
  C6

Instrunctiuni (2) ale limbajului
Java 

Instrunctiuni de ciclare in Java
! While
! Do while
! For
! Saltul cu

! break
! continue

  Obiective 
Dupa parcurgerea acestui curs ar trebuie sa
puteti:
G intelege si scrie secvente de cod ce contin

ramificatii utilizand if sau switch

G evita erorile specifice acestor instructiuni de

decizie

G intelege si scrie secvente de cod ce contin

cicluri while, do while sau for

G alege corect care dintre aceste cicluri de

potriveste contextului de programat
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CICLAREA în Java

! 3 instrucþiuni de ciclare:
while
do while
for

! toate ciclurile au 4 porþiuni:
# iniþializarea
# test de continuare
# corpul
# iteraþia

Denumirea de ciclare sau iteraþie se foloseºte pentru a descrie rularea repetatã a unui grup  (bloc) de
instrucþiuni pânã când o anumitã condiþie ajunge sã fie îndeplinitã. Ciclarea este caracterizatã
printr-o mulþime de condiþii iniþiale, o condiþe de terminare ºi un pas de iterare.

Iniþializarea
Constã în atribuirea de valori iniþiale unor variabile ce sunt
modificate prin iterare ºi testate pentru continuarea corpului
ciclului.

Teste de continuarea
Este o valoarea de tipul boolean ce determinã reluarea rulãrii
instrucþinilor din corpul ciclului. Dacã expresia de terminare se
evalueazã la valoarea true corpul se reia, dacã este false
reluarea se terminã ºi se continuã cu secvenþa urmãtoare ciclului.

Corpul
Este o singurã instrucþiune simplã sau una compusã care va fi
reluatã pânã la îndeplinirea condiþiilor de terminare respectiv
atunci când expresia de test ia valoarea false.

Iterarea
Reprezintã codul ce se ruleazã dupã rularea corpului dar înainte
de realizarea testului de reluare a ciclului. Se foloseºte pentru
controlul rulãrii instrucþiunii de ciclare. Trebuie sã realizeze
avansul cãtre condiþia de terminare a ciclului. 
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CICLUL while

! cel mai simplu ciclul Java, are forma:

while (conditie) instructiune

! conditie se scrie între paranteze
! corpul este format dintr-o instructiune simplã sau un

bloc
i:5
i:4
i:3
i:2
i:1
i:0

i:-1
i:0
i:1
i:2
i:3
i:4

int i = 5; //initializare
while (i >= 0) //test
   System.out.println("i: " + i--);

while (i < 5) {
   System.out.println("i: " + i);
   ++i;
}

Ciclul while reia rularea lui instructiune atât timp cât conditie are valorea true.
Corpul lui while nu se va rula dacã conditie este false. Dacã conditie are valoarea
false de la început, corpul ciclului nu se va rula.
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Aplicat-ia 1 - while

Cunoscându-se valoarea depunerii iniþiale ºi rata anualã se cere sã se determine numãrul de luni
necesar pentru a cumula în cont o sumã impusã de bani. Dobânda se calculeazã lunar ºi se
cumuleazã (se adunã) cu valoarea din luna anterioarã din cont. 

Spaþiul datelor
Estre mulþimea variabilelor foloºite pentru reprezentarea ºi soluþionarea cerinþei impuse.

Numele
variabilei

Semnificaþie Tipul Valoarea iniþialã

depunere valoarea depunerii iniþiale double datã de intrare

dobandaan valoarea dobânazii anuale double data de intrare

scop valoarea ce se doreºte a fi atinsã double datã de intrare

cont valoarea curentã în cont double depunere

luni rezultat: numãrul de luni necesar atingeriui
scopului

int 0

Spaþiul transformãrilor
Este dat de mulþimea operaþiunilor efectuate asupra spaþiunlui de date pentru gãsirea soluþiei.

Datele de intrare se modificã ca urmare a citirii valorilor corepunzãtoare de la tastaturã.

Calculul dobânzii pe lunã:
dobânda pe lunã = dobandaan / 100 / 12

Se împarte cu 100 deoarece dobânda pe an se dã în procente ºi cu 12 deoarece anul are 12 luni.
Dacã suma existenã în cont se înmulþeºte cu aceastã valoare se obþine câºtigul lunar pe suma totalã
din cont.

