
Java: Graficzne interfejsy użytkownika 
1. Pakiet wejścia / wyjścia 

Część pierwsza dotyczy niektórych klas pakietu java.io. Java definiuje wejścia i wyjścia (I / O) 

pod względem klas znanych jako strumienie. Strumienie dostarczają dane wejściowe i 

wyjściowe systemu w sposób, który izoluje programistę od szczegółowych informacji o tym, w 

jaki sposób system operacyjny zapewnia dostęp do zasobów systemowych na potrzeby 

operacji we / wy. Strumienie nie są wymagane dla wejścia i wyjścia, gdy jest graficzny interfejs 

użytkownika (GUI) używany do przechwytywania i wyświetlania informacji w aplikacji. 

Graficzny projekt interfejsu użytkownika jest badany w części trzeciej. W pakiecie java.io 

znajduje się około 60 klas. W związku z tym niniejszy przewodnik nie ma na celu objęcia 

wszystkich klas strumienia. Zamiast tego niektóre główne kategorie strumieni zostały 

wyjaśnione w sposób ogólny, a przykłady dotyczą zastosowania określonych typów strumieni 

w sytuacji praktycznej. Czytnik jest odsyłany do pakietu java.io interfejsu API dla dokumentacji 

związanej z wieloma klasami strumieni dostarczonymi przez język Java 

1.1 Wprowadzenie do strumieni 

Strumień jest abstrakcją podstawowego mechanizmu używanego przez system operacyjny do 

przesyłania informacji do iz programu Java. Poziom abstrakcji oznacza, że programista używa 

klas pakietu java.io do operacji we / wy. W konsekwencji, wejście / wyjście można uznać za 

działanie programistyczne wysokiego poziomu, które w przejrzysty sposób odwzorowuje 

mechanizmy niskiego poziomu związane z we / wy systemu. Strumień to ciąg bitów informacji 

przekazywanych wzdłuż wirtualnej ścieżki między źródłem a miejscem docelowym. Strumień 

wejściowy zapewnia ścieżkę ze źródła do programu i podobnie strumień wyjściowy jest ścieżką 

od programu do miejsca docelowego. Rysunek 1.1 przedstawia ogólną reprezentację 

strumieni jako ścieżek między kodem a źródłem lub miejscem docelowym. 

 

Źródłami i celami informacji są pliki, dyski i zasoby sieciowe; informacje przekazywane 

strumieniami mogą przybierać dowolne formy, takie jak obiekty, tekst, obrazy i dźwięk. 

1.2 Kategorie strumieni i ich klas 



Strumienie w pakiecie java.io zwykle występują jako pary wejścia / wyjścia i należą do jednej 

z trzech kategorii - strumieni bajtów, strumieni znaków lub strumieni obiektów. Ta sekcja 

omawia klasy w pierwszej z tych dwóch kategorii w sposób dość ogólny, aby nadać im smak 

ich funkcjonalności i zachęcić czytelnika do odnoszenia się do API dla pakietu java.io. W dalszej 

części omówiono strumienie obiektów. 

1.1.1 Strumienie bajtów 

Strumienie bajtów przenoszą sekwencję danych binarnych i są jednym z dwóch typów, albo 

strumienia wejściowego, albo strumienia wyjściowego. Aby odczytać strumień bajtów w 

aplikacji, używana jest jedna z podklas klasy InputStream. Wyciąg z API wyświetlanego na 

następnej stronie pokazuje niektóre z klas strumienia wejściowego, które są podklasami klasy 

abstrakcyjnej InputStream.  

 

Tabela  poniżej podsumowuje główne funkcje tych typów InputStream, zgodnie z 

dokumentacją dla każdej klasy w interfejsie API. 

Typ  : Funkcja 

AudioInputStream : Odczytuje określony format audio i długość pliku audio 

ByteArrayInputStream :Zawiera wewnętrzny bufor zawierający bajty odczytane ze strumienia 

FileInputStream : Wprowadza bajty z pliku w systemie plików 

FilterInputSteam - ma liczbę podklas : Zawiera inny strumień wejściowy, którego używa jako 

podstawowego źródła danych, ewentualnie przekształcając dane po drodze lub zapewniając 

dodatkową funkcjonalność 

ObjectInputStream : Odczytuje dane pierwotne i obiekty uprzednio napisane przy użyciu 

ObjectOutputStream 

Niektóre z odpowiednich klas strumienia wyjściowego, które są podklasami klasy 

abstrakcyjnej OutputStream, są pokazane w następnym wyciągu z API. 



 

Poniższa tabela podsumowuje główną funkcję tych typów OutputStream, zgodnie z 

dokumentacją dla każdej klasy w interfejsie API. 

Typ :  Funkcja 

ByteArrayOutputStream : Dana jest zapisywana w tablicy bajtów 

FileOutputStream : Zapisuje dane do pliku 

FilterOutputStream - ma liczbę podklasy : Zawiera inny strumień wyjściowy, którego używa 

jako podstawowego źródła danych, ewentualnie przekształcając dane po drodze lub 

zapewniając dodatkowa funkcjonalność 

ObjectOutputStream : Zapisuje obiekty do pliku w celu przechowywania trwałego 

W następnej podsekcji przedstawiono podobny przegląd niektórych strumieni znaków. 

1.2.2 Strumienie znaków 

Język Java wykorzystuje 16-bitowe kodowanie UTF-16 (Unified Transformation Format) do 

reprezentowania znaków tekstowych. Strumienie przenoszące informacje tekstowe nazywane 

są czytnikami i pisarzami. Aby odczytać strumień znaków w aplikacji, używana jest jedna z 

podklas klasy Reader. Poniższy fragment API pokazuje niektóre z czytelników, które są 

podklasami abstrakcyjnej klasy Reader. 

 

Tabela podsumowuje główną funkcję tych czytników, jak wskazuje API. 

Typ : Funkcja 



BufferedReader L Odczytuje tekst ze strumienia znaków, buforując znaki tak, aby zapewnić 

sprawny odczyt znaków, tablic i linii 

CharArrayReader : Ta klasa implementuje bufor znaków, który może być używany jako 

strumień wejściowy znaków 

InputStreamReader : InputStreamReader to pomost od strumieni bajtowych do postaci 

strumieni. Odczytuje bajty i dekoduje je za pomocą znaków a określony zestaw znaków. 

Zestaw znaków, którego używa, może być określony przez nazwę lub może być podana jawnie 

lub może to być domyślny zestaw znaków platformy przyjęty 

StringReader : Strumień postaci, którego źródłem jest ciąg 

Niektóre z odpowiednich podklas abstrakcyjnego Writer klasy są pokazane w następnym 

wyciągu z API. 

 

Tabela podsumowuje główną funkcję tych programów, jak wskazuje API. 

Typ :  Funkcja 

BufferedWriter : Zapisuje tekst w strumieniu wyjściowym znaków, buforując znaki tak, jak w 

celu zapewnienia wydajnego zapisu pojedynczych znaków, tablic i łańcuchów  

CharArrayWriter : Ta klasa implementuje bufor znaków, który może być używany jako 

strumień wyjściowy postaci 

OutputStreamWriter : OutputStreamWriter jest pomostem ze strumieni znaków do strumieni 

bajtów: znaki zapisane do niego są kodowane do bajtów przy użyciu określonego zestawu 

znaków. Zestaw znaków, którego używa, może być określony przez nazwę lub może być 

podany jawnie, lub domyślny zestaw znaków platformy może zostać zaakceptowany 

PrintWriter Drukuje sformatowane reprezentacje obiektów do strumienia wyjściowego tekstu 

StringWriter Strumień znaków, który zbiera dane wyjściowe w buforze ciągowym, który można 

następnie wykorzystać do skonstruowania łańcucha 

W następnej sekcji podano przykłady użycia strumieni. 

1.3 Korzystanie ze strumieni 



Chociaż większość aplikacji używa interfejsu GUI do wprowadzania stosunkowo niewielkiej 

ilości informacji do aplikacji, strumienie są bardzo przydatne do testowania metod klas w 

aplikacji przed zbudowaniem takiego interfejsu. Po stronie wyjściowej aplikacji strumienie 

obiektów mogą być używane do zapisywania obiektów do pliku, dzięki czemu dane powiązane 

z aplikacją przyjmują stan trwały. Strumienie są również niezwykle przydatne, gdy aplikacja 

potrzebuje do wysyłania informacji do urządzeń do przechowywania danych lub danych 

wejściowych z nich. Ogólny algorytm wykorzystania strumieni dla operacji we / wy w aplikacji 

można wyrazić w następujący sposób: 

1. Utwórz instancję obiektu strumienia: automatycznie otwiera strumień. 

2. Odczytaj lub napisz do strumienia w bloku try. 

3. Przechwyć obiekty IOException (i wszelkie inne wyjątki, które mogą wystąpić). 

4. Zamknij strumień. 

Aplikacja zazwyczaj używa więcej niż jednego strumienia połączonego ze sobą, w zależności 

od tego, czy wymagany jest bufor, most lub inna funkcjonalność. Łańcuchowe strumienie 

można wizualizować jako łączące rury razem, tak jak robiłbyś, gdy wykonywałbyś prace 

hydrauliczne w domu, jak pokazano na rysunku 1.2.  

 

 

Łańcuchowanie uzyskuje się, przekazując obiekt strumienia do konstruktora innego obiektu 

strumieniowego, co pokażą przykłady przedstawione w podrozdziale 1.3.2 poniżej. Przed 

rozpoczęciem korzystania z przykładów strumieni łączenia, w podsekcji 1.3.1 przedstawiono, 

w jaki sposób strumienie są wykorzystywane do wyświetlania ekranu. 

1.3.1 Wyjście ekranu 

Wiele przykładów w poprzednich rozdziałach używa instrukcji  

System.out.println (<parametr>);  

aby wyprowadzić wyniki klas testowych na ekran komputera 

Klasa System obejmuje wiele pól, które są używane do wprowadzania i wyprowadzania. Pole 

statyczne z identyfikatorem out dostarcza strumień wyjściowy typu PrintStream. Strumień jest 



automatycznie otwierany i jest gotowy do akceptowania danych wyjściowych. Klasa 

PrintStream dziedziczy z podklasy OutputStream, jak pokazano w wyciągu z API. 

 

 

Obiekt PrintStream dodaje funkcjonalność do wyjściowego strumienia wyjściowego, dzięki 

czemu może drukować prymitywne dane na konsoli. Wszystkie znaki drukowane przez obiekt 

PrintSteam są konwertowane na bajty przy użyciu domyślnego kodowania znaków platformy. 

Ciekawą i wygodną cechą obiektów PrintStream jest to, że nigdy nie rzucają one wyjątku 

IOException. Samodzielne aplikacje Java, takie jak te, które używają dedykowanej metody 

głównej do testowania, zapisują aline wyników w następujący sposób: 

System.out.println (dane); 

Metody print i println klasy PrintStream są przeciążone dla prymitywnych typów danych. Jeśli 

odwołanie do obiektu zostanie przekazane do dowolnego wariantu print lub println, jak w 

System.out.println (objectReference); 

metoda println wywołuje String.valueOf (objectReference), aby zwrócić wartość String 

obiektu, zanim zachowa się tak, jakby wywoływał println z przekazanym do niego Stringiem. 

W efekcie instrukcja zachowuje się tak, jakby wywoływała metodę toString na 

objectReference. Ogólnie, wywołanie metody toString na odwołaniu do obiektu zwraca tak 

zwaną reprezentację String obiektu. Dobrą praktyką jest przesłonięcie tej metody dla 

wszystkich klas pisanych przez programistów tak, aby wynik był reprezentacją obiektu, który 

jest informacyjny podczas wywoływania. 

1.3.2 Wejście klawiatury 

Pole statyczne z identyfikatorem w klasie System jest obiektem InputStream, który można 

wykorzystać do wprowadzania danych z klawiatury. Biorąc pod uwagę, że InputStream jest 

klasą abstrakcyjną, odpowiednia podklasa jest automatycznie tworzona podczas uzyskiwania 

dostępu do pola systemowego. Ten strumień jest już otwarty i gotowy do dostarczania danych 

wejściowych. Klasa InputStream ma metodę read, która odczytuje bajt danych i zwraca 

wartość int z zakresu od 0 do 255. int jest rzutowany, aby przekształcić go w znak. Poniższy 

przykład pokazuje, w jaki sposób bajt jest wprowadzany za pośrednictwem klawiatury 

komputera i wyprowadzany na ekran komputera. 

import java.io.*; 

public class Keyboard { 



public static void main( String[ ] args ) { 

try 

{ 

System.out.print( "Please press any key: " ); 

char key = ( char )System.in.read( ); 

System.out.print( "The key pressed was: " + key ); 

System.out.println( "The class is: " + System.in.toString( ) ); 

} 

catch( IOException ioe ) 

{ 

// do something about the exception 

} 

} // end of main 

} // end of class definitione 

Wynik: 

 

Dane wyjściowe pokazują, że wybranie opcji System.in.toString () zwraca odwołanie do 

obiektu obiektu, który jest automatycznie tworzony podczas odwoływania się do System.in i 

pokazuje, że obiekt jest typu BufferedInputStream. Klasa BufferedInputStream jest 

wyświetlana w następnym wyciągu z interfejsu API. 

 

Możemy zatem stwierdzić, że wybranie opcji System.in tworzy instancję obiektu typu 

BufferedInputStream i zamyka strumień po jego zakończeniu. Kod klasy Keyboard (na 

poprzedniej stronie) oznacza, że wywoływanie odczytu powinno być zawarte w pętli, aby 

dodać każdy znak do łańcucha, aby w efekcie wprowadzić ciąg znaków za pomocą klawiatury. 



Jednak kod musiałby wykryć, kiedy ostatni znak został wprowadzony w celu określenia końca 

pętli. W skrócie, użycie System.in.read nie jest szczególnie użytecznym sposobem 

wprowadzania danych z klawiatury komputera. Alternatywnie, wiele strumieni może być 

połączonych ze sobą w celu odczytywania znaków i łańcuchów oraz liczb z klawiatury. 

Wprowadzanie ciągu za pomocą klawiatury Następująca klasa łańcuchuje trzy strumienie w 

celu odczytywania znaków z klawiatury. Po pierwsze, System.in jest strumieniem bajtów, który 

jest używany do wprowadzania danych z klawiatury, jak pokazano w poprzedniej podsekcji. 

Po drugie, System.in jest podłączony do strumienia typu InputStreamReader, aby działać jako 

pomost między strumieniem bajtów a strumieniem znaków. Po trzecie, bufor jest wymagany, 

ponieważ wejście klawiatury ma tendencję do nieregularności. Dlatego InputStreamReader 

jest podłączony do bufora typu BufferedReader. Metoda readLine z BufferedReader 

odczytuje, w poniższym przykładzie, zestaw znaków z klawiatury. Po naciśnięciu klawisza Enter 

metoda zwraca ciąg znaków. Połączenie trzech strumieni razem uzyskuje się przez przekazanie 

jednego obiektu strumieniowego do konstruktora następnego strumienia w łańcuchu, jak 

pokazano w definicji klasy, która następuje i kontynuuje na następnej stronie. 

import java.io.*; 

public class KeyboardInput { 

public static void main( String[ ] args ) { 

// Instantiate a bridge stream and pass the object instantiated by System.in to 

// its constructor. 

