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1. Dnes se podíváme na tvorbu programu pomocí cyklů, cykly slouží k odstranění
monotónní práce. Umožní vytvořit tabulku o velikosti 10x10 buněk pouhými třemi
řádky. Je jasné, že cykly samy nám nebudou moc platné, ale v budoucnu, až se naučíme
pracovat s polem, nám v tvorbě programů moc pomohou.
a. For cyklus – tento cyklus je používán známe-li předem počet opakování. Jeho
struktura vypadá takto: for(deklarace;podmínka;inkrement){tělo cyklu}
i. Ukázka for cyklu

Vypíše hodnoty od 0 do 19 jelikož podmínka je $i<20 a poslední
číslo menší než 20 je 19
ii. ještě aby nedošlo k nejasnostem do těla cyklu nemusíme dosazovat $i=0 ani
$i<20 a $i++

Toto vypíše násobky 5 5, 10, 15, 20, 30 včetně, jelikož podmínka je
menší nebo rovno, čemuž třicítka odpovídá.
b. While cyklus – tento cyklus je používán když neznáme předem opakování
samozřejmě že se dá použít i když známe ale je to zbytečné. Jeho struktura
vypadá takto: while(podmínka){tělo cyklu}

c. Dowhile cyklus – užítí tohoto cyklu není tak časté jako předchozích dvou.
Používá se tehdy víme li že dojde ke splnění podmínky minimálně jednou. Proč?
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Nejprve si ukážem strukturu a pak bude možné pochopit to lépe. Struktura :
do{tělo cyklu}while(podmínka);

Vypíše čísla 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 protože nejprve zde dochází k výpisu a až
poté ke kontrole podmínky. Teď už tušíte proč je jeho použití minimální.
d. Foreach cyklus - tento cyklus se používá pouze při práci s polem, proto si jen
řekneme o jeho existenci, ale neukážem si jeho syntaxi.
2. Příklady použití cyklů:
a. Kombinace cyklů a podmínek

b. Kombinace cyklu a SESSION

i. První spuštění

ii. Druhé spuštění bez vypnutí okna nevypíše nic protože session je nastaveno
na hodnotu „ano“.
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c. Vnoření výce cyklů do sebe

Tab 4x5

Tab 6x8

První forcyklus slouží k vypsání řádku protože se vykoná méněkrát než
cyklus druhý. Cyklus druhý se provede vícekrát, protože se splní vždy, když se
jednou splní cyklus první. V případě hodnot řadek=4 sloupek=4 se první cyklus
stane právě 4krát, ale druhý cyklus se stane 4x4=16krát. 4x4 protože první cyklus
proběhne 4krát a při každém spuštění prvního cyklu proběhne druhý 4x.
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3. Úkol:
a. Vytvořte čítač přestupného roku pomocí cyklu, od roku 1800 do roku 2000,
podmínky přestupného roku jsou:
i. Roky dělitelné 4 jsou přestupné roky, ale roky dělitelné 100 nejsou přestupné
roky, ale roky dělitelné 400 jsou přestupné roky.
ii. roky dělitelné 100 nejsou přestupné roky, ale roky dělitelné 400 jsou přestupné
roky.
iii. roky dělitelné 400 jsou přestupné roky.
Potřeba přestupných roků je vyvolána skutečností, že skutečná délka roku je 365,242 dní a ne
tedy 365 dní, jak je obecně počítáno. K vyrovnání této odchylky se přidává jeden den 29. února v letech,
které jsou dělitelné 4 (jako byl například rok 1992). Jelikož má rok o něco méně než 365,25 dní,
způsobuje přidání jednoho dne každé čtyři roky chybu dalších tří dnů, které se přidávají v periodě 400 let.
Z tohoto důvodu musí být také jeden z každých čtyř roků století přestupným rokem.

b. Výpis:
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