцсон илэрхийллийг нөхцөлт илэрхийлэл гэнэ. Үнэн 

хэрэгтээ энэ нь жиших үйлдлээр холбогдсон арифметик илэрхийллүүдийн цогц 
юм. Жиших үйлдлүүд нь: 
== - тэнцүү 
!= - тэнцүү биш 
< - бага 
<= - бага буюу тэнцүү (ихгүй) 
> - их 
>= - их буюу тэнцүү (багагүй) 

Ж.нь: 
a – b > 6.3  /* a-b гэсэн арифметик илэрхийллийн утга 6.3-аас их эсэх*/ 
(x - 4) * 3 == 12 /* (x-4)*3 гэсэн арифметик илэрхийллийн утга 12-той тэнцэх эсэх*/ 
6 <= 44  /* 6 нь 44-өөс ихгүй эсэх * / 

г.м. 
Си хэлэнд бие даасан логик өгөгдлийн төрөл гэж байхгүй учраас нөхцөлт 

илэрхийллийн буцаах “үнэн”, эсвэл “худал” гэсэн утгыг харгалзан 1, 0-ээр 
илэрхийлдэг. Тиймээс 6 <= 44 гэсэн нөхцлийн утга 1 байна. 

Логик үйлдлүүд оролцсон илэрхийллийг логик илэрхийлэл гэнэ. Логик 
илэрхийлэл нь нөхцөлт илэрхийлэл, мөн арифметик илэрхийллүүдээс тогтож 
болно. Логик үйлдлүүд нь: 
! - үгүйсгэл (логик NOT) 
&& - конъюнкци (логик AND) 
|| - дизъюнкци (логик OR) 

Ж.нь: 
a+b>c && a+c>b && b+c>a 

4&&2 

!=5 

г.м. 
Логик илэрхийллийн утга 1 (“үнэн”) эсвэл 0 (“худал”) байна. Ж.нь && 

үйлдлийн хувьд аль нэг операнд 0 байвал эцсийн хариу 0 болно. Тиймээс 
конъюнкцийг логик үржилт гэдэг. Харин || үйлдлийн хувьд аль нэг операнд 0-ээс 
ялгаатай байвал эцсийн хариу 1 болно. Тиймээс дизъюнкцийг логик нэмэлт гэдэг. 



Үгүйсгэлийн хувьд операнд нь 0-ээс ялгаатай байвал хариу нь 0, эсрэг тохиолдолд 
1 байна. 
 

 