InputStreamReader isr = new InputStreamReader( System.in ); 

// Instantiate a buffered stream and pass the InputStreamReader to its 

// constructor. 

BufferedReader kbd = new BufferedReader( isr ); 

try 

{ 

System.out.print( "Enter some characters and press “ + 

“return when finished: " ); 

String s = kbd.readLine( ); 

System.out.println( "The String was: " + s ); 

// Close the initial stream; this will close all streams connected to it. 

kbd.close( ); 

} 

catch( IOException e ) 



{ 

e.printStackTrace( ); 

} 

} // end of main 

} // end of class definitione 

Wynik:  

Enter some characters and press return when finished: Hello World 

The String was: Hello World 

Wprowadzanie danych za pomocą klawiatury 

Nie można oczekiwać, że system.in odróżni dane numeryczne od naciśnięcia dowolnego 

innego klawisza klawiatury. Obiekt utworzony przez System.in odczytuje następny bajt danych 

wprowadzonych przez klawiaturę po wywołaniu metody odczytu. Kiedy ten obiekt jest 

powiązany, tak jak w kodzie KeyboardInput w poprzedniej podsekcji, metoda readLine z 

BufferedReader zwraca String. Wprowadzanie danych za pomocą klawiatury jest stosunkowo 

proste, ponieważ łańcuch jest zwracany w podobny sposób, jak w kodzie dla klasy 

KeyboardInput. Ciąg jest następnie konwertowany na odpowiedni typ pierwotny. Definicja 

klasy pokazana na następnej stronie ilustruje tę technikę wprowadzania liczb całkowitych. 

import java.io.*; 

public class ReadInt { 

public static void main( String[ ] args ) { 

try 

{ 

BufferedReader kbd = new BufferedReader( new 

InputStreamReader( System.in ) ); 

System.out.print( "Enter an integer: " ); 

String intStr = kbd.readLine( ); 

// Convert the String into its corresponding integer by calling one of 

// the methods of the Integer wrapper class. 

int number = Integer.parseInt( intStr ); 

System.out.println( "The number is " + number ); 

} 

catch( IOException ioe ) 



{ 

// do something about it 

} 

} //End of main. 

} // End of class definition. 

Wynik: 

Enter an integer: 123 

The number is 123 

Definicja klasy pokazana na poniżej pokazuje podobny sposób wprowadzania podwójnego do 

programu z klawiatury. 

import java.io.*; 

public class ReadDouble { 

public static void main( String[ ] args ) { 

try 

{ 

BufferedReader kbd = new BufferedReader( 

new InputStreamReader( System.in ) ); 

System.out.print( "Enter a double: " ); 

String dblStr = kbd.readLine( ); 

// The next two statements convert the String to a double. 

Double dblObj = Double.valueOf( dblStr ); 

double number = dblObj.doubleValue( ); 

System.out.println( "The number is " + number ); 

} 

catch ( IOException ioe ) 

{ 

// do something about it 

} 

} // end of main 

} // end of ReadDouble 



 

Jak pokazują przykłady, do wpisania prymitywnych wartości danych za pomocą klawiatury 

potrzeba kilku linii kodu. Na szczęście istnieje kilka klas w domenie publicznej, które ułatwiają 

to zadanie, niż to pokazano w powyższych przykładach. Jedną z takich klas jest EasyInput 

napisany przez Davida J. Barnesa. Niestatyczne metody klasy EasyInput wykonują wymagane 

czynności, aby wprowadzić wartości pierwotne danych z klawiatury. Na przykład następna 

metoda EasyInput zwraca wartość int w następujący sposób. 

// Instantiate an EasyInput object. 

EasyInput kbd = new EasyInput( ); 

int intEnteredAtTheKeyboard = kbd.nextInt( ); 

To wszystko, co do tego należy! 

1.4 Strumienie obiektów 

Sekcja 1.2 wymienia trzecią kategorię strumieni: strumienie obiektów. Strumienie obiektów 

są zazwyczaj używane w aplikacjach, gdy wymagane jest zapisywanie obiektów na żywo do 

strumienia bajtów i zapisywanie ich w pliku lokalnym lub przesyłanie przez sieć do zdalnego 

hosta. Obiekt OutputObjectStream zapisuje taki obiekt do strumienia, a obiekt 

InputObjectStream rekonstruuje obiekt ze strumienia. Proces tłumaczenia obiektu na 

strumień bajtów nazywany jest serializacją, w której ważne jest użycie amerykańskiej pisowni 

(z przyczyn wyjaśnionych w następnym akapicie); Odwrotny proces odtwarzania obiektu ze 

strumienia wejściowego nazywany jest deserializacją. Termin "serializacja" jest zwykle 

używany do opisania ogólnego procesu serializacji i deserializacji. Aby umożliwić 

serializowanie obiektu, musi on zaimplementować interfejs java.io.Serializable (zapisany jako 

'z'). Interfejs java.io.Serializable jest typem interfejsu znanym jako interfejs oznaczony tagami. 

Interfejs ze znacznikami, taki jak interfejs java.io.Serializable, nie deklaruje żadnych członków. 

Po zaimplementowaniu interfejsu java.io.Serializable jego celem jest ostrzeżenie JVM, że 

obiekt jest możliwy do serializacji. Serializowanie obiektu do pliku zapisuje stan obiektu, a 

przekształcenie z postaci szeregowej tego samego obiektu odtwarza jego stan zapisany. 

Ciekawą i niezwykle użyteczną funkcją serializacji obiektów jest to, że gdy obiekt jest 

serializowany, to wykres obiektowy jest serializowany. Zapis wykresu obiektów do strumienia 

obiektów oznacza, że wszystkie obiekty, do których odwołuje się obiekt zapisywany do 

strumienia, są również zapisywane w strumieniu, o ile ich definicje klas zawierają klauzulę 

implementującą interfejs java.io.Serializable. W następnej podsekcji omówiono przykład, 

zaczerpnięty z aplikacji tematycznej, aby zilustrować, w jaki sposób serializacja jest używana 

do utrzymywania trwałych danych w aplikacji Media Store. 

1.4.1 Korzystanie ze strumieni obiektów w aplikacji tematycznej 

Kiedy członek dołącza do Media Store, nowy członek otrzymuje wirtualną kartę członkowską, 

która służy do rejestrowania szczegółów dotyczących każdej płyty DVD, którą członek 

wypożycza ze sklepu. Odniesienia do obiektów nowych członków są dodawane do tablicy, 

która jest używana do przechowywania odniesień do obiektów wszystkich elementów 



składnicy mediów. W związku z tym tablica, która przechowuje odniesienie do obiektu dla 

każdego elementu, również przechowuje wartość wykresu obiektowego dla każdego obiektu 

członkowskiego. W kontekście aplikacji tematycznej wykres obiektu dla obiektu 

członkowskiego zawiera odwołania do obiektu DvdMembershipCard użytkownika, który z 

kolei zawiera odniesienia do każdego obiektu DVD powiązanego z kartą. Klasy 

DvdMembershipCard, Dvd i Member implementacja java.io.Serializable. Obiekt 

reprezentujący magazyn multimediów typu MediaStore zawiera metodę wypisywania tablicy 

elementów do binarnego pliku .dat, jak pokazano poniżej. 

/** 

* This method writes the array of members to a .dat file. 

*/ 

public void writeMembers( ) { 

try 

{ 

// Create a stream to write data to a file. The String is the path to the .dat file. 

FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("C:\\Temp\\members.dat"); 

// Connect an object stream to the file stream. 

ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream( fos ); 

// Write the array of members to the object stream; getMembers returns the 

// array of members. 

oos.writeObject( getMembers( ) ); 

// Release resources. 

oos.flush( ); 

oos.close( ); 

fos.close( ); 

} 

catch ( IOException ioe ) 

{ 

System.out.println( "Error: " + ioe.getMessage( ) ); 

} 

} // End of writeMembers. 



Metoda jest wywoływana po każdej transakcji kartą, dzięki czemu dane aplikacji są trwałe. 

Odpowiednia metoda odczytywania tablicy elementów w aplikacji jest pokazana na następnej 

stronie. 

/** 

* This method reads the .dat file of members. 

*/ 

public void readMembers( ) { 

try 

{ 

// The String is the path to the .dat file. 

FileInputStream fis = new FileInputStream( "C://Temp//members.dat" ); 

// Connect an object stream to the file stream. 

ObjectInputStream ois = new ObjectInputStream( fis ); 

// Note the cast in the next statement; members is a variable of the Member [ ] 

// type. 

members = ( Member [ ] )ois.readObject( ); 

// Release resources. 

ois.flush( ); 

ois.close( ); 

fis.close( ); 

} 

catch ( IOException ioe ) 

{ 

System.out.println( "Error: " + ioe.getMessage( ) ); 

} 

} // End of readMembers. 

Najlepsze, co obiecuje kompilator, to zwrócenie obiektu klasy Object, gdy wywołana zostanie 

metoda readObject klasy ObjectInputStream; nie wie - podczas kompilacji - jakiego rodzaju 

obiekt jest czytany ze strumienia. Stąd w instrukcji, która wywołuje readObject, jest 

rzutowanie. Rozsądne użycie pary metod writeMembers i readMembers serializuje wykres 

obiektowy związany z tablicą obiektów Member i zapewnia trwałą warstwę danych w aplikacji 



tematycznej. W związku z tym dane o członkach są przechowywane zewnętrznie do aplikacji 

do pliku .dat na dysku C: (autorskim). 

1.5 Pliki i pliki we / wy 

Obiekty plików i strumienie plików są przydatne, gdy aplikacja musi zapisywać dane w pliku i 

odczytywać dane z pliku, w którym plik (lub pliki) są używane do trwałych danych powiązanych 

z aplikacją. Czynności związane z plikami i we / wy pliku obejmują następujące zadania: 

tworzenie obiektów plików; używanie narzędzi dla obiektów plików; czytanie i pisanie ze 

strumieniami plików. 

1.5.1 Tworzenie obiektów plików 

Instancja klasy File jest abstrakcyjną reprezentacją nazwy ścieżki pliku i może reprezentować 

istniejący plik lub nie. Na przykład poniższa definicja klasy kompiluje, czy plik istnieje, czy nie. 

import java.io.File; 

public class Files { 

public static void main( String[ ] args ) { 

File myFile = new File( "C:\\myfile.txt" ); 

} // end of main 

} // end of class definitione 

Jeśli plik nie istnieje w określonej ścieżce i jeśli obiekt pliku z referencyjnym plikiem myFile 

zostanie wybrany w kolejnym kodzie, zostanie zgłoszony wyjątek FileNotFoundException. 

1.5.2 Testy plików i narzędzia 

Jeśli plik istnieje, istnieje kilka testów i narzędzi, które są dostępne jako metody klasy File. 

Poniższa klasa ilustruje niektóre z tych testów i narzędzi: try ... catch blocks są pomijane ze 

względu na zwięzłość. 

import java.io.File; 

public class Files { 

public static void main( String[ ] args ) { 

File myFile = new File( "C:\\myfile.txt" ); 

System.out.println( myFile.getName( ) ); 

System.out.println( myFile.getPath( ) ); 

System.out.println( myFile.exists( ) ); 

} // end of main 

} // end of class definitione 



Wynik wykonania main: 

myfile.txt 

C:\myfile.txt 

true 

1.5.3 Czytanie i pisanie z klasami plików na plikach 

Strumienie plików - FileInputStream i FileOutputStream - oraz File readers / writers - 

FileReader i FileWriter - służą do odczytu i zapisu do pliku. Do odczytywania strumieni znaków 

można wykorzystać obiekt FileReader, co ilustruje poniższy kod. Obiekt BufferedReader jest 

połączony z obiektem FileReader, dzięki czemu można wywołać jego metodę readLine.  

import java.io.*; 

public class FileRead { 

public static void main( String[ ] args ) { 

BufferedReader br = new BufferedReader ( 

new FileReader( "c:\\myfile.txt" ) ); 

String inStr = br.readLine( ); 

System.out.println( "The contents of the file are: " + inStr ); 

} // end of main 

} // end of class definitione 

Wykonywanie głównych wyświetla zawartość istniejącego pliku o nazwie myfile.txt, jak 

następuje: 

The contents of the file are: Hello World 

Podobnie obiekt FileInputStream może być używany do odczytywania strumienia bajtów, co 

ilustruje kod znajdujący się na następnej stronie. 

import java.io.*; 

public class FileRead { 

public static void main( String[ ] args ) throws IOException { 

FileInputStream fis = new FileInputStream( "c:\\myfile.txt" ); 

InputStreamReader isr = new InputStreamReader( fis ); 

BufferedReader kbd = new BufferedReader( isr ); 

String s = kbd.readLine( ); 

System.out.println( "The contents of the file are: " + s ); 



} // end of main 

} // end of class definitione 

Wykonywanie głównych wyświetla zawartość tego samego pliku o nazwie myfile.txt, jak 

następuje: 

The contents of the file are: Hello World 

Zapisywanie do pliku ilustruje następny przykład, w którym obiekt FileReader jest używany do 

odczytu z istniejącego pliku tekstowego, a obiekt FileWriter służy do zapisania jego zawartości 

do innego pliku. Obiekt FileWriter jest połączony z obiektem PrintWriter, dzięki czemu można 

wywołać jego metodę println. 

import java.io.*; 

public class ReadAndWrite { 

public static void main( String[ ] args ) { 

// Read from an existing file. 

BufferedReader fIn = new BufferedReader 

( new FileReader( "c:\\myfile.txt" ) ); 

String inStr = fIn.readLine( ); 

// Write the contents to another initially empty file. 

File file = new File( "c:\\mynewfile.txt" ); 

PrintWriter out = new PrintWriter( new FileWriter( file ) ); 

out.println( inStr ); 

out.close( ); 

} // end of main 

} // end of class definitione 

Otwieranie plików myfile.txt i mynewfile.txt pokazuje, że zawartość poprzedniego pliku jest 

zapisywana w drugim pliku. Problem z prostą klasą ReadAndWrite pokazaną powyżej jest taki, 

że zapis do pliku mynewfile.txt zastępuje istniejącą zawartość. Aby dołączyć do pliku, jeden z 

konstruktorów klasy FlieWriter przyjmuje wartość boolowską, która, jeśli jest ustawiona na 

true, zapisuje tekst na końcu pliku. Zmodyfikowane wyrażenie klasy ReadAndWrite 

PrintWriter out = new PrintWriter (new FileWriter (file, true));  

powoduje, że zawartość pliku myfile.txt jest dołączana do zawartości pliku mynewfile.txt.  

Random Access Files 

Instrukcja Java wyświetlana na końcu poprzedniej podsekcji oznacza, że istnieją konstruktory 

klasy FileWriter, które dają programistom kontrolę nad pisaniem do pliku. Klasa 



RandomAccessFile jest bardziej wyrafinowana niż klasa FileWriter, ponieważ zapewnia 

ruchomy wskaźnik do jej zawartości. Metody klasy RandomAccessFile zapewniają operacje 

odczytu / zapisu pod kontrolą wskaźnika i zapewniają programistom wysoki poziom kontroli 

podczas pracy z plikami, które tworzą trwały komponent danych aplikacji. Czytnik jest 

odsyłany do interfejsu API w celu uzyskania dalszych informacji na temat tej klasy. 