Cumularea lunarã a dobânzii:
cont = cont + cont * dobânda pe lunã 

Valoarea nouã a contului va fi cea veche la care se mai adaugã câºtigul ca urmãre a dobânzii lunare.

Actualizarea lunii
luni = luni + 1

Variabila se actualizreazã prin creºtere cu o unitate pânã când scopul nu s-a atins. Atingerea
scopului duce la afiºarea valorii acestei variabile ºi la terminarea aplicaþiei

Descrierea în “cuvinte” a soluþiei:

Citeºte scop
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Citeºte depunere
Citeºte dobandaan in %

// iniþializãri
cont = depunere;
luni = 0;

// actualizarea contului pe luna
// pana cand scopul este atins
Repetã cât timp (cont <= scop) {
           dobandalunara = cont * dobandaan / 100 / 12; //c alcul dobanda lunara
            cont = cont + dobandalunara; //cumulare dabanda lunara 
            luni = luni + 1 //crestere luna
}

//afisare rezultat(e)
Afisare luni 

Codul java:

import java.util.*;
public class Dobanda {
    public static void main(String[] args) {
        // citirea datelor de intrare
        Scanner in = new Scanner(System.in);
        System.out.print("De ce suma ai nevoie? ");
        double scop = in.nextDouble();
        System.out.print("Care e suma initiala? ");
        double depunere = in.nextDouble();
        System.out.print("Dobanda anuala %: ");
        double dobandaan = in.nextDouble();

        // initializare
        double cont = depunere;
        int luni = 0;

        // actualizarea contului pe luna
        // pana cand scopul este atins
        while (cont <= scop) {
            // dobanda pe luna se calculeaza din cont
            double dobandalunara = cont * dobandaan / 100 / 12;
            cont += dobandalunara;
            luni++;
        }
        
        // afisarea rezultatului
        System.out.println("Ajungi la suma dorita in " + luni + " luni.");
    }
}

Rezultate:
De ce suma ai nevoie? 10000

Care e suma initiala? 7800

Dobanda anuala %: 5

Ajungi la suma dorita in 60 luni.
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Aplicat-ia 2 - while

Sã se calculeze ºi sã se afiºeze media aritmeticã a unei clase formate din 5 elevi. Media fiecãrui elev
este un numãr întreg care se citeºte de la tastaturã.

Spaþiul datelor

Numele
variabilei

Semnificaþie Tipul Valoarea iniþialã

notaElev media unui elev int data de intrare obþinutã
prin conversie

contorElev numãrã elevii pentru care s-au citi mediile int 1

total suma mediilor elevilor citite de la tastaturã int 0

mediaClasa rezultat: media aritmeticã a clasei double

sirNota nota introdusã de la tastaturã sub formã
unui ºir de caractere 

String data de intrare

Spaþiul transformãrilor

Totalizarea mediilor individuale
total = total + notaElev

Suma mediilor individuale presupune o adunare repetatã ce se terminã atunci când s-au prelucrat
toti elevii. Aceastã sumã se realizeazã pe mãsurã ce se citeºte câte o medie de elev. Valoarea nouã a
totalului este cea anterioarã (veche) la care se adunã ultima medie cititã.

Descrierea în “cuvinte” a soluþiei:

//initializari
total = 0;
contorElev = 1;

//totalul mediilor individuale
Repetã cât timp (contorElev <= 5) {
        Citeste notaElev
        total = total + notaElev   //insumeaza media individuala citita
        contorElev = contorElev +1 //creste contor elev
      }

//calcul medie clasa
mediaClasa = total / 5.

//afisare rezultat
Afisare  mediaClasa)

Codul Java:
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import javax.swing.JOptionPane;

public class Media {
    public static void main(String[] args) {
      int total;
      int contorElev;
      int notaElev;
      double mediaClasa;
      String sirNota;

//initializari
      total = 0;
      contorElev = 1;

//totalul mediilor individuale
      while (contorElev <= 5) {
          sirNota = JOptionPane.showInputDialog("Nota pentru elev  " +
contorElev);
        notaElev = Integer.parseInt(sirNota);
        // sunt scrieri alternative ale instructiunilor
        total = total + notaElev; //total+=notaElev;
        contorElev= contorElev +1; //++contorElev;
      }

//calcul medie clasa
      mediaClasa = total / 5.;

//afisare rezultat
      JOptionPane.showMessageDialog(null, "Media clasei este: " + mediaClasa);   
    }
}

