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InstrucŃiuni de control 
 

Cele ce urmează constituie un rezumat al sintaxei instrucŃiunilor de control. Fiecare instrucŃiune 
de control este o instrucŃiune logică, care de multe ori include un bloc de instrucŃiuni între 
acolade {}. Exemplele presupun că blocul conŃine mai mult de o instrucŃiune.  

Indentarea este esenŃială. Patru spaŃii sunt cel mai frecvent utilizate.  

1. SelecŃia (if, switch) 
3.1. InstrucŃiunea if  

//----- instrucŃiune if cu o ramură 

   ifififif (expresie)  

   { 

       instrucŃiuni // execută aceste instrucŃiuni dacă  expresie se evaluează la adevărat 

   } 

//----- instrucŃiune if cu două ramuri (pe adevărat şi fals) 

   ifififif (expresie)  

   { 

       instrucŃiuni // execută aceste instrucŃiuni dacă  expresie se evaluează la adevărat 

   }  

   elseelseelseelse  

   { 

       instrucŃiuni // execută aceste instrucŃiuni dacă  expresie se evaluează la fals 

   } 

//----- instrucŃiuni if  înlănŃuite 

   ifififif (expresie1)  

   { 

       instrucŃiuni // execută aceste instrucŃiuni dacă  expresie1 este adevărată 

   }  

   else ifelse ifelse ifelse if (expresie2)  

   { 

       instrucŃiuni // execută aceste instrucŃiuni dacă  expresie2 este adevărată 

   }  

   else ifelse ifelse ifelse if (expresie3)  

   { 

       instrucŃiuni // execută aceste instrucŃiuni dacă  expresie3 este adevărată 

   . . . 

   }  

   elseelseelseelse  

    { 

       instrucŃiuni // execută aceste instrucŃiuni dacă nici o expresie n-a fost adevărată 

   } 
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3.2. InstrucŃiunea switch  
 
Efectul instrucŃiunii switch este alegerea unor instrucŃiuni de executat în funcŃie de valoarea întreagă a 
unei expresii. Acelaşi efect poate fi obŃinut cu o serie de instrucŃiuni if înlănŃuite, dar în anumite cazuri 
instrucŃiunea switch este mai uşor de citit, iar unele în compilatoare poate produce cod mai eficient. 
InstrucŃiunea break provoacă ieşirea din instrucŃiune switch. Dacă nu există break la sfârşitul unui caz 
(case), execuŃia continuă în cazul următor, iar acest lucru este de multe ori o eroare de logică a 
programului..  
   switch (expr) { 

      casecasecasecase c1: 

            instrucŃiuni // execută aceste instrucŃiuni dacă  expr == c1 

            brbrbrbreakeakeakeak; 

      casecasecasecase c2:  

            instrucŃiuni // execută aceste instrucŃiuni dacă  expr == c2 

            breakbreakbreakbreak; 

      casecasecasecase c2: 

      casecasecasecase c3: 

      casecasecasecase c4:         //  cazurile au o tratare comună. 

            instrucŃiuni // execută aceste instrucŃiuni dacă  expr ==  oricare dintre c-uri 

            breakbreakbreakbreak; 

      . . . 

      defaultdefaultdefaultdefault: 

            instrucŃiuni // execută aceste instrucŃiuni dacă  expr != oricare dintre cele de mai sus 

   } 
 
2. InstrucŃiuni de ciclare 
 
2.1. while 
 

InstrucŃiunea while testează expresie. Dacă expresie se evaluează la adevărat, se execută corpul 
instrucŃiunii while. Dacă este falsă, execuŃia continuă cu instrucŃiunea de după corpul instrucŃiunii while. 
De fiecare dată după executarea corpului, execuŃia reîncepe cu testul. Acest proces continuă până când 
expresie devine falsă sau o alta instrucŃiune (break sau return) întrerupe ciclarea.  

   whilewhilewhilewhile (testExpresie) { 

       instrucŃiuni 

   } 
 
 
2.2. for 
Multe bucle au o iniŃializarea înainte de buclă şi un fel de "incrementare" înainte de următoarea 
parcurgere a ciclului. Bucla for reprezintă modalitatea standard pentru combinarea acestor trei părŃi.  

   forforforfor (instrucŃiuneIniŃială; testExpr; instrucŃiuneIncrement) { 

       instrucŃiuni 

   } 
Aceasta este la fel cu (cu excepŃia faptului ca instrucŃiunea continue în bucla for va executa şi 
incrementarea):  

   instrucŃiuneIniŃială; 
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   while (testExpr)  