1.6 Strumienie danych 

Strumienie danych służą do przesyłania danych binarnych pierwotnych typów danych. Obiekt 

DataInputStream odczytuje prymitywne typy danych z bazowego strumienia wejściowego; 

obiekt DataOutputStream zapisuje prymitywne typy danych do strumienia wyjściowego. 

Aplikacja może wykorzystywać strumienie danych w tandemie, tak aby wyjściowy strumień 

danych zapisywał dane, które następnie mogą być ponownie wczytane do aplikacji przez 

strumień danych wejściowych. Poniższy przykład to prosta ilustracja użycia pary strumieni 

danych. Wyjściowy strumień danych zapisuje wartość int do pliku, a wejściowy strumień 

danych odczytuje wartość z powrotem i wyświetla ją na ekranie.  

import java.io.*; 

public class DataStreams { 

public static void main( String[ ] args ) { 

// Declare local variables. 

DataOutputStream out = null; 

DataInputStream in = null; 

try 

{ 

FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("C:\\mydatafile.dat"); 

out = new DataOutputStream( new BufferedOutputStream( fos ) ); 

// write out an int 

out.writeInt( 1234 ); 

out.close( ); 

} 

catch( IOException e ) { } 

try 

{ 

FileInputStream fis = new 



FileInputStream( "C:\\mydatafile.dat" ); 

in = new DataInputStream( new BufferedInputStream( fis ) ); 

// read in the int that was previously written out 

int i = in.readInt( ); 

in.close( ); 

System.out.println( "The file contents are: " + i ); 

} 

catch( EOFException e ) { } 

catch( FileNotFoundException f ) { } 

catch( IOException io ) { } 

} // end of main 

} // end of class definitione 

Należy zauważyć, że metoda writeInt jest zgodna z metodą readInt w powyższej klasie. Ogólnie 

rzecz biorąc, metody zapisu i odczytu używane do zapisu i odczytu prymitywnych typów 

danych są dopasowywane w ten sposób. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest 

to, że obiekt DataInputStream ma bardzo wygodny sposób wykrywania końca pliku, który 

czyta; jego metody odczytu wychwytują wyjątek EOFException zamiast testowania zwracania 

niepoprawnej wartości odczytanego prymitywu. 

1.7 Podsumowanie strumieni 

Jak wynika z ogólnej zawartości tej części, w pakiecie java.io znajduje się bardzo wiele 

strumieni. Część próbuje podsumować większość głównych typów strumieni i podaje 

przykłady, dzięki czemu czytelnik może zacząć rozumieć, w jaki sposób strumienie są 

wykorzystywane do określonych zadań w aplikacji. Istnieje wiele typów strumieni, które nie 

zostały omówione w rozdziale. Należy jednak mieć nadzieję, że czytelnik uzyska wystarczające 

zrozumienie tych, które są wyjaśnione i zilustrowane za pomocą przykładów, tak aby dalsze 

badanie interfejsu API dla pakietu java.io można było przeprowadzić z pewnym stopniem 

zaufania do znajomości podstawowych zasad. korzystania z strumieni Java. Warto podkreślić 

jeden punkt końcowy: większość metod dostarczanych przez klasy strumieniowe rzuca obiekty 

IOException, co wskazuje dokumentacja klas strumieniowych w interfejsie API pakietu java.io. 

Podczas gdy niektóre z przykładów przedstawionych w tym rozdziale mogły zostać pominięte 

w celu zadeklarowania lub złapania tego typu wyjątku w celu zachowania zwięzłości, czytelnik 

powinien zawsze pisać kod, który wywołuje metody dostarczane przez strumienie w celu 

przechwytywania obiektów IOException, jeśli dokumentacja stwierdza, że metody wyrzuca 

ten typ wyjątku. Zanim przewodnik przejdzie do graficznych interfejsów użytkownika (GUI) w 

części trzeciej, następny rozdział analizuje wiele struktur danych, które mogą być używane do 

przechowywania prymitywnych wartości danych lub odniesień do obiektów jako alternatywa 

dla tablicy skromnej. 



2. Gromadzenie danych II 

Część druga analizuje niektóre klasy Java Collection Framework w celu zbadania bardziej 

elastycznych struktur danych niż skromna tablica. 

2.1 The Java Collections Framework 

Część szósta Wprowadzenie do programowania w języku Java 1: Podstawy obiektów i klas 

Pokazuje, w jaki sposób tablice są używane do przechowywania prymitywnych typów danych 

lub odniesień do obiektów, a przy tym podkreśla jedną z wad wykorzystania tablicy do 

pobierania takich danych. Gdy element jest wymagany do pobrania z tablicy, pozycja w tablicy, 

w której element jest przechowywany - tj. Jego wartość indeksu plus jeden - musi zostać 

ustalona, aby element mógł zostać znaleziony. Jeśli, jak można przypuszczać, pozycja 

elementu w tablicy nie jest znana z góry, tablica musi być przeszukana, dopóki nie zostanie 

znaleziony element. Java Collection Framework łączy szereg interfejsów i klas, które mogą być 

używane do tworzenia różnych struktur danych, z których niektóre umożliwiają łatwiejsze 

przechowywanie i pobieranie elementów danych niż w przypadku korzystania z tablic do tego 

celu. Typ kolekcji, nazywany czasem kontenerem, jest obiektem grupującym wiele elementów 

danych w jeden obiekt. Java Collections Framework jest ujednoliconą architekturą dla typów 

kolekcji, zawierającą wiele interfejsów i implementacji. 

Podstawowe interfejsy kolekcji Java Collections Framework tworzą hierarchię dwóch 

oddzielnych drzew. Poniższy uproszczony wyciąg z interfejsu API Javy pokazuje hierarchię 

podstawowych interfejsów implementujących interfejs kolekcji, główny interfejs hierarchii. 

 

SortedSet implementuje interfejs Set, jak wskazano w wyciągu z API pokazanego na następnej 

stronie 

 



Czytelnik zauważy obecność elementu składni Java bezpośrednio po nazwach interfejsów 

wymienionych w ekstraktach z API pokazanego powyżej. Obecność <E> wskazuje, że interfejs 

jest ogólny; powrócimy do tej koncepcji później (w tym rozdziale). Na razie wystarczy 

stwierdzić, że gdy zostanie utworzony obiekt implementujący jeden z interfejsów kolekcji, 

programista powinien określać typ obiektu zawartego w kolekcji. W odpowiednim czasie 

wyjaśniamy uzasadnienie tego stwierdzenia. Interfejs mapy znajduje się w osobnym drzewie 

z interfejsu kolekcji, jak pokazano w następnym wyciągu z API. Mimo że Map nie rozszerza się 

z kolekcji, jak pokazuje hierarchia, koncepcje i metody Map i Collection są dostatecznie 

podobne, aby traktować interfejs Map jako członka Framework Collection. 

 

Jedną z zalet implementacji interfejsu Map jest to, że struktura danych implementujących 

może przechowywać pary nazwa-wartość. Na przykład obiekt HashMap implementuje 

interfejs Map i może być używany do przechowywania odniesień do obiektu za pomocą 

powiązanego klucza String. Zobaczymy przykład użycia par nazwa-wartość w aplikacji 

tematycznej w dalszej części tej części. Interfejsy wymienione w fragmentach z powyższego 

interfejsu API tworzą zbiór abstrakcyjnych typów danych, które są deklarowane jako typy 

implementacji w czasie kompilacji. Na przykład klasa ArrayList implementuje interfejs List i 

tworzy instancję, jak pokazano  

List< String > list = new ArrayList< String > ( ); 

Składnia <String> określa, że lista przechowuje obiekty String. Utworzenie kolekcji w ten 

sposób oznacza, że kolekcja może być manipulowana niezależnie od szczegółów jej 

implementacji. Na przykład powyższe zdanie może zostać ponownie zapisane jako 

List< String > list = new LinkedList< String > ( ); 

Kolejny kod, który odwołuje się do listy referencyjnej obiektu, nie musi się zmieniać w wyniku 

zmiany typu implementacji z tablicy ArrayList na LinkedList; oba te typy implementują interfejs 

List. Omówimy niektóre typy implementacji w dalszej części. 

2.2.1 Interfejsy rdzeniowe 

Celem tej podsekcji jest krótkie opisanie podstawowych interfejsów programu zbiorów.  

Interfejs kolekcji 



Java nie zapewnia żadnych bezpośrednich implementacji interfejsu Collection; zamiast tego 

zapewnia implementacje listy podinterfejsów, kolejki i zestawu. 

Interfejs listy 

Lista to uporządkowany zbiór elementów, które mogą zawierać zduplikowane elementy. Kod, 

który używa Listy, ma kontrolę nad tym, gdzie na liście jest wstawiany każdy element i uzyskuje 

dostęp do elementów według ich pozycji w indeksie w podobny sposób do tablicy. 

Interfejs kolejki 

Kolejka jest zwykle używana do przechowywania elementów, gdy ich kolejność ma znaczenie. 

Interfejsy Set i SortedSet 

Zestaw to kolekcja, która nie może zawierać zduplikowanych elementów. SortedSet to zestaw, 

który zachowuje swoje elementy w ich naturalnej kolejności. 

Interfejsy Map i SortedMap 

Mapa mapuje klucze do wartości; nie może zawierać duplikatów kluczy. Każdy klucz w Mapie 

można odwzorować tylko na jedną wartość. A SortedMap to mapa, która zachowuje 

odwzorowania klucz-wartość w rosnącej kolejności klawiszy. Następna podsekcja analizuje 

niektóre klasy implementacji implementujące interfejsy rdzeniowe. 

2.3 Typy realizacji 

Konkretne typy implementacji są rzeczywistymi obiektami struktury danych, które 

implementują interfejsy rdzeniowe. Poniższy rysunek podsumowuje typy implementujące 

interfejsy rdzeniowe; kolumny wskazują technologię przechowywania używaną w konkretnej 

implementacji. 

 

Interfejsu API można użyć do sprawdzenia szczegółów każdej implementacji. Na przykład 

tablica ArrayList jest skalowalną implementacją interfejsu List. Interfejsu API można użyć do 

sprawdzenia szczegółów każdej implementacji. Na przykład tablica ArrayList jest skalowalną 

implementacją interfejsu List. 

2.3.1 Konstruowanie implementacji ogólnej 



Z reguły programista Java "programuje" na typ interfejsu, a raczej na typ implementacji. Takie 

podejście daje programistom ogromną elastyczność dzięki pracy z odniesieniem do interfejsu, 

a nie bezpośrednio z konkretną implementacją. Wybór typu implementacji jest zwykle funkcją 

wydajności i jest informowany na podstawie informacji podanych w interfejsie API o klasach 

wymienionych na rysunku 2.1. Na przykład załóżmy, że aplikacja wymaga pewnego rodzaju 

listy elementów. Deklaracja implementacji jest przypisana do zmiennej odpowiedniego typu 

interfejsu, jak w instrukcji 

List< E > list = new ArrayList< E >( ); 

Kolejny kod, który korzysta z listy referencji obiektów, jest niezależny od implementacji, 

ponieważ kod odwołuje się do kolekcji według jej typu interfejsu, a nie jej typu implementacji. 

Elastyczność, jaką zapewnia to podejście, można zilustrować następującym stwierdzeniem, w 

którym podjęto decyzję o zmianie typu wdrożenia poprzez zmianę tylko konstruktora: 

List< E > list = new LinkedList< E >( ); 

Tylko jedna linia kodu musi zostać zmieniona; kolejne instrukcje, które zawierają listę 

referencyjną, nie ulegają zmianie. Praktyka zmiany tylko linii kodu, która wywołuje konstruktor 

klasy implementacji, została przedstawiona w następującym przykładzie: odpowiednia 

instrukcja jest w większej czcionce. Pierwsza klasa tworzy HashSet, a druga tworzy TreeSet. W 

obu przypadkach elementy kolekcji są wyprowadzane przy użyciu dwóch różnych technik. 

import java.util.*; 

public class MyHashSet { 

public static void main ( String [ ] args ) { 

// Create a String array. 

String [ ] anArray = { "deep", "fried", "Mars", "bar“ }; 

// Instantiate an implementation object. 

Set< String > set = new HashSet< String >( ); 

// Add the elements of the array to the collection. 

for ( int i=0; i < anArray.length; i ++ ) { 

set.add( anArray[ i ] ); // Invoke the add method of the 

// collection. 

} 

// Output the elements of the collection using a for … each construct. 

for ( Object o : set ) System.out.print( o + “ “ ); 

// Output the elements using an iterator. (Iterators are discussed later.) 

Iterator< String > i = set.iterator( ); // Get an iterator for the 



// collection. 

while( i.hasNext( ) ) { // while there are elements 

System.out.print( i.next( ) + “ “ ); // get the next element 

} // end while 

} // end main 

} // end of class definitione 

Druga , podobna klasa 

import java.util.*; 

public class MyTreeSet { 

public static void main ( String [ ] args ) { 

String [ ] anArray = { "deep", "fried", "Mars", "bar“ }; 

Set< String > set = new TreeSet< String >( ); 

for ( int i=0; i < anArray.length; i ++ ) { 

set.add(anArray[ i ] ); 

} 

for ( Object o : set ) System.out.print( o + “ “ ); 

Iterator i = set.iterator( ); 

while( i.hasNext( ) ) { 

System.out.print( i.next( ) + “ “ ); 

} // end while 

} // end main 

} // end of class definitione 

Wykonanie main dla pierwszej klasy wyświetla następujące dane wyjściowe: 

Mars fried bar deep 

Mars fried bar deep 

i dla drugiej klasy 

Mars bar deep fried 

Mars bar deep fried 

Zostawimy to ćwiczenie dla czytelnika, aby zbadać, dlaczego dane wyjściowe nie są w tej samej 

kolejności co tablica ciągów i dlaczego przechodzenie przez kolekcje HashSet i TreeSet daje 



różne wyniki. Dokładne sprawdzenie kodu dla dwóch powyższych klas pokazuje, że do 

generowania wyników wykorzystywana jest pewna liczba metod gromadzenia danych. W 

następnej sekcji opisano niektóre z głównych operacji związanych z interfejsami rdzeniowymi. 

2.4 Operacje, metody, iteratory i algorytmy 

Główne interfejsy zapewniają szereg operacji. Operacje te wykonują podstawowe lub 

zbiorowe zadania związane z elementami kolekcji i tworzą zestaw podobnych metod dla 

każdego typu. Powszechnie stosowane metody zazwyczaj obejmują metody dodawania lub 

usuwania elementu z kolekcji. Na przykład metoda dodawania zestawu jest używana w klasach 

omówionych na końcu poprzedniej sekcji. Obiekt implementujący interfejs Iteratora pozwala 

na ruch elementów kolekcji, zazwyczaj do celów wyszukiwania lub generowania. Metoda 

iteratora kolekcji zwraca Iterator, co ilustruje poniższy blok kodu w klasach omawianych na 

końcu poprzedniej sekcji. 

Iterator i = set.iterator( ); // Get the iterator. 

while( i.hasNext( ) ) { // Traverse the collection if there are elements. 

System.out.print( i.next( ) + “ “ ); // Output the next element. 

} // Exit the loop when i.hasNext returns false. 