Rezultate:
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CICLUL do while

! are plasatã condiþia de realuare a ciclului la capãt:
do

instructiune
while (conditie);

! conditie se scrie între paranteze
! corpul este format dintr-o instructiune simplã sau un

bloc

i=5
i=4
i=3
i=2
i=1

int i = 5;
do {
    System.out.println("i = " + i);
    i--;
} while (i > 0);

Ciclul do while lucreazã dupã acelaºi pricipiu cu ciclul while cu excepþia cã expresia de
reluare a ciclului conditie se evalueazã dupã ce corpul a fost rulat o datã. Instrucþiunea se
utilizeazã atunci când corpul ciclului trebuie rulat cel puþin o singurã datã.
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Aplicat-ia 1 - do while
Acesta este o implementare folosind ciclul do while a aplicaþie 1 de la ciclul while.

import java.util.Scanner;

public class DobandaV1 {
    public static void main(String[] args) {
     // citirea datelor de intrare
     double scop, depunere, cont, dobandaan, dobandalunara;
     int luni;
     String raspuns;
        
     Scanner in = new Scanner(System.in);
     System.out.print("De ce suma ai nevoie? ");
     scop = in.nextDouble();
     System.out.print("Care e suma initiala? ");
     depunere = in.nextDouble();
     System.out.print("Dobanda anuala %: ");
     dobandaan = in.nextDouble();

     // initializarei
     cont = depunere;
     luni = 0;

     // actualizarea contului pe luna
     // pana cand scopul este atins
     do {
       // dobanda pe luna se calculeaza din cont
       dobandalunara = cont * dobandaan / 100 / 12;
       cont += dobandalunara;
       luni++;
        System.out.println("Dupa  " + luni + " luni ai acumulat " + cont + "
RON");
       System.out.print("Iti ajunge suma acumulata? (D/N): ");
       raspuns = in.next();
      } while (raspuns.equals("D")) ;
    }
}

Rezultate:
De ce suma ai nevoie? 1000

Care e suma initiala? 970

Dobanda anuala %: 12

Dupa  1 luni ai acumulat 979.7 RON

Iti ajunge suma acumulata? (D/N): D

Dupa  2 luni ai acumulat 989.4970000000001 RON

Iti ajunge suma acumulata? (D/N): D

Dupa  3 luni ai acumulat 999.39197 RON

Iti ajunge suma acumulata? (D/N): D

Dupa  4 luni ai acumulat 1009.3858897 RON

Iti ajunge suma acumulata? (D/N): N

Process exited with exit code 0.
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CICLUL for

! realizeazã gruparea celor 4 porþiuni tipice ale unui ciclu:

for(initializare;conditie;iteratie)
instructiune

i=0
i=1
i=2
i=3
i=4

for (int i = 0; i < 5; ++i)
System.out.println(i);

Semantica lui for poate fi cuprinsa¡ în urma¡torii pas-i: se evalueaza¡ ini-tializare, aceasta se face
o singura¡ data¡ la intrarea în ciclu (nu s-i la reluarea acestuia); se trece, apoi, la evaluatea lui
conditie, aceasta¡ condi-tie de reluarea a ciclului este indentica¡ cu cea de la while, ea se
evalueaza¡ la fiecare reluare, inclusiv dupa¡ ini-talizarea lui; daca¡ conditie la evaluare da¡ true
se trece la rularea lui instructiune dupa¡ terminarea execu-tiei corpului se trece la evaluarea lui
iteratie din acest moment reluarea se face de la evaluarea lui conditie dupa¡ scenariul deja
descris. Partea de ini-tializare poate con-tine s-i declara-tii, din acest punct de vedere urma¡toarele
cicluri sunt echivalente ca s-i rezultate:

int i;
for (i = 0; i < 5; ++i)

System.out.println(i);

for (int i = 0; i < 5; ++i)
System.out.println(i);

Vizibilitatea variabilelor declarate în ini-tializare se termina¡ odata¡ cu terminarea ciclului
for. 