   { 

       instrucŃiuni 

       instrucŃiuneIncrement 

   } 
 
2.3. do 
Aceasta este cel mai puŃin folosită dintre instrucŃiunile de ciclare, dar câteodată este necesară o buclă 
care se execută o dată înainte de test.  

   dodododo  

   { 

      instrucŃiuni 

   }  

   whilewhilewhilewhile (testExpr); 

 
2.4. Alte instrucŃiuni de control pentru cicluri 
Toate instrucŃiunile de ciclare pot fi etichetate, astfel încât se poate folosi break şi continue la orice 
adâncime de imbricare. Etichetele trebuie să le preceadă folosirea. 

   breakbreakbreakbreak;       //ieşi din bucla sau switch-ul cel mai interior 

   breakbreakbreakbreak eticheta; //ieşi din bucla etichetată cu eticheta 

   continuecontinuecontinuecontinue;    //începe următoarea iteraŃie a ciclului 

   conconconcontinuetinuetinuetinue eticheta; //începe următorul ciclu cu eticheta eticheta 
PlasaŃi eticheta urmată de două puncte în faŃa buclei.  

exterioara: for (. . .) { 

         . . . 

         continue exterioara; 

 

3. try...catch şi throw 
 
Aici sunt date scheletele doar spre referinŃă. Le vom trata în detaliu într-o altă lucrare. 
 
3.1. try...catch simple pentru excepŃii 

   try  

   { 

       . . . // instrucŃiuni care pot arunca excepŃii 

   }  

   catch (tip-excepŃie x)  

   { 

       . . . // instrucŃiuni de tratare a excepŃiei 

   } 
3.2. throw 

   throw obiect-excepŃie; 

 
4. Clase simple 
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4.1. DeclaraŃii de clase 
Clasele sunt cărămizile de bază în construcŃia programelor Java. Clasele pot fi comparate cu planurile 
pentru clădiri. În loc să specifice structura clădirilor, clasele descriu structură "lucrurilor" dintr-un 
program. Aceste lucruri sunt apoi create ca obiecte software ale programului. Lucrurile care merită să fie 
reprezentate sub forma claselor sunt de obicei substantivele importante din domeniu problemei. De 
exemplu, o aplicaŃie „cărucior pentru cumpărături bazat pe Web” e probabil să conŃină clase care 
reprezintă clienŃi, produse, comenzi, linii de comenzi, cărŃi de credit, adrese pentru livrare şi furnizori de 
produse. 
Pentru declararea unei clase în Java folosiŃi următoarea sintaxă:  
 

   [ public ] [ (   [ public ] [ (   [ public ] [ (   [ public ] [ ( abstract | final ) ] class  abstract | final ) ] class  abstract | final ) ] class  abstract | final ) ] class NumeClasaNumeClasaNumeClasaNumeClasa [ extends  [ extends  [ extends  [ extends NumeClasaParinteNumeClasaParinteNumeClasaParinteNumeClasaParinte ] [ implements  ] [ implements  ] [ implements  ] [ implements 

NumeInterfeteNumeInterfeteNumeInterfeteNumeInterfete ] ] ] ]    

   {   {   {   {    

      // variab      // variab      // variab      // variabilele şi metodele sunt declarate în ilele şi metodele sunt declarate în ilele şi metodele sunt declarate în ilele şi metodele sunt declarate în interiorulinteriorulinteriorulinteriorul acoladelor clasei acoladelor clasei acoladelor clasei acoladelor clasei    

   }   }   }   }    
 

• O clasă poate avea vizibilitate 
public sau implicită(fără 
modificator de acces) . 

• Poate fi sau abstract, final 
sau concretă (fără 
modificator). 

• Trebuie să folosiŃi cuvântul 
cheie class, urmat de un 
identificator legal. 

• OpŃional clasa poate extinde 
una dintre clasele din 
ascendenŃă. Implicit va 
extinde java.lang.Object. 

• OpŃional poate implementa 
oricâte interfeŃe, separate prin 
virgulă. 

• Variabilele şi metodele clasei 
se declară între acoladele 
exterioare '{}'. care urmează 
după identificatorul clasei. 