Iterator ma tylko trzy metody: hasNext, next i remove, dwa z nich są zilustrowane w 

powyższym bloku kodu. Należy zauważyć, że metoda remove faktycznie usuwa ostatni 

element zwracany przez iterator. Dlatego należy zachować ostrożność podczas wywoływania 

metody usuwania w kolekcji. Na koniec, w tej podsekcji, zbadamy polimorficzne algorytmy 

powiązane z klasą Collections. Algorytmy polimorficzne przyjmują formę statycznych metod 

klasy Kolekcje, które pobierają obiekt kolekcji jako argument. Czytelnik powinien zapoznać się 

z API w celu uzyskania dalszych informacji na temat wielu metod tej klasy; jest bezpośrednim 

potomkiem obiektu Object, jak pokazano poniżej. 

 

Następny przykład ilustruje jeden z algorytmów w działaniu 

import java.util.*; 

public class TestCollections { 

public static void main ( String [ ] args ) { 

String [ ] anArray = { "deep", "fried", "Mars", "bar" }; 

List< String > list = new ArrayList< String >( ); 

for ( int i=0; i < anArray.length; i ++ ) { 



list.add( anArray[ i ] ); 

} 

for ( Object o : list ) System.out.print( o + " " ); 

System.out.println( "\n" ); 

// Reverse the order of the elements in the List. 

Collections.reverse( list ); 

for ( Object o : list ) System.out.print( o + " " ); 

} // end of main 

} // end of class definitione 

Wynik wykonania main: 

deep fried Mars bar 

bar Mars fried deep 

 jak oczekiwano 

2.5 Typy ogólne i  Collections Framework 

Z dokumentacji kodu i interfejsu API przedstawionej w poprzednich częściach wynika, że typy 

kolekcji mają charakter ogólny, jak wskazano w sekcji 2.2, w której po raz pierwszy napotkano 

składnię języka Java <E>. Zanim przejdziemy do zbadania, w jaki sposób generyczne są 

używane w ramach kolekcji, odejdziemy i ustalimy podstawy generycznych w ogólnych klasach 

w następnym podrozdziale. 

2.5.1 Typy ogólne w klasach Java 

Typy ogólne  to stosunkowo nowa koncepcja w Javie. Jednak, jak pokazują poprzednie sekcje 

w tym rozdziale, musimy wiedzieć wystarczająco dużo o rodzajach ogólnych, aby poprawnie 

używać Java Collection Framework. Jak widzieliśmy w podrozdziale 3.5 Wprowadzenie do 

programowania w języku Java 2: Klasy w aplikacjach Java, rzutowanie typu obiektu spełnia 

wymagania kompilatora Java. Jednakże, jeśli rzeczywiste typy używane w czasie wykonywania 

nie zostały poprawnie przewidziane przez programistę, prawdopodobnie spowoduje to 

powstanie wyjątku ClassCastException. Z oczywistych względów chcemy uniknąć błędów 

czasu wykonywania, które wynikają z niepoprawnego stosowania reguł czasu wykonywania 

odlewania przy pisaniu kodu. Typ ogólny jest mechanizmem, który unika takich wyjątków w 

czasie wykonywania. Typy ogólne są ulepszeniem systemu typu Java; zapewnia to 

bezpieczeństwo typu kompilacji "Łapie" brak poprawności typu podczas kompilacji, a nie 

podczas wykonywania. Generics eliminuje uciążliwość rzutowania i potencjalnie powoduje 

błędy w typach rzutowania. W skrócie, generics unika zachowań ClassCastExceptions w czasie 

wykonywania i dodaje stabilności i solidności do kodu. Być może skutecznym sposobem 

wprowadzenia leków generycznych jest porównanie prostej definicji klasy z jej ogólną wersją. 

Samouczek w języku Java wprowadza pojęcie klasy ogólnej rozpoczynając od prostej, nie 



generycznej klasy o nazwie Box. Ta klasa udostępnia dwie metody: add, która dodaje obiekt 

do pola i pobiera, która pobiera go, w następujący sposób: 

// Source: The Java Tutorial 

// http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/generics/generics.html 

public class Box { 

private Object object; 

public void add( Object object ) { 

this . object = object; 

} 

public Object get( ) { 

return object; 

} 

} // end of class definitione 

Biorąc pod uwagę, że metody Box akceptują lub zwracają obiekt typu Object, możemy 

dowolnie przekazać obiekt dowolnego typu, ale nie typ pierwotny. Jeśli jednak chcemy 

ograniczyć typ atrybutu z obiektem identyfikatora do określonego typu, takiego jak obiekt 

Integer, wywoływanie get wymagałoby rzutowania, ponieważ kompilator może zatwierdzić 

tylko zwracanie obiektu typu Object. Program testowy będzie wyglądał podobnie do tego 

pokazanego poniżej. 

public class TestBox { 

// only pass objects of the Integer type into the Box object 

public static void main( String[ ] args ) { 

Box integerBox = new Box( ); 

integerBox.add( new Integer( 10 ) ); 

// note the cast; get returns an Object object 

Integer someInteger = ( Integer )integerBox.get( ); 

System.out.println( someInteger ); 

} 

} // end of test class 

Rzut od obiektu do liczby całkowitej jest poprawny, ponieważ znamy typ zwracanej metody 

get. Kompilator ufa, że rzutowanie jest poprawne; nie wie nic o faktycznym typie zwracanym 

po wywołaniu metody get. 



Wyobraźmy sobie, że niedbały programista przekazuje obiekt niewłaściwego typu do metody 

add. Wynikowa klasa testu jest następująca 

public class TestBox { 

public static void main( String[ ] args ) { 

Box integerBox = new Box( ); 

integerBox.add( new String( “Hello World” ) ); 

// the next statement compiles, but throws an exception at run-time 

Integer someInteger = ( Integer )integerBox.get( ); 

System.out.println( someInteger ); 

} 

} // end of test class 

Kod klasy testowej zostanie skompilowany, ale spowoduje wystąpienie błędu wykonania w 

następujący sposób: 

Wyjątek w wątku "main" java.lang.ClassCastException: 

Nie można rzutować java.lang.String na java.lang.Integer 

Można argumentować, że żaden rozsądny programista nie napisałby kiedykolwiek klasy 

testowej takiej jak ta druga pokazana powyżej: błąd jest zbyt oczywisty. Celem tego prostego 

przykładu jest podkreślenie, że w istotnym programie, w którym na przykład podobne metody 

dodawania i pobierania są oddzielone bardzo wieloma liniami kodu, stosunkowo łatwo jest 

paść ofiarą błędów. Oczywistym rozwiązaniem jest zapewnienie prawidłowego przestrzegania 

reguł dotyczących kompilacji i czasu wykonywania dla typów rzutowania. Pomimo 

oczywistego rozwiązania polegającego na tym, że programista odnotowuje opisy metod i 

dokumentację w celu poprawnego rzucenia typów, generics zapewnia alternatywny sposób 

uniknięcia Wyjątek ClassCastException w czasie wykonywania. Jeśli klasa Box jest 

zaprojektowana z myślą o typach ogólnyh, błąd w drugiej klasie testowej jest unikany podczas 

kompilacji i nie powoduje wyjątku w czasie wykonywania. Zasadniczo, nie-rodzajowa 

deklaracja klasy dla klasy takiej jak 

public class SomeClass { 

został zmodyfikowany tak, aby stał się klasą ogólną 

public class SomeClass <T> { 

gdzie T jest zmienną typu; może być używany w dowolnym miejscu w treści definicji klasy. 

(Technikę tę można również zastosować do interfejsów). Samouczek w trybie on-line wyjaśnia 

klasyczną klasę Box, aktualizując klasę Box w celu użycia generycznych. Generyczna deklaracja 

typu jest tworzona poprzez zmianę kodu "public class Box" na "public class Box <T>." 

Wprowadza zmienną typu o nazwie T, która może być użyta w dowolnym miejscu w klasie. 



Samouczek sprawia, że punkt, który możemy myśleć T jako szczególnego rodzaju zmiennej, 

której "wartość" będzie dowolnym typem przekazywanym. Może to być dowolny typ klasy, 

dowolny typ interfejsu lub nawet inna zmienna typu, nie może być żadnym z pierwotnych 

typów danych. kontekście, T jest formalnym parametrem typu klasy Box. Ogólna wersja klasy 

o nazwie Box: 

public class Box< T > { 

private T t; // T stands for "Type“ 

public void add( T t ) { 

this . t = t; 

} 

public T get( ) { 

return t; 

} 

} // end of class definitione 

Wszystkie wystąpienia typu Object w nie generycznej definicji klasy zostały zastąpione typem 

T. Aby odwołać się do tej ogólnej klasy w klasie testowej, wykonywane jest wywołanie typu 

ogólnego, które zastępuje T pewną konkretną wartością, na przykład typu Integer , jak w 

Box <Integer> integerBox; 

Możemy myśleć o typowym wywołaniu typu podobnym do zwykłego wywołania metody, ale 

zamiast przekazywania argumentu do metody, przekazujemy argument typu - w tym 

przypadku liczba całkowita - do klasy Box. Powyższe polecenie w rzeczywistości nie tworzy 

nowego obiektu Box; po prostu deklaruje, że integerBox będzie zawierał odniesienie do "Box 

of Integer objects", czyli jak Odczytuje się Box <Integer>. 

Instrukcja 

Box <Integer> integerBox = new Box <Integer> (); 

tworzy instancję obiektu Box. Po zainicjowaniu integerBox możemy wywołać jego metodę get 

bez dostarczania rzutowania, jak pokazano w poniższym fragmencie kodu z głównego w klasie 

testowej. 

// call the constructor for Box 

Box< Integer > integerBox = new Box< Integer >( ); 

integerBox . add( new Integer( 10 ) ); 

// no cast is required in the next statement 

Integer someInteger = integerBox.get( ); 



System.out.println( someInteger ); 

Jeśli do Bx zostanie dodany niekompatybilny typ, na przykład ciąg, kompilacja się nie 

powiedzie, informując programistę, co wcześniej było błędem wykonania: 

BoxDemo3.java:5: add (java.lang.Integer) w polu <java.lang.Integer> 

nie można zastosować do (java.lang.String) integerBox.add ("10"); 1 błąd 

Celem wyjaśnienia ogólnej wersji klasy Box jest poinformowanie, że kompilator jest 

ostrzeżony o tym, że tylko obiekty Integer są przekazywane i zwracane z jego metod. Oznacza 

to, że wywołanie metody get w klasie testowej nie wymaga rzutowania. Ponadto, jeśli 

nieostrożny programista przekazuje nieprawidłowy typ do metody add, jest to wykrywane 

podczas kompilacji, a nie podczas wykonywania. Możemy teraz powrócić do użycia 

generycznych w module kolekcji. 

2.5.2 Wykorzystanie typów ogólnych w strukturze zbiorów 

Rozważmy następujący fragment kodu. 

List myList = new LinkedList( ); 

myList . add( new Integer( 10 ) ); 

Integer i = ( Integer )myList . iterator( ) . next( ); 

Jak widzieliśmy w poprzedniej sekcji, programista Javy musi wiedzieć, jakie dane znajdują się 

na Liście, aby uzyskać prawidłową obsadę. Dzieje się tak dlatego, że kompilator może 

zagwarantować, że obiekt Object zostanie zwrócony przez iterator. 

Jeśli programista napisze następujące oświadczenie: 

Double d = (Double) myList. iterator (). next( ); 

kompilator skompiluje instrukcję, ponieważ nie ma wiedzy o typie obiektów zwróconych przez 

następną metodę; zakłada, że programista wie o tym i wykonuje prawidłową obsadę. W 

rezultacie powyższe instrukcje zostaną skompilowane, ale spowodują wyjątek w czasie 

wykonywania, jak widzieliśmy wcześniej. Ogólna wersja fragmentu kodu pokazuje, w jaki 

sposób generics jest stosowany do struktury kolekcji. Ma to na celu umożliwienie 

programistom wyrażenia wyraźnego zamiaru ograniczenia kolekcji do określonego typu, jak 

pokazano poniżej 

List< Integer > myList = new LinkedList< Integer >( ); 

myList . add( new Integer( 10 ) ); 

Integer i = myList . iterator( ) . next( ); 

Rzutowanie nie istnieje, ponieważ kompilator gwarantuje, że poprawność typu jest 

sprawdzana podczas kompilacji, a nie podczas wykonywania. Zagwarantowanie, że 

poprawność typu jest sprawdzana podczas kompilacji, a nie w czasie wykonywania, jest 

oczywiście ogromną zaletą w stosunku do nie generycznej wersji korzystania z kolekcji, 



ponieważ zapewnia kodowi stopień odporności, który był nieobecny przed wprowadzeniem 

do generics. Język Java. 

2.6 Zbiory w temacie aplikacji 

Jednym z wymagań aplikacji tematycznej jest przechowywanie i pobieranie tablicy członków 

aktualnie zarejestrowanych jako wchodzących do Media Store. Zatem istnieje kod, który 

dodaje nowy obiekt Member do tablicy i kodu, który zapisuje tablicę do pliku dla kolejnych 

operacji odczytu. Wersja aplikacji tematycznej korzystająca z kolekcji zamiast z tablicy zawiera 

kod, który ułatwia przechowywanie i pobieranie członków za pomocą instrukcji takich jak 

następujące 

// Create a HashMap instead of an array 

Map< Integer, Member > members = new HashMap< Integer, Member >( ); 

// Add a member to it, using a key-value pair of the member’s known 

// membership number (an int) and the known reference to the Member object 

members.put( membershipNumber, member ); 

// Get a member based on the key; no cast required 

Member member = members.get( membershipNumber ); 

// Remove a member 

members.remove( membershipNumber ); 

Należy zauważyć, że w instrukcji 

members.put (memberNumber, member); 

Mapa oczekuje obiektu jako klucza do odwołania do obiektu dla obiektu członkowskiego. 

Jednakże możemy przekazać int do metody put, ponieważ Java automatycznie konwertuje int 

z identyfikatorem memberNumber na obiekt Integer.  

2.7 Podsumowanie struktury kolekcji Java 

Java Collection Framework udostępnia użyteczne struktury danych, które są manipulowane 

przez typy interfejsów; programista "programuje" na typ interfejsu, a nie na typ 

implementacji. Różne typy implementacji każdego interfejsu są wymienne, co bardzo ułatwia 

zmianę konfiguracji kolekcji i ponowne użycie kodu. Podczas gdy użycie generycznych nie jest 

unikatowe dla Framework Collection, jego użycie pozwala uniknąć rzutowania typu i 

powoduje solidną produkcję kodu. W następnym rozdziale - przedostatnim w tym 

przewodniku - dowiesz się, jak tworzone są graficzne interfejsy użytkownika (GUI). 

3. Interfejsy użytkownika 

Zbudowanie interfejsu użytkownika (UI) jest jedną z najbardziej opłacalnych funkcji 

programowania aplikacji przy użyciu języka Java; jest bardzo kreatywny i daje programistom 

możliwość ścisłej współpracy z użytkownikami w celu opracowania interfejsu użytkownika, 



który odpowiada ich potrzebom. W tym rozdziale dowiemy się, w jaki sposób konstruowane 

są interfejsy użytkownika. 

