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 נספח

 for each לולאת - סריקת אוספים

 מספק דרך נוספת לסריקת מערך המכיל נתונים.  for eachמבנה הבקרה 
 .for eachשעובדת במתכונת לולאת  forלולאת  5החל מגרסה אך קיימת  for eachלא קיימת הוראת  javaבשפת 

 

 מבנה ההוראה:

  

 

 

 

 מערך של מספרים שלמים :1 דוגמה

 סכום האיברים במערך של מספרים שלמים: 
int [] arr = {3, 5, 8, 2, 9}; 

   

int sum = 0; 

for (int num : arr) 

{ 

 sum = sum + num; 

 System.out.print(num + "  "); 

} 

System.out.println(); 

System.out.println("sum = " + sum); 

 הלולאה עוברת על כל האיברים מבלי להתייחס למיקומם. 
num   מכאן שאם נשנה את  איבר עצמו.ב עותק של הערך השמוראינו מציין מקום במערך אלאnum  לא יהיה שינוי

 במערך כי השינוי נעשה רק על העותק ולא על האיבר.
 

 מערך של מספרים ממשים :2דוגמה 

 סכום האיברים במערך של מספרים ממשיים: 
double [] array = {3.1, 5.0, 8.34, 2.03, 9}; 

   

double sumDb = 0; 

for (double number : array) 

{ 

 sumDb = sumDb + number; 

 System.out.print(number + "  "); 

} 

System.out.println(); 

System.out.println("sum = " + sumDb); 
 

 .)התייחסות למחרוזת כאל טיפוס בסיסי(נוכל לעבור על כל איברי מערך של תווים או של מחרוזות  אופן ובאות

 התכנית:קטע פלט 
 

3  5  8  2  9   

sum = 27 

 התכנית:קטע פלט 
 

3.1  5.0  8.34  2.03  9.0   

sum = 27.47 

for (itemType itemName : arrayName) 

{ 

 // do something with itemName 

} 

  כל איבר במערך עבור
 פעולות שיש לבצע על האיבר 

  המערךאיברי  יפוסט המשתנהשם  שם המערך
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 מערך של עצמים :3 דוגמה

 שתכונותיה הן שני מספרים ממשים המייצגים את אורך ורוחב המלבן. Rectangleנתונה המחלקה מלבן 
 המחזירה את שטח המלבן הנוכחי. ()areaלמלבן פעולה בשם 

 מלבנים, ומציג לכל מלבן את מצבו ואת שטחו: 5קטע התכנית שלהלן יוצר מערך של 
 

Rectangle [] array = new Rectangle [5]; 

   

array [0] = new Rectangle (3.5,4); 

array [1] = new Rectangle (4,5); 

array [2] = new Rectangle (5,6.5); 

array [3] = new Rectangle (6,7); 

array [4] = new Rectangle (7.25,8.75); 

 

for (Rectangle rec : array) 

{ 

 System.out.println(rec.toString() + ", area: " + rec.area()); 

} 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .השמור בתא הנוכחי במערך מלבןהפנייה לאיבר במערך, כלומר ל הפנייהאינו מקום במערך אלא  recגם כאן, 
 מכיוון שמדובר בהפניה, לעצם, הרי ששינוי שנעשה על העצם מתוך ההפניה, משפיע על העצם במערך.

 

 

 

 
 

 

 

 for eachולולאת  forהשוואת לולאת 

  אפשר להשתמש בלולאה זו כדי למלא מערך. אי -ההוראה עובדת רק על מערך מלא. כלומר 

 .ההוראה אינה מאפשרת לגשת לאיבר במקום ספציפי במערך 

  בעוד שלולאתfor  יודעת לסרוק חלקים מהמערך מנקודת שאינה דווקא תחילת המערך ועד נקודה שאינה
 האיברים. כלעוברת על  for eachבהכרח סוף המערך, הרי שלולאת 

  ההוראה עובדת רק מגרסתJava 5.0. 

 התכנית:קטע פלט 
 

length: 3.5  width: 4.0, area: 14.0 

length: 4.0  width: 5.0, area: 20.0 

length: 5.0  width: 6.5, area: 32.5 

length: 6.0  width: 7.0, area: 42.0 

length: 7.25  width: 8.75, area: 63.4375 