Componentele ini-tializare , conditie s-i iteratie sunt op-tionale, dar caracterele ; care
le separa¡ sunt obligatorii. ini-tializare s-i iteratie pot sa¡ con-tina¡ o lista¡ de expresii separate
prin virgula¡ care se evalueaza¡ de la stânga la dreapta. Valorile acestor expresii se pierd daca¡ nu sunt
stocate în variabile. conditie trebuie sa¡ fie de tipul logic, iar daca¡ este absenta¡ se considera¡ ca¡
are valoarea true. În baza celor scrise, câteva forma valide for sunt:

//Î - aceasta secventa de cod
// realizeaza calculul factorialului de la 1 la 7
int i, j;
for (i=1, j=i; i < 8; ++i, j*=i) 

System.out.println(i + "! = " + j);

//Ï - afiseaza cifrele de la 0 la 4
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int i = 0;
for ( ; i < 5; ++i) 

System.out.println(i);

//Ð - acelasi efect cu secventa de cod Ï
int i = 0;
for ( ; i < 5;) 

System.out.println(i++);

//Ñ - ciclu for infinit
for ( ; ;) {
   . . .
}

În primul exemplu (Î) ini-tializarea con-tine doua¡ expresii prin care i ia valoarea 1 s-i j valoarea lui
i, iar iteraþia (avansul) consta¡ în incrementarea lui i s-i modificarea lui j la produsul dintre valoarea
lui curenta¡ s-i ce a lui i. 

În exemplul al doilea (Ï) expresia de ini-tializare a fost omisa¡ s-i mutata¡ înainte de începerea ciclului
for. Observa-ti ca¡ prezen-ta lui ; este obligatorie.

În cel de al treilea (Ð) exemplu este omisa¡ s-i expresia de iteraþie, dar ea a fost inclusa¡ în corpul
for-ului. Observa-ti ca¡, s-i în acest caz, prezen-ta lui ; este obligatorie.

În cel de al patrulea (Ñ) exemplu toate cele trei expresii au fost omise. Lipsa lui conditie fiind
interpretata¡ ca s-i true rezultatul este un ciclu infinit. Crearea unor astfel de cicluri ar fi absurda¡
daca¡ nu ar exista o posibilitate de a le pa¡ra¡si (instruc-tiunea break este cea care permite ies-irea
for-ta-ta¡ unui ciclu s-i va fi prezentata¡ în continuare).
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Erori specifice ciclurlor

Ø
int i = 3;
while (i < 7);

System.out.println(i--);
System.out.println(”gata.”);

Ù
int i = 3;
while (i < 7)

System.out.println(i);
–-i;

Ú
int suma = 0;
for( ;i<10; suma+=i++);

System.out.println(i);

Eroarea Ø
Ciclul while are un ; în plus dupã condiþia de testat pentru reluarea ciclului fiind echivelant cu:

. . .
while (i <7)

;
. . .

Java nu dã eroare la compilare considerând cã are de a face cu o instrucþiune vidã.

Eroarea Ù
while nu are, asemenea lui for, interaþia (expresia de avans cãtre terminarea ciclului)
inclusã în corpul  ciclului. Expresia –-i nu face pare din corpul while-ului deoarece nu s-au
folosit acolade, respectiv valoarea lui i rãmâne neschimbatã. Se obþine un ciclu while infinit
deorece valoarea expresiei ce ar trebuie sã asigure pãrãsirea ciclului rãmâne pe veci neschimbatã.

Eroarea Ú
Aici valorea lui i nu s-a iniþializat. Iteraþia este continuatã cât timp i este mai mic ca 10. Caracterul
; face ca instrucþiunea vidã sã fie corpul ciclului for. Expresia de iterare adunã pe i la suma ºi
apoi incrementeazã pe i.
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Saltul cu break

! realizeazã pãrãsirea unui switch sau ciclu
! pãrãsirea se face transferându-se rularea la prima

instrucþiune urmãtoare;
! permite ieºire prematurã, deci ºi forþatã din cicluri

while (true) {
  System.out.println(i);
    if (i >= 20) //iesire pt. i>=20
       break;
       ++i;
}
. . . 

Instruc-tiunile de ciclare prezentate (while, do while, for) realizau testul pentru reluare sau
terminare la începutul sau la sfârs-itul ciclurilor. Uneori, prin natura problemei de rezolvat, acest test
trebuie realizat undeva prin mijlocul corpului ciclului sau trebuie realizat în mai multe puncte ale
corpului ciclului. Java furnizeaza¡ o metoda¡ generala¡ de pa¡ra¡sire a unui ciclu prin instruc-tiunea
break. Sintaxa instruc-tiunii este:

break;

Pa¡ra¡sirea ciclului, prin combinarea lui if cu break, se va putea face atunci când o anumita¡
condi-tie este îndeplinita¡. Controlul va fi predat imediat instruc-tiunii care care urmeaza¡, secven-tial,
ciclului.