• Fiecare fişier sursă .java poate 
conŃine doar o singură clasă 
publică. Un fişier sursă poate 

conŃine orice număr de clase cu nivelul de acces implicit. 
• Numele fişierului sursă trebuie să fie identic cu cel al clasei publice din fişier şi trebuie să aibă sufixul 

.javax. 
 
4.2. Declararea metodelor 
 
O sintaxă generală pentru declararea metodelor este:  
 

[modifi[modifi[modifi[modificatoricatoricatoricatori] ] ] ] tiptiptiptip____returnatreturnatreturnatreturnat    numenumenumenume____metodametodametodametoda ( ( ( (listalistalistalista____parametriparametriparametriparametri) [) [) [) [clauza_clauza_clauza_clauza_throws] {throws] {throws] {throws] {    

    

   [   [   [   [lista_lista_lista_lista_instrucŃiuniinstrucŃiuniinstrucŃiuniinstrucŃiuni]]]]    
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}}}} 
 
Tot se este între paranteze pătrate [] este opŃional. BineînŃeles că nu scrieŃi parantezele pătrate în cod; 
aici ele sunt folosite pentru a indica elementele opŃionale. O declaraŃie minimală de metodă cuprinde:  
 

• Tipul returnat: tipul returnat este fie un tip Java valid (primitiv sau clasă) sau void dacă nu se 
returnează nici o valoare. Dacă metoda declară un tip returnat, atunci fiecare cale de ieşire din 
metodă trebuie să aibă o instrucŃiune return.  

• Numele metodei: Numele metodei trebuie să fie un identificator Java valid. 
• Lista de parametri: parantezele care urmează după numele metodei conŃin zero sau mai multe 

perechi tipe/identificator care constituie lista de parametri. Fiecare parametru este separat cu o 
virgulă. Lista de parametri poate fi vidă. 

• Acoladele: Corpul metodei este cuprins între acolade. În mod normal corpul metodei conŃine o 
listă de instrucŃiuni Java separate prin punct-şi-virgulă care se execută secvenŃial. Tehnic, totuşi, 
corpul metodei poate fi vid. 

Numele metodei combinat cu lista de parametri pentru fiecare metodă dintr-o clasă trebuie să fie unic. 
Unicitatea unei liste de parametri ia în considerare ordinea parametrilor. Astfel că int myMethod (int 
x, String y) este diferită de int myMethod (String y, int x ). 
 
Vizibilitatea unei metode (cunoscută şi ca zona în care este accesibilă) defineşte ce obiecte o pot invoca şi 
dacă subclasele o pot suprascrie. Cei patru modificatori de vizibilitate sunt: public, protected, 
private, şi fără modificator. Păstrarea cât mai ascuns cu putinŃă a metodelor unui obiect ajută la 
simplificarea API (Application Programming Interface: specificaŃia care defineşte cum poate accesa 
programatorul metodele şi variabilele unui set de clase)  publicate a obiectului. Nu faceŃi metoda mai 
vizibilă decât este necesar. Spre exemplu, dacă metoda urmează să fie suprascrisă într-o subclasă, dar nu 
va fi apelată niciodată de codul client, faceŃi vizibilitatea protected, nu public. Dacă o metodă nu 
trebuie niciodată invocată de o altă clasă şi nu urmează să fie suprascrisă, faceŃi-o private.  
O listă a modificatorilor de acces este: 

Modificator Poate fi accesată de 
public Orice clasă 
protected Clasa care o deŃine, orice subclasă, orice clasă din acelaşi pachet (package) 
Fără modificator Clasa care o deŃine, orice clasă din acelaşi pachet (package) 
private Clasa care o deŃine 

4.2.1. Parametri sunt transmişi prin valoare 
În Java, la transmiterea ca argument a unei valori unui apel de metodă, se transmite prin valoare. 
Aceasta este diferit de C++ unde se permite transmiterea de poanteri spre adrese de memorie ca 
parametri ai metodelor. La transmiterea unei valori primitive spre o metodă, se face o copie a valorii 
primitive. Copia este de fapt manipulată de metodă. Aşa că, deşi valoarea copiei poate fi schimbată 
în metodă, valoarea originală rămâne neschimbată.  
 