3.1 Czym jest interfejs użytkownika? 

Aplikacja tematyczna odnosi się od czasu do czasu w poprzednich rozdziałach. Nie jest intencją 

oszacowanie czytelnika na temat wszystkich szczegółów aplikacji tematycznej; raczej służy do 

zobrazowania koncepcji programowania w kontekście realistycznego zastosowania. Jednak 

nie wyjaśniliśmy jeszcze, w jaki sposób klasy aplikacji tematycznych są używane w 

rzeczywistym zastosowaniu, chociaż cel wykorzystania głównych metod do testowania klas 

jest wymieniony i zilustrowany w poprzednich rozdziałach, tam gdzie jest to istotne lub 

właściwe. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy klasy i ich metody związane z aplikacją zostały 

gruntownie przetestowane, często z wykorzystaniem głównych metod specjalnie napisanych 

do celów testowych, proces konstruowania interfejsu użytkownika może być kontynuowany. 

Interfejs użytkownika jest składnikiem aplikacji używanej przez użytkowników do interakcji z 

nią w celu wykonywania pracy dostarczanej przez logikę biznesową aplikacji w postaci 

obiektów, które łącznie zapewniają usługę użytkownikom. Obiekty, które implementują logikę 

aplikacji, są obiektami biznesowymi aplikacji, ponieważ spełniają wymagania biznesowe 

aplikacji określone na podstawie analizy rozpatrywanej domeny biznesowej. Stwierdzenie, że 

obiekty biznesowe aplikacji udostępniają usługę użytkownikom, oznacza, że obiekty 

biznesowe mogą być traktowane jako składnik serwera lub serwer aplikacji. Rozważmy na 

przykład klasy aplikacji tematycznej pokazanej na rysunku poniżej 

 



Klasy pokazane na rysunku 3.1 zawierają wymagania biznesowe realistycznej aplikacji, o której 

mowa w tym przewodniku jako "aplikacja tematyczna". Przedstawione na rysunku skojarzenia 

"ma a" i "jest a" oznaczają, że klasa reprezentująca magazyn multimediów ma wiele obiektów 

członkowskich i obiektów przedmiotów typu Dvd lub Game. Każdy członek otrzymuje dwie 

wirtualne karty członkowskie, jedną do zapisania informacji o wypożyczonych płytach DVD (ze 

sklepu Media Store), a drugą do zapisywania szczegółów na temat gier. Tylko klasa 

DvdMembershipCard jest zdefiniowana w wersji aplikacji tematycznej pokazanej na rysunku; 

stąd link "ma" między tą klasą a klasą Przedmiot. Na potrzeby niniejszej dyskusji obiekt karty 

członkowskiej DVD implementuje metody wypożyczania i zwracania DVD. Stan każdego 

obiektu członkowskiego, wraz z wykresem obiektów powiązanych z elementami 

członkowskimi - DvdMembershipCard i Dvd - są przekształcane do pliku danych. Klasy 

pokazane na rysunku obejmują stronę serwera aplikacji. Różne metody klas aplikacji zostały 

przetestowane (przez autora tego podręcznika) za pomocą, w pierwszej kolejności, szeregu 

głównych metod, które testują poprawność transakcji kartowych podczas robienia 

przedmiotów wypożyczonych i zwracania ich. Po zakończeniu testów kolejnym etapem 

tworzenia aplikacji było zbudowanie interfejsu użytkownika. Klasy powiązane z interfejsem 

użytkownika obejmują stronę klienta aplikacji. Strona kliencka aplikacji tematycznej jest 

używana - jak zobaczymy później w tej części - do interakcji z serwerem. Na przykład w 

interfejsie użytkownika znajdują się przyciski wywołujące metody klasy DvdMembershipCard 

w celu wypożyczenia i zwrócenia dysków DVD. Oczywiście, i raczej oczywiste, istnieje ścisły 

związek między interfejsem użytkownika a obiektami biznesowymi, z którymi on współdziała. 

Innymi słowy, po stronie serwera aplikacji nie ma żadnej wartości bez strony klienta aplikacji i 

na odwrót. Ogólnie rzecz biorąc, podczas gdy tworzenie i testowanie strony klienta i serwera 

aplikacji może przebiegać niezależnie od siebie, obie strony aplikacji zostaną ostatecznie 

połączone w celu utworzenia kompletnej aplikacji. Ostateczne testy sprawdzą, czy interfejs 

działa prawidłowo podczas interakcji z obiektami po stronie serwera. Połączenie serwera i 

klienta "strony" aplikacji tematycznej w pojedynczą aplikację skutkuje tym, co jest znane, w 

tym przypadku, jako samodzielna aplikacja w tym sensie, że działa na jednym komputerze: to 

jest samodzielna aplikacja działa w pojedynczej przestrzeni adresowej za pomocą pojedynczej 

wirtualnej maszyny Java. Chociaż łatwo można argumentować, że samodzielna wersja aplikacji 

tematycznej nie jest realistyczna, ponieważ nie jest zaprojektowana do działania w sieci 

(komputerowej), jej celem w tym przewodniku jest dostarczenie źródła przykładów 

ilustrujących, w jaki sposób liczba podstawowe koncepcje programowania Java mogą być 

stosowane w kontekście aplikacja odpowiednia dla uczniów. Krótko mówiąc, rozwój 

autonomicznych aplikacji jest istotny z naukowego punktu widzenia. 

3.2 Aplikacje klienckie / serwerowe 

Połączenie strony klienta i serwera aplikacji tematycznej (omówione w poprzedniej sekcji) 

sugeruje, że możemy traktować każdą autonomiczną aplikację jako zawierającą komponenty 

klienta i serwera, które współdziałają ze sobą. Być może nie jest zaskakujące, że takie aplikacje 

są oznaczone terminem klient / serwer. Rysunek 3.2,  ilustruje architekturę typowej aplikacji 

klient / serwer 



 

Poziom 1, warstwa klienta, zawiera interfejs użytkownika; warstwa 2 poziomu serwera 

obejmuje obiekty biznesowe aplikacji; Poziom 3, warstwa danych trwałych, obejmuje 

komponenty do przechowywania danych, takie jak pliki danych i tabele bazy danych. W 

przypadku aplikacji tematycznej trzecia warstwa zawiera plik danych, który przechowuje 

tablicę członków Media Store. W typowej aplikacji typu klient / serwer interfejs użytkownika 

współdziała z obiektami po stronie serwera, które z kolei wchodzą w interakcję z warstwą 

danych. Innymi słowy, interfejs użytkownika współdziała z warstwą serwera; interfejs 

użytkownika nie ma bezpośredniego dostępu do warstwy danych. Dwugłowa strzałka (na 

rysunku), która oznacza, że poziomy klienta i serwera są połączone, w przypadku aplikacji 

autonomicznej wskazuje, że warstwy klienta i serwera są rozmieszczone w tej samej 

przestrzeni adresowej. W przypadku aplikacji sieciowej połączenie pomiędzy klientem a 

serwerami będzie albo intranetem, albo Internetem. Teraz, gdy umieściliśmy interfejsy 

użytkownika w kontekście architektury klient / serwer, następna sekcja przechodzi dalej, aby 

dowiedzieć się, jak zbudowany jest interfejs użytkownika. 

3.3 Budowa interfejsów użytkownika 

Ogólnie mówiąc, istnieją dwa główne etapy budowy interfejsu użytkownika. 

1. Organizowanie komponentów interfejsu użytkownika; 

2. Aktywowanie składników interfejsu użytkownika. 

Etap 1 obejmuje porządkowanie układu i względnych pozycji komponentów interfejsu 

użytkownika, takich jak przyciski, pola tekstowe i tak dalej; etap 2 obejmuje aktywację tych 

komponentów, które zostały zaprojektowane do wywoływania metod zaimplementowanych 

w klasach po stronie serwera w odpowiedzi na "obsługiwanie" komponentu przez 

użytkownika. 

3.3.1 Organizacja komponentów interfejsu użytkownika: przykłady 



Główne zadanie związane z graficznym interfejsem użytkownika (GUI) polega na 

podejmowaniu decyzji dotyczących organizowania komponentów interfejsu użytkownika 

(nazywanych również kontrolkami) w tak zwanych kontenerach. 

• Kontener jest obiektem, który może zawierać komponenty i inne pojemniki; 

• komponent jest obiektem, który jest (zwykle) widoczny po wyświetleniu GUI; 

• Menedżer układu to obiekt, który służy do porządkowania pozycji komponentów w ich 

kontenerach. 

Celem poniższych przykładów jest zilustrowanie strukturalnego podejścia do projektowania 

GUI. Na końcu zestawu przykładów będziemy w stanie przedstawić wiele punktów 

dotyczących klas służących do porządkowania i przechowywania komponentów. 

Przykład pierwszy 

Rysunek  pokazuje prosty GUI; jego kod jest pokazany na następnej stronie. Czytelnik powinien 

przeczytać komentarze w kodzie, aby uzyskać wstępne informacje na temat tworzenia GUI. 

 

// Import packages that contain components, containers and layout managers. 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import javax.swing.*; 

// The GUI class inherits from a container of the JFrame type. The JFrame container will act 

// as a top-level, outer container for any inner containers that are added to it. 

public class SwingHelloGUI extends JFrame { 

// Declare instance variables. 

// A JTextField component can be used to enter text. 

private JTextField tf; 

// A JButton component is typically used as an active component that the user presses 

// in order to trigger an action to take place. 

private JButton b; 



// A JPanel is an inner container that can be placed inside a JFrame. 

private JPanel p; 

// The constructor does the work of rendering the GUI. 

public SwingHelloGUI( ) { 

// Call the parent constructor. 

super( "Hello GUI" ); 

// Initialise tf and p. 

tf = new JTextField( ); 

p = new JPanel( ); 

// Set the layout manager of the panel to be a grid of two rows and one column. 

p.setLayout( new GridLayout( 2, 1 ) ); 

// Initialise b. 

b = new JButton( "Click me..." ); 

// Add the button to the first position in the grid. 

p.add( b ); 

// Add the text field to the second position in the grid. 

p.add( tf ); 

// Add the panel to the current (JFrame) object. 

this.add( p ); 

// The pack method ensures that the JFrame is sized to fit the preferred size of 

// its components. 

this.pack( ); 

// Show the JFrame when the constructor is called. 

this.setVisible( true ); 

} // End of constructor. 

} // End of class definition. 

Metoda main została pominięta w kodzie ze względu na zwięzłość. Głównym celem jest 

wywołanie konstruktora dla GUI; wynik wykonania głównego pokazano na rysunku 3.3 

powyżej. Domyślnym menedżerem układu dla JPanel jest FlowLayout; ten menedżer układu 

porządkuje komponenty w kierunku przepływu od lewej do prawej w kontenerze, który z nich 



korzysta. Jak widać z kodu na rysunku 3.3, domyślny układ został zmieniony na siatkę, 

używając następującej instrukcji: 

p.setLayout (nowy GridLayout (2, 1)); 

Konstruktor obiektu GridLayout jest przekazywany do metody setLayout panelu w celu zmiany 

menedżera układu panelu na siatkę złożoną z dwóch wierszy i jednej kolumny. Kiedy 

komponenty są dodawane do siatki, dodawane są w następującej kolejności: pierwszy wiersz 

od lewej do prawej w poprzek kolumn, drugi wiersz od lewej do prawej w poprzek kolumn i 

tak dalej do końca ostatniego wiersza. Następna część kodu dodaje pole tekstowe i przycisk  

// Add the button to the first position in the grid. 

p.add( b ); 

// Add the text field to the second position in the grid. 

p.add( tf ); 

Te dwie instrukcje wypełniają JPanel dwoma komponentami we właściwej kolejności. Gotowy 

JPanel jest teraz gotowy do dodania do zewnętrznego kontenera, JFrame, w następujący 

sposób: 

// Dodaj panel do bieżącego obiektu (JFrame). 

this.add (p); 

Wypełniona JFrame jest teraz gotowa do wyświetlenia. Pomimo pozornej prostoty, powyższy 

przykład pokazuje, że istnieje szereg kroków związanych z projektowaniem GUI. W związku z 

tym ogólne podejście do projektowania GUI można podsumować jako obejmujące kroki 

podsumowane poniżej: 

1. iImportuj pakiety; 

2. utworzyć instancję zewnętrznego kontenera najwyższego poziomu; 

3. utworzyć instancje pojemników wewnętrznych zgodnie z wymaganiami; 

4. dodać kontrole do wewnętrznych pojemników; 

5. dodać wewnętrzne pojemniki do kontenera najwyższego poziomu; 

6. wyświetlić kontener najwyższego poziomu; 

7. spraw, aby wątek GUI był bezpieczny. 

Przykład objaśniony powyżej ilustruje etapy od 1 do 6; wrócimy do kroku 7 we właściwym 

czasie. Ważną kwestią dotyczącą przykładu i listy kroków jest to, że ogólna koncepcja wyglądu 

GUI jest działaniem odgórnym, podczas gdy populacja wewnętrznych kontenerów jest 

działaniem oddolnym. Innymi słowy, wewnętrzne kontenery muszą być wypełnione w 

prawidłowej kolejności, zanim zostaną dodane do ich kontenera najwyższego poziomu. 

Przykład jednego rodzaju błędu w oddolnym aspekcie renderowania GUI jest wyświetlany na 



ekranie pokazanym na rysunku 3.4; wynika to z dodania pola tekstowego i przycisku do panelu 

w niewłaściwej kolejności. 

 

Kod generujący GUI pokazany na rysunku 3.4 to 

p.add( tf ); 

p.add( b ); 

Zostawimy to ćwiczeniem dla czytelnika, aby przeanalizować kod pozostałych przykładów, w 

wiedzy o tym, jak wygląda każdy GUI. Główna metoda renderowania GUI w każdym 

przykładzie jest pomijana ze względu na zwięzłość. 

Przykład drugi 

Rysunek  pokazuje ramkę JFrame zawierającą dwa przyciski ustawione przez menedżera 

FlowLayout. 

 

Domyślnym menedżerem układu dla JFrame jest BorderLayout (patrz późniejszy przykład). 

Aby uzyskać GUI pokazany na rysunku 3.4, menedżer układu dla kontenera JFrame 

najwyższego poziomu został zmieniony na FlowLayout, jak pokazano w kodzie GUI, który 

zostanie wyświetlony poniżej. 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import javax.swing.*; 

public class FlowLayoutExample { 

private JFrame f; 

private JButton b1; 

private JButton b2; 



private FlowLayoutExample( ) { 

f = new JFrame( "Flow layout GUI Example" ); 

b1 = new JButton( "Press Me" ); 

b2 = new JButton( "Don't press Me" ); 

f.setLayout( new FlowLayout( ) ); 

f.add( b1 ); 

f.add( b2 ); 

f.pack( ); 

f.setVisible( true ); 

} // End of constructor. 

} // End of class definition. 

GUI pokazuje, że menedżer FlowLayout dodaje komponenty do swojego kontenera od lewej 

do prawej i, jeśli to konieczne, od góry do dołu. Menedżer FlowLayout wyrównuje 

komponenty centralnie, co widać na rysunku 3.4. 

Przykład trzeci 

Rysunek  pokazuje ramkę JFrame, która używa menedżera BorderLayout do rozmieszczania 

wielu przycisków. 