Exista¡ grupuri de programatori care evita¡ folosirea lui break deoarece instruc-tiunea nu este stric
necesara¡ la scrierea aplica-tiilor. Aplica-tia anterioara¡ ar putea fi modificata¡ asttfel: 

while (i <= 20) {
  . . .
}

pentru evitarea scrierii lui break.

O instruc-tiune break termina¡ instruc-tiunea de ciclare în corpul ca¡reia este scrisa¡. Exista¡ însa¡
posibilitatea realiza¡rii unor cicluri imbricate (un ciclu este în corpul altui ciclu). Utilizarea unui
break în aceasta¡ situa-tie va duce la terminarea unui singur ciclu, s-i anume, a celui din corpul
ca¡ruia face parte break-ul. Pentru pa¡ra¡sirea mai multor cicluri se poate folosi instrc-tiunea break
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etichetata¡ care va fi prezentata¡ imediat.
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Saltul cu continue

! se poate utiliza numai în cicluri
! abandoneazã interaþia curentã ºi transferã controlul la

sfârºitul corpului ciclului

for(int an = 1990; an <= 2020; ++an) {
  if ((an % 100 == 0) && (an % 400 != 0))
    continue; //saltul se face la ++an
  if (an % 4 == 0)
    System.out.println(an);
}

În cadrul ciclurilor, atunci când corpul acestora are mai multe instruc-tiuni, exista¡ situa-tii în care un
grup de instruc-tiuni se dores-te a fi sa¡rit, fa¡ra¡ însa¡ a pa¡ra¡si ciclurile. În acest scop Java pune la
dispozi-tia programatorului instruc-tiunea continue. Aceasta poate fi folosita¡ numai în cicluri s-i
are ca efect continuarea execu-tiei unui ciclu începând cu etapa urma¡toare execu-tiei complete a
corpului acestuia (expresia de test pentru reluare corpului la while s-i do while sau interaþie la
for). Itera-tia curenta¡ este abandonata¡ s-i se trece la intera-tia urma¡toare. Secvenþa de cod prezentatã
permite determinarea anilor bisec-ti. Itera-tia în cazul în care anul este divizibil cu 100 dar nu este cu
400 este sa¡rita¡ folosind continue dupa¡ cu se vede mai sus.
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break s-i continue etichetate

! se utilizeazã în cazul ciclurilor imbricate
! permit saltul în afara ciclului curent
! eticheta este un nume dat instrucþiunii în care se va realiza

saltul

afara1:
for (j=0; j<=3; ++j) {
  afara2:     
  for (k=0; k<=3; ++k) {
    if (j+k <= 1) {
      System.out.println(j + "   " + k + " > break");
      break afara2;
    }
    if (j+k >= 5) {
      System.out.println(j + "   " + k +" > continue");
      continue afara1;
    }
    if (k == 0)
      continue afara2;
    System.out.println(j + " / " + k + " = " + (double)(j/k));
  } //for(k= ...
}//for(j=...

Posibilitatea scrierii unor cicluri imbricate pune problema ies-irii definitive dintr-o astfel de situa-tie
sau de continuare a ciclului în care ciclul curent este imbricat. break s-i continue pot fi
utilizate cu etichete. Acestea pot marca punctele de pa¡ra¡sire sau de reluare la nivelul ciclurilor. În
cazul lui break saltul se va face la prima instruc-tiune urma¡toare etichetei. Pentru continue
saltul se face la urma¡toarea itera-tie a ciclului marcat prin eticheta¡.

Rezultate:
0   0 > break

1   0 > break

2 / 1 = 2.0

2 / 2 = 1.0

2   3 > continue

3 / 1 = 3.0

3   2 > continue

Linia break afara2; produce saltul la instruc-tiunea marcata¡ cu afara2:. Acesta este ciclul
for (k=0; k<=3; ++k) .... Pentru acest break valoarea lui k pleaca¡ întotdeauna de la 0.
Linia continue afara1; faca¡ ca linia de afis-are a împa¡r-tirii sa¡ fie omisa¡, iar continuarea se
face cu un j actualizat. Des-i break s-i continue sunt utile în cazul ciclurilor imbricate,
folosirea lor este de evitat prin regândirea logicii ciclurilor în care participa¡. Folosirea intensiva¡ a
acestora va conduce la un cod neclar s-i greu de depanat.
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Aplicat-ia 1 - for
Sã se scrie o aplicaþie pentru calcului lui n! = 1*2*3* ... *n, cu 1! = 1.