La transmiterea unei referinŃe spre un obiect sau a unei  referinŃe spre un tablou spre o metodă,  
metoda manipulează de fapt o copie a acelei referinŃe. Aşa că, metoda  poate schimba 
atributele obiectului. Dar, dacă re-asignează referinŃa la un alt obiect sau un alt tablou, re-asignarea 
afectează doar copia, nu referinŃa originală. 
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Tabelul de mai jos oferă un rezumat al modificatorilor de acces pentru metode. 
Modificator Descriere 
Vizibilitate Poate fi una dintre valorile: public, protected, sau private. Determină care 

anume clase pot invoca metoda. 
static Metoda poate fi invocată la nivel de clasă, în loc de nivelul instanŃei clasei. Spre 

exemplu, String.valueOf(35) apelează valueOf pe clasa String în loc de un 
anumit obiect String. Desigur, metodele statice pot fi apelate şi pe instanŃe de clasă 
(obiecte): myString.valueOf(35). 

abstract Metoda nu este implementată. Clasa trebuie extinsă şi metoda trebuie implementată în 
subclasă. 

final Metoda nu poate fi suprascrisă într-o subclasă. 
native Metoda este implementată în alt limbaj. 
synchronized Metoda necesită să fie obŃinut un monitor (lock) de către codul care o invocă înainte 

de execuŃia metodei. 
throws O listă de excepŃii aruncate din această metodă. 
 
 
3.3.  Un exemplu de clasă simplă 
 
Ceea ce urmează este un exemplu de clasă simplă. Ea se numeşte Automobil.  
 
import java.awt.Color; 

  /** 

    *  Reprezinta un automobil. 

    *  Atributele sunt marca, viteza, puterea motorului  

    *  pasul de accelerare, viteza maxima si culoarea. 

    *  Metodele sunt accelereaza, decelereaza,  

    *  getViteza, getVitezaMax, getCuloare, getAcceleratie 

    *  getPutere, getMarca and getVitezaMax. 

    * 

    * @author Laboratory Team 

    */ 

   public class Automobil  

   { 

      private String marca;  

      private int viteza = 0;  // viteza curenta a masinii 

      private Color culoare; 

      private int putere; 

      private int pasAccelerare=0; // cresterea ded viteza la apasarea pe acceleratie 

      private int vitezaMax;           // viteza maxima pentru aceasta masina 

      private static final int VITEZA_MIN = 0; // viteza minima pentru toate masinile; km/h 

      private static final int VITEZA_MAX = 300; // viteza limita pentru toate masinile; km/h 

      private static final int PUTERE_MIN = 4; // puterea minima pentru toate masinile; nu mai putin de 4 CP 

      private static final int PUTERE_MAX = 500; // puterea maxima pentru toate masinile; nu mai mult de 

500 CP 

      private static final int PAS_MIN_ACCELERARE = 1; // minimum viteza increase per second when gas 

pedal pushed 
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      private static final int PAS_MAX_ACCELERARE = 30; // maximum viteza increase per second when gas 

pedal pushed 

      /** 

       * Constructor pentru a crea un nou obiect Automobil 

       * @param marca nume sau producator. 

       * @param culoare culoarea obiectului Automobil - una dintre constantele Color din Java 

       * @param putere puterea motorului 

       * @param pasAccelerare cresterea de viteza la apasarea acceleratiei 

       */ 

      public Automobil(String marca, Color culoare, int putere, int vitezaMax, int pasAccelerare)  

      { 

         //creaza un nou obiect Automobil cu numele de marca specificat, cu culoarea, puterea motorului, 

         //viteza maxima si pasul de accelerare specificat 

         this.marca = marca; 

         this.culoare = culoare; 

         this.putere = (putere > 4)? putere: 4; 

         if (vitezaMax < 0) this.vitezaMax = VITEZA_MIN; // this car wil never move 

         else  

         if (vitezaMax < VITEZA_MAX) this.vitezaMax = vitezaMax; 

         else vitezaMax = VITEZA_MAX; 

         if (putere < PUTERE_MIN) this.putere = PUTERE_MIN; 

         else  

         if (putere > PUTERE_MAX) this.putere=PUTERE_MAX; 

         if (pasAccelerare < PAS_MIN_ACCELERARE) 

            this.pasAccelerare = PAS_MIN_ACCELERARE; 

         else 

         if (pasAccelerare > PAS_MAX_ACCELERARE) 

            this.pasAccelerare = PAS_MIN_ACCELERARE; 

         else 

            this.pasAccelerare = pasAccelerare; 

      } 

 

      /** 

       * Simuleaza apasarea accelaratiei. 