 

Biorąc pod uwagę, że domyślnym menedżerem układu dla JFrame jest BorderLayout, przyciski 

są dodawane bezpośrednio do ich kontenera najwyższego poziomu - w tym przykładzie nie ma 

żadnych kontenerów wewnętrznych - do jednej z pięciu pozycji, jak pokazano w poniższym 

kodzie 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import javax.swing.*; 

public class BorderLayoutExample { 

private JFrame f; 



private JButton bn; 

private JButton bs; 

private JButton be; 

private JButton bw; 

private JButton bc; 

private BorderLayoutExample ( ) { 

f = new JFrame( "Border layout GUI Example" ); 

bn = new JButton( "Button North" ); 

bs = new JButton( "Button South" ); 

be = new JButton( "Button East" ); 

bw = new JButton( "Button West" ); 

bc = new JButton( "Button Centre" ); 

f.add( bn, BorderLayout.NORTH ); 

f.add( bs, BorderLayout.SOUTH ); 

f.add( be, BorderLayout.EAST ); 

f.add( bw, BorderLayout.WEST ); 

f.add( bc, BorderLayout.CENTER ); 

f.pack( ); 

f.setVisible( true ); 

} // End of constructor. 

} // End of class definition. 

GUI pokazuje, że menedżer BorderLayout dodaje komponenty do pozycji określonej przez 

jedno ze statycznych pól klasy BorderLayout. 

Przykład czwarty 

Poniższy rysunek  pokazuje przykład JFrame, który używa menedżera GridLayout do 

rozmieszczenia wielu przycisków. GUI używa siatki z większą liczbą komórek niż ta użyta w 

Przykładzie 1 powyżej 



 

GUI pokazuje, że komponenty są dodawane do komórek siatki od lewej do prawej i od góry do 

dołu. 

Przykład piąty 

Rysunek  pokazuje przykład nieco bardziej złożonego JFrame, który używa więcej niż jednego 

wewnętrznego pojemnika do rozmieszczenia komponentów GUI. 

 

Kod GUI jest następny. Czytelnik powinien starannie zanotować sposób, w jaki wewnętrzne 

pojemniki są wypełniane i dodawane do kontenera najwyższego poziomu. 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import javax.swing.*; 

public class ComplexLayoutExample { 

private JFrame f; 

private JButton b1; 

private JButton b2; 

private JLabel l; 

private JTextField tf; 

private JPanel upperPanel; 

private JPanel lowerPanel; 



private ComplexLayoutExample ( ) { 

f = new JFrame( "More Complex Layout GUI Example" ); 

upperPanel = new JPanel( ); 

lowerPanel = new JPanel( ); 

upperPanel.add( l = new JLabel("Enter your password:" ) ); 

upperPanel.add( tf = new JTextField( 20 ) ); 

lowerPanel.add( b1 = new JButton( "Cancel" ) ); 

lowerPanel.add( b2 = new JButton( "Login" ) ); 

f.setLayout( new GridLayout( 2,1 ) ); 

f.add( upperPanel ); 

f.add( lowerPanel ); 

f.pack( ); 

f.setVisible( true ); 

} // End of constructor. 

} // End of class definition. 

Etykieta i pole tekstowe są dodawane do ich kontenera (JPanel) przy użyciu domyślnego 

menedżera FlowLayout dla JPanel, a dwa przyciski są podobnie dodawane do własnego 

kontenera. Domyślny menedżer BorderLayout dla kontenera najwyższego poziomu (JFrame) 

zostaje zmieniony, aby użyć GridLayout do rozmieszczenia dwóch wewnętrznych kontenerów, 

jak pokazano na rysunku. Celem dodania dwóch oddzielnych pojemników do siatki jest 

uzyskanie pożądanego wyglądu GUI. Jeśli wszystkie cztery komponenty zostaną dodane do 

pojedynczego kontenera, który z kolei zostanie dodany do kontenera najwyższego poziomu, 

GUI nie uzyska wymaganego wyglądu. Zostało to zilustrowane na rysunku poniżej. 

 

Wymagany wygląd interfejsu GUI przykładu 5 to dwa rzędy komponentów. Jednym ze 

sposobów osiągnięcia tego wyglądu jest użycie dwóch wewnętrznych pojemników, jak 

pokazano w kodzie dla GUI pokazanego na rysunku. 

 Przykłady w tej podsekcji ilustrują niektóre z wielu składników interfejsu użytkownika 

dostępnych w pakiecie javax.swing. Czytnik jest odsyłany do interfejsu API w celu uzyskania 

szczegółów na temat innych komponentów i ich hierarchii klas. Istnieją inne menedżery układu 



dostępne w pakietach javax.swing i java.awt; ponownie, czytnik jest odsyłany do interfejsu API 

Java w celu uzyskania dalszych szczegółów. 

3.3.2 Podsumowanie komponentów i układów 

Przykłady w podsekcji 3.3.1 sugerują, że jesteśmy teraz w stanie udoskonalić listę kroków, 

które proponuje się pod koniec przykładu 1 powyżej. Ulepszona lista kroków lub czynności, 

które zazwyczaj są zawarte w graficznym interfejsie użytkownika, jest pokazana poniżej 

1. Importuj pakiety; 

2. utworzyć instancję zewnętrznego kontenera najwyższego poziomu; 

• zwykle obiekt JFrame; (JFrame jest widocznym komponentem, gdy jest wyświetlany) 

• domyślnym menedżerem układu dla JFrame jest BorderLayout 

3. w razie potrzeby zmień domyślny menedżer układu na inny 

4. zdecydować, w jaki sposób zewnętrzny pojemnik zostanie zamknięty (patrz poniżej) 

5. zdecydować, jaki powinien być wygląd interfejsu GUI (patrz poniżej) 

• utworzyć instancje pojemników wewnętrznych zgodnie z wymaganiami; 

• zwykle liczba obiektów JPanel; (JPanel nie jest widoczny, gdy jest wyświetlany) 

• panele można dodawać do paneli; ostatni, zewnętrzny panel jest często dodawany do 

JFrame najwyższego poziomu 

• domyślny układ dla JPanela to FlowLayout 

• w razie potrzeby zmień domyślny menedżer układu na inny 

• dodawać składniki interfejsu użytkownika do ich wewnętrznych pojemników; 

6. dodać zewnętrzny panel (zawierający wewnętrzne panele) do kontenera najwyższego 

poziomu; 

7. wyświetlić kontener najwyższego poziomu; 

8. Upewnij się, że wątek GUI jest bezpieczny. 

Krok 3: zamknięcie kontenera najwyższego poziomu 

Jedna z metod klasy JFrame służy do ustawienia akcji, która ma zostać wykonana, gdy 

użytkownik zamyka ramkę, tak jak w poniższej instrukcji: 

frame.setDefaultCloseOperation (JFrame. <action>); 

gdzie działanie jest jednym z  

EXIT_ON_CLOSE 

DO_NOTHING_ON_CLOSE 



HIDE_ON_CLOSE (default) 

DISPOSE_ON_CLOSE 

Krok 4: zdecyduj o wyglądzie GUI 

Swing może określić jednolity wygląd (L & F) na platformach za pomocą statycznej metody 

setLookAndFeel klasy UIManager, jak pokazano poniżej  

try 

{ 

UIManager.setLookAndFeel( <LookAndFeel> ); 

} 

catch( Exception e ) { } 

gdzie LookAndFeel może być jednym z nich 

UIManager.getCrossPlatformLookAndFeelClassName( ) 

UIManager.getSystemLookAndFeelClassName( ) 

“javax.swing.plaf.metal.MetalLookAndFeel” 

“com.sun.java.swing.plaf.windows.WindowLookAndFeel” 

“com.sun.java.plaf.motif.MotifLookAndFeel” 

W przeciwnym razie UIManager ustawia domyślny wygląd i odczucie. Czytnik jest odsyłany do 

interfejsu API dla pakietu javax.swing w celu uzyskania dalszych szczegółów dotyczących 

zamykania ramek i ustawiania wyglądu i sposobu działania. 

Krok 9: spraw, aby wątek GUI był bezpieczny 

Wirtualna maszyna języka Java pozwala aplikacji na jednoczesne uruchamianie wielu wątków 

wykonawczych. Samouczek w trybie on-line zaleca wykonywanie GUI we własnym wątku 

(wykonywania). To zalecenie znajduje odzwierciedlenie w kodzie głównej metody, która 

wywołuje konstruktora dla GUI. (Wątki w programach Java omówiono w końcowym rozdziale 

tego podręcznika.) Krok 9 jest zawarty w głównej metodzie, zwykle w oddzielnej, lekkiej klasie 

z uogólnioną definicją klasy pokazaną poniżej 

public static void main( String[ ] args ) { 

// The next statement is a call to the invokeLater method of the 

// SwingUtilities class of the javax.swing package. 

// The invokeLater method takes a Runnable object as an argument. In 

// essence, the purpose of the Runable object is to initialise the GUI and 

// schedule it for execution in a thread. 



javax.swing.SwingUtilities.invokeLater( new Runnable( ) { 

// start of anonymous class definition of the Runnable object 

// call the thread’s run method 

public void run( ) { 

// call the GUI’s constructor 

MySwingClass gui = new MySwingClass( ); 

} // end of run method 

} // end of Runnable class definition 

); // end of call to invokeLater method 

} // end of main 

} // end class definitione 

Chociaż dzieje się tak wiele, nie jest ważne, czy czytelnik jeszcze w pełni rozumie jego kod. Dla 

celów bieżących należy zauważyć, że anonimowy obiekt Runnable został utworzony przez 

wywołanie jego konstruktora w nawiasach metody invokeLater. W efekcie celem klasy o 

nazwie RenderTheGui jest sprawienie, aby wątek był bezpieczny poprzez zaplanowanie 

sposobu uruchomienia wątku w celu wykonania we własnym wątku. (Ponownie spotkamy się 

z anonimowymi klasami w dalszej części tej części.) Zanim przejdziemy do wyjaśnienia 

drugiego głównego etapu zaangażowanego w budowę GUI - aktywującego składniki interfejsu 

użytkownika - korzystne będzie dla czytelnika zbadanie krótko jednego z szeroko stosowane 

wizualne podejścia do organizacji komponentów interfejsu użytkownika. 

3.4 Wizualne podejście do projektowania GUI 

IDE znany jako BlueJ, o którym mowa w tym i poprzednich rozdziałach tego przewodnika, 

został wykorzystany do napisania, edycji, kompilacji i uruchomienia przykładowych 

programów przedstawionych w tym przewodniku, w tym przykładów Swinga pokazanych w 

rozdziale 3.3.1. Jednak wygląd GUI opracowanego w projekcie BlueJ jest widoczny tylko wtedy, 

gdy jego główna metoda jest wykonywana. Do momentu wywołania głównego programista 

opiera się na swoich umiejętnościach wykonania kroków opisanych w sekcji 3.3.2 w celu 

poprawnego wyświetlenia interfejsu GUI. W związku z tym proces wyświetlania, edycji i 

uruchamiania jest iteracyjny w celu prawidłowego renderowania GUI. W tym sensie możemy 

myśleć o kodowaniu GUI jako kodowanie ręczne. Kodowanie GUI ręcznie poleca autor tego 

przewodnika jako najskuteczniejszego sposobu na ćwiczenie kroków opisanych w Rozdziale 

3.3.2. Kiedy uczeń zyskuje doświadczenie w projektowaniu GUI, może przejść do stosowania 

wizualnego podejścia do projektowania GUI. Wizualne podejście automatyzuje organizację 

komponentów, pozostawiając programistę skoncentruj się na pisaniu kodu, aby aktywować 

składniki interfejsu użytkownika. Jednym z takich wizualnych projektów jest IDE znany jako 

NetBean. NetBeans ™ jest wysoce zaawansowanym, profesjonalnym IDE, który zapewnia 

między innymi funkcje ułatwiające wizualne projektowanie GUI Java Swing. Zrzut ekranu 



przedstawiony na rysunku 3.9 na następnej stronie przedstawia projekt NetBeans, który 

obejmuje pojedynczą klasę, która rozciąga się od klasy JFrame. 

 

W środkowej części ekranu wyświetlana jest powierzchnia projektu, z paletami kontenerów i 

komponentów Swing po prawej stronie. Komponenty można przeciągać z palety i upuszczać 

na powierzchnię projektową, jak pokazano na zrzucie ekranu, pokazanym na następnej 

stronie, prostego ekranu logowania do aplikacji tematycznej. 

 



 

Wybranie zakładki Źródło (zaznaczonej na rysunku) powoduje wyświetlenie automatycznie 

wygenerowanego kodu źródłowego GUI. Ten plik zawiera główny, zamiast umieszczać go w 

oddzielnej klasie i - zgodnie z oczekiwaniami - następujące deklaracje zmiennych: 

private javax.swing.JButton jButton1; 

private javax.swing.JLabel jLabel1; 

private javax.swing.JLabel jLabel2; 

private javax.swing.JTextField jTextField1; 

private javax.swing.JTextField jTextField2; 

Wizualne podejście przyjęte przez NetBeans używa menedżera GroupLayout, który jest 

przeznaczony głównie do użytku w IDE. Główną zaletą korzystania z GroupLayout jest to, że 

komponenty interfejsu użytkownika mogą być przenoszone wokół powierzchni projektowej 

zgodnie z wymaganiami. W przykładzie pokazanym na rysunku elementy interfejsu 

użytkownika są dodawane bezpośrednio do kontenera najwyższego poziomu, ponieważ są 

dodawane bezpośrednio do powierzchni projektowej. Równie łatwo można dodać kontenery 

Swing do powierzchni projektowej, aby mogły być następnie zapełniane przez składniki 

interfejsu użytkownika. Następny zrzut ekranu pokazuje ramkę JFrame zawierającą dwa puste 

JPanele. 



 

Wybranie przycisku przeglądania (oznaczonego kółkiem na rysunku) oznacza, że panele są 

nieprzezroczyste po wyświetleniu GUI, jak pokazano na następnym zrzucie ekranu. 

 

Komponenty można przeciągać i upuszczać na kontenery pokazane na rysunku, aby utworzyć 

GUI, który zawiera komponenty zawarte w dwóch wewnętrznych pojemnikach, które zostały 

dodane do JFrame najwyższego poziomu Główną zaletą wizualnego organizowania 

pojemników i komponentów jest to, że kod GUI jest generowany automatycznie; pozostawia 

to deweloperowi skoncentrowanie wysiłków na pisaniu kodu, który aktywuje te komponenty, 

które mają wywołać pewne działanie w kontekście aplikacji. Drugi główny etap związany z 

budową GUI - aktywujących komponentów UI - jest omawiany w następnej części. 



3.5 Aktywowanie komponentów interfejsu użytkownika 

Aktywacja składnika interfejsu użytkownika, takiego jak przycisk, w celu przeprowadzenia 

przetwarzania w kontekście aplikacji, obejmuje utworzenie obiektu reprezentującego 

zdarzenie generowane przez użytkownika i zapisanie jednej lub wielu metod obsługi zdarzenia 

reagujących na takie zdarzenia. Podstawowe aspekty obsługi zdarzeń są badane za pomocą 

przykładów, które przedstawiono w dalszej części tego rozdziału. Następujące przykłady 

przedstawiają wiele punktów dotyczących obsługi zdarzeń. Rysunek 3.13 wyświetla ręcznie 

zakodowany graficzny interfejs użytkownika, który jest używany dla istniejących członków 

Media Store - aplikacji tematycznej - do logowania, zanim będą mogli użyć swojej karty 

członkowskiej. 