import java.util.*;
public class factorial {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in =  new Scanner(System.in);
        
        System.out.print("n: ");
        int n = in.nextInt();
        
        long fact = 1;
        for(int i = 1; i<=n ; ++i)
            fact=fact*i; //sau fact*=i;
        
        System.out.println(n+"! = "+fact);
    }
}

Rezultate:
n: 5

5! = 120

n: 555

555! = 0

Observaþi cã valoarea lui 555! nu se mai poate reprezenta folosind tipul long. Dacã precizia sau
domeniul de valori a tipurilor întregi sau reale nu sunt suficiente în Java se pot folosi clasele
BigInteger sau BigDecimal din pachetul java.math. Aceste sunt create pentru
manipularea unor valori numerice arbitrar de mari. Aplicaþia anterioarã a fost rescrisã folosind în
locul lui long pe BigInteger. Aici, crearea unei valori de tipul BigInteger se face cu
BigInteger.valueOf(valoare). Operatorii matematici sunt înlocuiþi cu metode, pentru * se va
folosi multiply. 

import java.math.BigInteger;
import java.util.*;

public class factorialB {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in =  new Scanner(System.in);
        
        System.out.print("n: ");
        int n = in.nextInt();
        
        BigInteger fact = BigInteger.valueOf(1);
        for(int i=1; i<=n ; ++i)
            fact = fact.multiply(BigInteger.valueOf(i)); //fact = fact * i;
        
        System.out.println(n + "! = " + fact);
      
    }
}

Rezultate:
n: 555

555! =
66140856092779467090983316712427699021235319456107896663061009150806651839846293
87085701659314538187743468066779374876229412967164099011221807911833816151991801
33649323135568584492485536333258769584469786383591661922104266566863913614070698
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13888154553080852234615605505311576226261267947625648132268820356717111103825491
62857689488683906833874275617940623468544916896330732153487737103632180161575111
81863057926134577070731221701301152592821760868454925199903505386017787199554004
69530073671454816298664788601977137914407564217261944935588590631149093156201859
98321730061506989100813577111773696863103629393244250245849993115399046437308001
89147272918915911770251276375152459026027462464002063813902395684537655374791000
27069982319137060763165525786963451550659008901397431426938167831988871389240730
59060536938650791542851017477232993820261825123659145274388477831568316746298697
33219475045947728356608604070725171727115599864469722301348700056888092787342824
68911323601467977092970083491347570972680751172611060765887478571182355289677008
88379534633760485028152799559579229246893025384153371622056374710987652817622316
17571867644711936978426265600000000000000000000000000000000000000000000000000000
00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000

Aplicat-ia 2 - for
Aplicaþia constã într-un applet ( o aplicaþie ce se ruleazã în navigator). Codul Java al aplicaþiei.

import java.awt.Graphics;
import javax.swing.JApplet;

public class for_v1 extends JApplet {
   public void paint( Graphics g )
   {
       // apel metoda paint mostenita din JApplet
      super.paint( g ); 
      
      for ( int c = 1; cr <= 10; c++ ) 
         g.drawLine( 10, 10, 250, c * 10 );
   } // terminare paint
} // terminare clasa for_v1

Codul HTML al aplicaþiei ce va fi stocat în fiºierul text for.html:
<HEAD> 
<APPLET CODE="for_v1.class" WIDTH=500 HEIGHT=120>
  </APPLET> 
</HEAD>

Rularea
aplicaþiei se
poate cu
aplicaþia
appletviewer.ex
e sau din
navigatorul de
Internet. Pentru
rularea din
appletviewer
dechidem o
consolã ºi
scriem:
appletviewe
r for.html

Acelaºi fiºier
for.html va
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putea fi deschis în IE sau Mozilla Firefox dupã cum se vede în continuare.
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C6- Întrebari

1. Care sunt cele patru componente ale
unui ciclu?

2. Care cicluri nu includ toate aceste
componente si care le grupeaza pe
toate?

3. Care componente ale lui for sunt
optionale?

4. Rescrieti un ciclu for cu unul while.
5. Pentru saltul in afara unui ciclu folosim

continue sau break?
6. Cum putem realiza saltul din ciclul

interior in afara a doua cicluri imbricate
(ciclu in ciclu)?
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