       * @return noua viteza 

       */ 

      public int accelereaza()  

      { 

         int vitezaNoua = viteza + getAcceleratie(); 

         if(vitezaNoua <= getVitezaMax())  

         { 

            viteza = vitezaNoua; 

         } 

         else  

         { 

            viteza = getVitezaMax(); 
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         } 

         return viteza; 

      } 

 

      /** 

       * Simuleaza eliberarea acceleratiei. 

       * @return noua viteza 

       */ 

      public int decelereaza()  

      { 

         if(viteza > VITEZA_MIN)  

         { 

            viteza--; 

         } 

         return viteza; 

      } 

 

      /** 

       * @return viteza curenta 

       */ 

      public int getViteza()  

      { 

         return viteza; 

      } 

 

      /** 

       * @return viteza maxima 

       */ 

      public int getVitezaMax()  

      { 

         return VITEZA_MAX; 

      } 

 

      /** 

       * @return culoarea masinii 

       */ 

      public Color getCuloare()  

      { 

         return culoare; 

      } 

 

       /** 

       * @return numele marcii masinii 

       */ 

      public String getMarca()  

      { 
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         return marca; 

      } 

 

      /** 

       * @return pasul cu care accelereaza masina 

       */ 

      public int getAcceleratie()  

      { 

         return pasAccelerare; 

      } 

 

      /** 

       * @return puterea masinii 

       */ 

      public int getPutere()  

      { 

         return putere; 

      } 

   } 

 
Clasa următoare implementează un „drive-test”: 
 

import java.awt.Color; 

  /** 

  * DriveTest demonstrează crearea si apelul   

  * metodelor pe obiectul Automobil.  

  * 

  * @author Laboratory Team 

  */ 

   public class DriveTest  

   { 

 

      //Masina virtuala Java (JVM) incepe intotdeauna  

      //executia cu metoda 'main' a clasei trimise ca 

      //argument al comenzii java  

      public static void main(String []args) { 

         DriveTest td = new DriveTest(); 

         td.start(); 

         //exit DriveTest 

      } 

      private void start() { 

         //Creaza un Automobil Volkswagen beetle 

         Automobil beetle = new Automobil("Volskwagen Beetle", Color.orange, 80, 160, 10); 

         //Plimba-te putin cu el  

         System.out.println("Începe drive-test cu beetle!"); 

         driveAutomobil(beetle); 
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         //Creaza un Ferrari  

         Automobil ferrari = new Automobil("Ferrari Testarosa", Color.red, 300, 280, 30); 

         //Plimba-te putin cu el 

         System.out.println("Începe drive-test cu ferrari!");  

         driveAutomobil(ferrari); 

      } 

      public static void driveAutomobil(Automobil c)  

      { 

         System.out.print("Automobilul este un " + c.getMarca()); 

         System.out.println(" colorat în  " + c.getCuloare()); 

         System.out.print("\t puterea motorului este " + c.getPutere()); 

         System.out.println(" CP, pasul de accelerare este " +c.getAcceleratie()); 

         //apasa pedala de acceleratie de 15 "ori" 

         for(int i = 0; i < 15; i++)  

         { 

            System.out.println("accelerez: " + c.accelereaza()); 

         } 

         //elibereaza acceleratie de 5 "ori" 

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

         { 

            System.out.println("decelerez: " + c.decelereaza()); 

         } 

         System.out.println("viteza de deplasare finala: " + c.getViteza()); 

      } 

   }  
 
5. Mersul lucrării 
 

5.1. AnalizaŃi şi înŃelegeŃi clasele din exemplu. Apoi rulaŃi codul. În acest scop, creaŃi un proiect BlueJ 
care să cuprindă cele două clase; compilaŃi-l şi rulaŃi-l. ObservaŃi ce se tipăreşte pentru culoarea 
automobilului. De ce? 

 
5.2. AdăugaŃi noi automobile şi testaŃi-le. 

 
5.3. ModificaŃi clasa Automobil prin adăugarea de caracteristici suplimentare cum sunt schimbarea 

vitezelor şi frânarea (vitezele trebuie schimbate la anumite limite pentru a nu defecta motorul). 
 

5.4. AdăugaŃi un rezervor de combustibil de o anumită capacitate clasei Automobil şi simulaŃi 
consumul de combustibil la deplasare. ConsideraŃi că acest consum variază potrivit un or reguli 
prestabilite, în funcŃie de viteza de deplasare. 