 

Kod GUI pokazano poniżej 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import javax.swing.*; 

public class LoginScreen { 

private JFrame f; 

private JButton login; 

private JLabel usernameLabel; 

private JLabel passwordLabel; 

private JTextField usernameTextField; 



private JPasswordField passwordField; 

private JTextArea messages; 

private JPanel usernamePanel; 

private JPanel passwordPanel; 

private JPanel buttonPanel; 

private JPanel messagesPanel; 

public LoginScreen( ) { 

f = new JFrame( "Login screen" ); 

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

f.setLayout( new GridLayout( 4,1 ) ); 

usernamePanel = new JPanel( ); 

usernamePanel.add( usernameLabel = 

new JLabel( "Enter your user name:" ) ); 

usernamePanel.add( usernameTextField = 

new JTextField( 20 ) ); 

passwordPanel = new JPanel( ); 

passwordPanel.add( passwordLabel = 

new JLabel( "Enter your password:" ) ); 

passwordPanel.add( passwordField = 

new JPasswordField( 20 ) ); 

buttonPanel = new JPanel( ); 

buttonPanel.add( login = 

new JButton( "Press to login" ) ); 

messagesPanel = new JPanel( ); 

messages = new JTextArea( 10, 40 ); 

messagesPanel.add( messages ); 

f.add( usernamePanel ); 

f.add( passwordPanel ); 

f.add( buttonPanel ); 



f.add( messagesPanel ); 

f.pack( ); 

f.setSize( 700, 400 ); 

f.setVisible( true ); 

} // end of constructor 

} // end of class definitione 

GUI zawiera cztery panele komponentów dodanych do siatki ramki o rozmiarze czterech 

wierszy za pomocą jednej kolumny, komentarze są pomijane w kodzie. Pozostaje to 

ćwiczeniem dla czytelnika, aby przeanalizować kod, biorąc pod uwagę wygląd GUI, aby 

zrozumieć, jak zbudowany jest GUI. Trzeci wiersz (od góry) GUI zawiera komponent przycisku, 

którego celem jest umożliwienie zalogowania się użytkownika serwisu Media Store. Czwarty 

rząd od góry zawiera pole tekstowe, którego celem jest generowanie komunikatów 

informujących użytkownika, czy zalogował się poprawnie, czy też nie. Podstawową zasadą 

obsługi zdarzeń generowanych przez użytkowników jest zapisanie definicji klasy obiektu, który 

odpowie na takie zdarzenia. Ta kategoria obiektu jest znana jako słuchacz. Poniższe przykłady 

wykorzystują GUI pokazany na rysunku, aby zilustrować szereg sposobów dostarczania kodu 

w odpowiedzi na użytkownika, który loguje się i naciska przycisk. 

Przykład pierwszy: zewnętrzna klasa nasłuchiwania 

W tym przykładzie klasa listener jest oddzielona od klasy wyświetlającej GUI. Biorąc pod 

uwagę, że klasa detektora jest zaprojektowana do reagowania na zdarzenia przycisku poprzez 

wysyłanie komunikatów w obszarze tekstowym GUI, klasa detektora wymaga dostępu do 

komponentu obszaru tekstowego. Osiąga się to poprzez zapewnienie metody get dla obszaru 

tekstowego w klasie GUI i przekazanie referencji obiektu GUI do klasy odbiornika. Dodatkowy 

kod dla GUI pokazanego na rysunku - zwany w tym przykładzie ExternalEventHandler - dodaje 

obiekt, który implementuje interfejs ActionListener do przycisku, zanim zostanie dodany do 

swojego panelu, jak pokazano na następnej stronie. 

buttonPanel = new JPanel( ); 

login = new JButton( "Press to login" ); 

// ‘Register’ the button with its listener class. 

login.addActionListener( new ButtonHandler( this ) ); 

buttonPanel.add( login ); 

The code for getTextArea is simply: 

public JTextArea getTextArea( ) { 

return messages; 

} 



Metoda addActionListener "dodaje" obiekt implementujący interfejs ActionListener do 

przycisku. ActionListener jest interfejsem odbiornika do odbierania zdarzeń przycisku. Klasa 

słuchaczy, która przetwarza zdarzenia przycisku - zwana w tym przykładzie ButtonHandler - 

implementuje ten interfejs i dostarcza kod dla metody actionPerfomed zadeklarowanej w 

interfejsie. Obiekt utworzony z tej klasy jest "rejestrowany" komponentem przycisku przez 

wywołanie jego metody addActionListener. Kod klasy ButtonHandler jest następujący 

import java.awt.*; 

import java.awt.event.*; 

import javax.swing.*; 

public class ButtonHandler implements ActionListener { 

private ExternalEventHandler gui; 

public ButtonHandler( ExternalEventHandler gui ) { 

this.gui = gui; 

} 

public void actionPerformed( ActionEvent e ) { 

gui.getTextArea( ).setText( "Output messages here." ); 

} 

} // End of class definition. 

Metoda actionPerformed obiektu jest wywoływana po wystąpieniu zdarzenia przycisku. W 

takim przypadku prosty komunikat jest wysyłany do obszaru tekstowego GUI. Wynik 

naciśnięcia przycisku logowania jest pokazany na następnym zrzucie ekranu. 

 



W poniższym przykładzie i treści metoda ActionPerformed zadeklarowana w interfejsie 

ActionListner jest prosta w celu zilustrowania sposobu zdefiniowania klasy odbiornika. W 

aplikacji tematycznej treść metody ActionPerformed odczytuje informacje wprowadzone w 

dwóch polach tekstowych interfejsu GUI i używa go do skanowania tablicy istniejących 

elementów w celu znalezienia członka, który się zalogował, odpowiedni komunikat jest 

wysyłany do obszaru tekstowego, jeśli element został poprawnie zalogowany lub nie można 

go znaleźć w tablicy. Ogólnie rzecz biorąc, metoda metody actionPerformed może zawierać 

wiele linii kodu, w zależności od tego, ile pracy wymaga wykonanie. 

Przykład drugi: klasa GUI jest własnym detektorem W tym przykładzie klasa GUI jest własnym 

detektorem; tj. nie podano oddzielnej klasy odbiornika. Kod związany z dodaniem przycisku 

do jego panelu to: 

buttonPanel = new JPanel( ); 

login = new JButton( "Press to login" ); 

// Register the current object with the button. 

login.addActionListener( this ); 

buttonPanel.add( login ); 

Metoda actionPerformed jest członkiem klasy GUI; kod metody jest następny. 

 public void actionPerformed (ActionEvent e) { 

messages.setText ("Wysyłaj wiadomości tutaj."); 

} 

W przypadku klasy GUI działającej jako jej własny słuchacz, należy zauważyć, że treść metody 

actionPerformed ma bezpośredni dostęp do prywatnych zmiennych instancji klasy. W związku 

z tym treść actionPerformed ma dostęp do zmiennej z komunikatami identyfikującymi. Wynik 

naciśnięcia przycisku logowania jest pokazany na następnym zrzucie ekranu; wynik naciśnięcia 

przycisku jest taki sam, jak pokazano na rysunku 



 

Przykład 3: obsługa zdarzeń za pomocą wewnętrznej klasy 

W tym przykładzie klasa wewnętrzna jest używana jako klasa odbiornika zamiast klasy 

zewnętrznej (tak jak w ćwiczeniu pierwszym). Klasa wewnętrzna jest pełną definicją klasy 

zawartą w całości w definicji klasy otaczającej i jest uważana za członka klasy otaczającej. 

Sekcja kodu, która dodaje przycisk do swojego panelu, jest pokazana poniżej: 

buttonPanel = new JPanel( ); 

login = new JButton( "Press to login" ); 

// Register the inner class as the handler class. 

login.addActionListener( new InnerButtonHandler( ) ); 

buttonPanel.add( login ); 

Definicja klasy wewnętrznej to:  

class InnerButtonHandler implements ActionListener { 

public void actionPerformed( ActionEvent e ) { 

messages.setText( "Output messages here." ); 

} 

} // end of inner class definitione 

Należy zauważyć, że definicja klasy wewnętrznej nie jest zadeklarowana jako publiczna; 

oznacza to, że może on być przechowywany w tym samym pliku, który przechowuje zamkniętą 

klasę - InnerClass.java w tym ćwiczeniu - i nie jest dostępny spoza zewnętrznej klasy. Ponadto, 

członkowie klasy wewnętrznej mają bezpośredni dostęp do prywatnych zmiennych instancji 



klasy zewnętrznej, jak pokazuje kod dla metody ActionPerformed. Wynik naciśnięcia przycisku 

logowania jest pokazany na następnym zrzucie ekranu; wynik naciśnięcia przycisku jest taki 

sam jak w przypadku ćwiczeń jeden i dwa 

 

Przykład czwarty: obsługa zdarzeń za pomocą anonimowej klasy 

W tym przykładzie kategoria klasy znana jako klasa anonimowa jest zadeklarowana jako 

detektor dla przycisku. Klasa anonimowa jest nieco podobna do klasy wewnętrznej, z tą 

różnicą, że jest tworzona i używana jednocześnie. Klasa jest "anonimowa" w tym sensie, że nie 

otrzymuje wyraźnego odniesienia do obiektu; powstaje raczej tam, gdzie jest potrzebna. Cała 

definicja klasy anonimowej jest zawarta w zakresie. Argument metody, jak pokazano w kodzie 

dodającym przycisk do panelu (dla przykładu czwartego), który jest wyświetlany obok. 

buttonPanel = new JPanel( ); 

login = new JButton( "Press to login" ); 

login.addActionListener( new ActionListener( ) { // start of anonymous class definition 

public void actionPerformed( ActionEvent e ) { 

messages.setText( "Hello world" ); 

} 

} ); // end of anonymous class, then end of addActionListener method 

buttonPanel.add( login ); 

Argumentem metody addActionListener jest obiekt będący obiektem ActionListener, to 

znaczy obiekt klasy implementującej interfejs ActionListener. Wywołanie metody 

addActionListener na przycisku (w powyższym kodzie) używa specjalnej składni języka Java do 

zdefiniowania anonimowej klasy wewnętrznej w celu utworzenia obiektu klasy, która jest 



przekazywana jako argument do metody addActionListener. Argument został przekazany 

addActionListener to wywołanie metody ActionListener (); to wywołanie rozpoczyna definicję 

klasy anonimowej, która implementuje interfejs ActionListener i jest skrótem dla 

public class MyHandler implementuje ActionListener { 

Po nawiasie zamykającym anonimowej definicji klasy następuje nawias zamykający, który 

przechowuje argument wywołania metody addActionListener na przycisku. Biorąc pod uwagę 

charakter specjalnej składni, czytelnik powinien zdawać sobie sprawę, że przy kodowaniu 

anonimowych klas należy zachować szczególną ostrożność. Jak wskazano wcześniej, jest 

prawdopodobne, że kod metody actionPerformed zawiera wiele linii kodu, z których wszystkie 

będą zawarte w treści definicji klasy anonimowej, która jest, z kolei przekazany jako parametr 

do metody addActionListener przycisku. Zwykle utrudnia to odczytanie kodu dla programów 

obsługi zdarzeń, które są członkami anonimowych klas. Pomimo tej potencjalnej 

niedogodności anonimowa klasa ma dostęp do prywatnych zmiennych w otaczającej klasie, 

co pokazano w następnej instrukcji. 

messages.setText( "Hello world" ); 

Ulepszony sposób kodowania anonimowej klasy nasłuchiwania polega na wywołaniu metody 

klasy otaczającej, jak pokazano w alternatywnej wersji kodu, która dodaje przycisk do panelu 

(w przykładzie czwartym) w następujący sposób. 

buttonPanel = new JPanel( ); 

login = new JButton( "Press to login" ); 

login.addActionListener( new ActionListener( ) { // start of anonymous class definition 

public void actionPerformed( ActionEvent e ) { 

// delegate event handling to a method of the enclosing class 

buttonAction( e ); 

} 

} ); // end of anonymous class, then end of addActionListener method 

buttonPanel.add( login ); 

The code for the body of the buttonAction method is 

public void buttonAction( ActionEvent e ) { 

// event handling code 

messages.setText( "Hello world" ); 

} 

Obie wersje ćwiczenia Cztery dają taki sam wynik, jak pokazano na następnym zrzucie ekranu. 

 



 

Zaletą drugiego podejścia zilustrowanego w Przykładzie 4 jest przekazanie odpowiedzialności 

za kod obsługi zdarzenia do metody klasy otaczającej. Deweloper zapewnia kod obsługi 

zdarzeń dla tej metody, zamiast osadzać go w definicji anonimowej klasy. 

Przykład piąty 

Alternatywne podejście w przypadku korzystania z anonimowej klasy przedstawionej w 

przykładzie czwartym zostało przyjęte przez wizualne cechy projektu NetBeans. Dwukrotne 

kliknięcie przycisku GUI omawianego w sekcji 3.4, pokazanego w widoku projektu na 

następnym zrzucie ekranu, automatycznie wstawia kod obsługi zdarzenia. 



 

Metoda obsługi zdarzeń dodana przez NetBeans jest podświetlona na zrzucie ekranowym 

pokazanym poniżej  

 



Dalsze badanie kodu, który jest automatycznie wstawiany przez MetBeans ™, pokazuje, że 

metoda jest wywoływana z anonimowej klasy, jak podkreślono na zrzucie ekranu, który jest 

wyświetlany poniżej 

 

Edytowanie metody obsługi zdarzeń, jak pokazano na zrzucie ekranu widocznym na rysunku 

3.20 na następnej stronie, daje taki sam wynik jak poprzednio. Wynik wykonywania polecenia 

main w klasie GUI w projekcie NetBeans pokazany jest na zrzucie ekranu pokazanym na 

rysunku 



 

 

Podsumowanie klas Listener 

Powyższe przykłady ilustrują, że istnieje wiele sposobów definiowania klasy detektorów, która 

obsługuje zdarzenia interfejsu użytkownika. Obejmują one: 

1. Używanie oddzielnej, zewnętrznej klasy nasłuchiwania: 

• przekazać odwołanie do klasy GUI do konstruktora klasy detektora; 



• umożliwia to słuchaczowi dostęp do komponentów GUI za pomocą metod "get"; 

2. klasa GUI jest własnym słuchaczem; 

3. używać wewnętrznej klasy (klas); 

4. używać anonimowych klas, które wywołują metodę obsługi zdarzenia z otaczającej klasy. 

Metody klas nasłuchiwania zdefiniowane za pomocą metod 2, 3 i 4 mają bezpośredni dostęp 

do prywatnych zmiennych, w tym składników interfejsu użytkownika, ich klasy otaczającej. 

Jest to wygodniejsze niż metoda 1, gdzie metody "get" muszą być zapewnione w klasie GUI, 

aby można było uzyskać dostęp do składników interfejsu użytkownika za pomocą odwołania 

do obiektu do obiektu GUI, który jest przekazywany do zewnętrznej klasy nasłuchiwania. 

Chociaż metoda 1 deleguje kod obsługi zdarzeń do osobnej definicji klasy - co zapewnia jej 

elastyczność i wygodę - Metoda 4 jest zalecana przez autora (tego przewodnika), po pierwsze 

dlatego, że kod obsługi zdarzenia jest delegowany do dedykowanych metod, które są 

kodowane przez programistę, a po drugie, ponieważ wiele IDE stosuje to podejście. 3.6 GUI 

dla aplikacji tematycznej Pełny GUI dla aplikacji tematycznej jest pokazany w serii zrzutów 

ekranowych, które następują na następnych dwóch stronach. Każda część GUI jest 

zaimplementowana jako składnik JPanel, który został dodany do każdego z okien z zakładkami 

kontenera JTabbedPane. 

 



 

 



 

GUI pokazany na powyższych zrzutach ekranu został skonstruowany ręcznie w pierwszej 

kolejności, a następnie został skonstruowany przy użyciu funkcji wizualnego projektowania w 

NetBeans ™. W obu przypadkach kod metod obsługi zdarzeń jest taki sam. Na przykład 

procedura obsługi zdarzenia dla przycisku logowania skanuje tablicę istniejących członków, 

aby znaleźć członka, który próbuje się zalogować. Kod metody obsługi zdarzenia jest 

następujący. 

// Event handler for the ‘Login button’ for existing members. The purpose of this handler is to 

// find the member in the array of existing members. 

if ( ( JButton )( ae.getSource( ) ) == loginButton ) 

{ 

// Read in the array of members. 

mediaStore.readMembers( ); 

// Capture the existing member's user name and password. 

String userName = userNameFieldExistingMember.getText( ); 

// Next, get the contents of the password field. 

char [ ] chars = passwordFieldExistingMember.getPassword( ); 

// Declare a local variable to store the password and add the array of characters to a 

// String. 



String password = new String ( chars ); 

// Concatenate the user name and password. 

String searchString = userName + password; 

// Search the array of members for the combined user name and password. 

// First, get the array of members. 

Member[ ] existingMembers = mediaStore.getMembers( ); 

// Scan the array of existing members and compare the search string with each 

// member's combined user name and password. 

boolean flag = true; 

while( flag == true ) 

{ 

for ( int i = 0; i < mediaStore.getNoOfMembers( ); i ++ ) 

{ 

existingMember = existingMembers[ i ]; 

String existingUserName = existingMember.getUserName( ); 

String existingPassword = existingMember.getPassword( ); 

String combinedNameAndPassword = existingUserName + 

existingPassword; 

messagesAreaExistingMembers.append( 

"\nThe combined “ + name and password is: " + 

combinedNameAndPassword ); 

if ( searchString.equals( combinedNameAndPassword ) ) 

{ 

// Found existing member in the array of members. 

// Output a message. 

messagesAreaExistingMembers.append( 

"\nFound member." ); 

messagesAreaExistingMembers.append( 

"\nYour user name” +“ is: “ + 



existingMember.getUserName( ) ); 

messagesAreaExistingMembers.append( 

\nYour password” + 

“ is: " + existingMember.getPassword( ) ); 

messagesAreaExistingMembers.append( "\nYour” + 

“ membership number is: " + 

existingMember.getMembershipNumber( ) ); 

// Test: find out if the DVD card object has a non-null 

// reference. 

messagesAreaExistingMembers.append( "\nYour DVD” + 

“ card is: " + existingMember.getCard( 0 ) ); 

// Enable the next tab. 

tabbedPane.setEnabledAt( 3, true ); 

flag = false; 

break; // out of the for loop 

} // End if. 

} // End of for loop. 

break; // out of the while loop 

} // End of while loop. 

// If there is no match, output a suitable message. 

if ( flag == true ) 

{ 

messagesAreaExistingMembers.append( "\nNo such “ + 

“ member; please try again." ); 

} 

} // end of outer if 

 

Celem przedstawienia kompletnego kodu obsługi zdarzeń nie jest zachęcanie czytelnika do 

zrozumienia jego każdego stwierdzenia. Raczej ma na celu pokazać czytelnikowi, że kod 

metody obsługi zdarzenia może być znaczny. W powyższym przykładzie program obsługi 



zdarzeń ma zadanie do wykonania, gdy poprzedni członek próbuje się zalogować. Jeśli 

logowanie się powiedzie, zakładka "Użyj karty DVD" jest włączona, aby członek mógł użyć 

swojej karty do wypożyczenia lub zwrotu DVD. 

3.7 Podsumowanie obsługi zdarzeń 

Przykłady omówione w podrozdziale 3.6 są okazją do zrobienia wielu ogólnych uwag na temat 

drugiego etapu budowy GUI: aktywacji komponentów interfejsu użytkownika. Są one 

przedstawione w polu poniżej. 

• Zbudowanie GUI reagującego na zdarzenia wymaga metody obsługi zdarzeń zamkniętej w 

obiekcie słuchacza. 

• Zdarzenia są obiektami, które są automatycznie tworzone, gdy użytkownik wchodzi w 

interakcję ze składnikiem interfejsu użytkownika. 

• Komponent UI wysyła zdarzenie do jednego lub większej liczby obiektów detektora 

zarejestrowanych za pomocą składnika interfejsu użytkownika. 

• Każde zdarzenie ma odpowiedni interfejs nasłuchujący, który deklaruje, które metody muszą 

być zdefiniowane w klasach nasłuchujących, które je implementują. 

• Obiekty Listenera, wraz z ich metodami obsługi, są rejestrowane za pomocą składnika 

interfejsu użytkownika, który następnie obserwują lub nasłuchują. 

• Detektor zawiera jedną lub więcej metod obsługi zdarzeń, które odbierają i przetwarzają 

zdarzenia. 

Przykłady w sekcji 3.6 uwzględniają tylko interfejs ActionListener implementowany przez 

nasłuchiacze przycisków. Jak pokazuje kod, interfejs deklaruje jedną metodę: 

public void actionPerformed (ActionEvent e) 

który bierze obiekt ActionEvent jako jedyny argument. Interfejs API zawiera listę wielu 

interfejsów i detektorów powiązanych z obsługą zdarzeń. Tabele na następnej stronie 

wymieniają kilka z nich jedynie w celu wskazania ich zakresu czytelnikowi.  

Podsumowanie interfejsu 

ActionListener : Interfejs nasłuchujący do odbierania zdarzeń akcji. 

ItemListener : Interfejs nasłuchujący do odbierania zdarzeń elementów. 

KeyListener : Interfejs nasłuchujący do odbierania zdarzeń klawiatury (naciśnięcia klawiszy). 

MouseListener : Interfejs słuchacza do odbierania "interesujących" zdarzeń myszy (naciśnij, 

zwolnij, kliknij, wejdź i wyjdź) na komponencie. 

MouseMotionListener : Interfejs słuchacza do odbierania zdarzeń ruchu myszy na składnik. 

MouseWheelListener : Interfejs słuchacza do odbierania zdarzeń kółka myszy na składnik. 

 



Podsumowanie klasy 

KeyEvent : Zdarzenie, które wskazuje, że naciśnięcie klawisza w komponencie. 

MouseEvent : Zdarzenie, które wskazuje, że akcja myszy wystąpiła w składnik. 

TextEvent : Zdarzenie semantyczne wskazujące, że tekst obiektu zmienił się 

Na przykład ItemListener można zarejestrować za pomocą komponentu JCheckBox w 

następujący sposób: 

myCheckBox.addItemLIstener (new ItemListener ()) 

gdzie interfejs ItemLIstener deklaruje pojedynczą metodę  

public void itemStateChanged (ItemEvent e) 

jest wywoływane, gdy element został zaznaczony przez użytkownika w polu wyboru. Krótko 

mówiąc, można użyć interfejsu API, aby dowiedzieć się, jak zarejestrować składnik interfejsu 

użytkownika z odpowiednim detektorem, który implementuje odpowiedni interfejs, w 

zależności od charakteru zdarzenie lub zdarzenia powiązane z użytkownikami, gdy wchodzą w 

interakcję ze składnikiem. Sekcja 3.3.2 zawiera listę sugerowanych kroków, które należy 

podjąć podczas konstruowania GUI. Krok 9 (na liście) powtarza zalecenie określone w tutorialu 

on-line w Javie, że GUI Swing powinien działać w tak zwanym wątku wykonania. Następny i 

ostatni rozdział tego przewodnika opisuje, w jaki sposób program Java może osiągnąć 

równoczesność wykonywania zadań za pomocą wątków 

4. Współbieżność z wątkami 

Używanie klasy Thread jest często traktowane jako stosunkowo zaawansowany temat dla 

początkującego przewodnika po Javie. Czytelnik może jednak przypomnieć sobie z rozdziału 

trzeciego, że GUI Swing wykonuje we własnym wątku wykonawczym. Wynika to z faktu, że 

wirtualna maszyna języka Java pozwala aplikacji na jednoczesne uruchamianie wielu wątków 

wykonawczych. Pomimo względnie zaawansowanego charakteru wątków (wykonania), z 

badania w rozdziale trzecim jasno wynika, że czytelnik powinien być świadomy podstawowych 

pojęć związanych z wątkami w aplikacjach Java. W rozdziale czwartym przedstawiono 

pokrótce, w jaki sposób więcej niż jedno zadanie można realizować jednocześnie w 

programach Java za pomocą wątków. 

4.1 Wprowadzenie do wątków 

Sekcja 3.3.2 podaje kod dla głównej metody, która renderuje GUI Swing w swoim własnym 

wątku. Główną metodą wywołania konstruktora dla GUI jest zwykle element lekkiej klasy z 

poniższą uogólnioną definicją klasy. 

 

public class RenderTheGui { 

public static void main( String[ ] args ) { 

// The next statement is a call to the invokeLater method of the 



// SwingUtilities class of the javax.swing package. The invokeLater 

// method takes a Runnable object as an argument. In essence, the purpose of 

// the Runnable object is to initialise the GUI and schedule it for execution in 

// a thread. 

javax.swing.SwingUtilities.invokeLater( new Runnable( ) { 

// start of anonymous class definition of the Runnable object; 

// call the thread’s run method 

public void run( ) { 

// call the GUI’s constructor 

MySwingClass gui = new MySwingClass( ); 

} // end of run method 

} // end of Runnable class definition 

); // end of call to invokeLater method 

} // end of main 

} // end class definition 

Anonimowy obiekt implementujący interfejs Runnable jest tworzony i przekazywany jako 

argument do metody invokeLater. Efekt wywołanie metody invokeLater jest zaplanować 

tworzenie GUI do wykonania we własnym wątku i wywołuje metodę run wątku do nazwać, 

których celem jest wywołanie konstruktora GUI. W efekcie celem klasy o nazwie 

RenderTheGui jest zaplanowanie uruchomienia GUI we własnym wątku. Głównym celem tego 

działania jest to, że graficzny interfejs użytkownika nie "zamarza", gdy jest używany przez 

użytkownika, niezależnie od innych zadań wykonywanych przez aplikację. Przykład pokazuje, 

że rzeczywista praca wątku jest wykonywana w jego metodzie run; tj. to zadanie lub zadania, 

które wątek jest wymagany do przeprowadzenia w imieniu aplikacji, są zakodowane w treści 

metody uruchamiania wątku. 

4.2 Tworzenie wątków 

Jedno z narzędzi zintegrowanych z BlueJ, IDE użyte do opracowania większości przykładów 

przedstawionych w tym przewodniku pokazuje, że kilka wątków jest uruchomionych, gdy GUI 

aplikacji tematycznej jest renderowane. Większość tych wątków to wątki systemowe lub wątki 

związane z uruchamianiem BlueJ jako aplikacji. Dwa z tych wątków są powiązane z aplikacją 

tematyczną, a mianowicie wątkiem, który działa jest główny i wątek wyświetlający GUI. 

Jedynym wątkiem tworzonym jawnie przez programistę jest ten, który wywołuje konstruktor 

GUI, jak pokazano w kodzie w sekcji 4.1: pozostałe wątki są tworzone automatycznie przez 

maszynę JVM w celu zarządzania IDE i różnymi zasobami systemowymi. Kod w sekcji 4.1 

ilustruje jedną z dwóch metod tworzenia wątku: to jest utworzenie obiektu, który 



implementuje interfejs Runnable. Istnieją dwie metody jawnego tworzenia wątku w 

programie Java: 

1. Utwórz obiekt dziedziczący z klasy java.lang.Thread. 

2. Utwórz obiekt, który implementuje interfejs java.lang.Runnable. 

4.2.1 Obiekt dziedziczy z klasy wątków 

Szablon definicji klasy dziedziczącej z klasy Thread. 

public class MyThreadOne extends Thread { 

// declare instance variables 

// constructor for the thread 

public MyThread( ) { 

// code goes here 

} 

// override the run method of the Thread class 

public void run( ) { 

// code executed by thread 

} 

// other members of the class 

} // end of class definitione 

Obiekt wątku jest tworzony przez wywołanie metody początkowej klasy Thread; to wywołanie 

powoduje umieszczenie wątku w stanie umożliwiającym uruchomienie, co oznacza, że staje 

się on dostępny do planowania przez maszynę JVM. Metoda początkowa automatycznie 

wywołuje metodę uruchomienia wątku. Wątek jest zazwyczaj tworzony w oddzielnej, lekkiej 

klasie, która zawiera główną metodę. Następuje szablon dla tej klasy. 

public class TestMyThreadOne { 

public static void main( String args[ ] ) { 

MyThreadOne mto = new MyThreadOne( ); 

mto.start( ); 

} 

} // end of class definitione 

Ciało głównej metody tworzy egzemplarz wątku, wywołując jego konstruktor 

bezargumentowy; metoda początkowa wątku jest wywoływana w tej instancji. 



4.2.2 Obiekt implementujący interfejs, który można uruchomić 

Szablon definicji klasy klasy implementującej interfejs Runnable jest następujący. 

public class MyThreadTwo implements Runnable { 

// declare instance variables 

// constructor for objects of this class 

public MyThreadTwo( ) { 

// code goes here 

} 

// implement the run method of the Runnable interface 

public void run( ) { 

// code executed by thread 

} 

} // end of class definitione 

 

Następny szablon tworzy instancje klasy implementującej interfejs Runnable. 

 

public class TestMyThreadTwo { 

public static void main( String args[ ] ) { 

MyThreadTwo mtt = new MyThreadTwo( ); 

Thread thread = new Thread( mtt ); 

thread.start( ); 

} 

} // end of class definitione 

 

W tym przypadku treść głównej metody tworzy instancję klasy implementującej interfejs 

Runnable i przekazuje odwołanie do obiektu konstruktorowi klasy Thread, która jako jedyny 

parametr przyjmuje obiekt Runnable. Metoda początkowa wątku jest wywoływana, jak 

poprzednio. Rezultatem użycia jednej z dwóch metod, które można wykorzystać do tworzenia 

wątków, jest to, że programista udostępnia treść metody uruchamiania wątku; to ta metoda 

wykonuje pracę, którą jest wątewymagane do zrobienia w aplikacji Java. 

4.3 Używanie wątków w aplikacjach Java 



Istnieje szereg zadań, które można zaprojektować w celu wykonania w dedykowanym wątku; 

obejmują one: 

• zadania I / O, które wymagają znacznych zasobów lub mają dużą skalę; 

• zadania drukowania na dużą skalę, w których sterownik druku wykonuje we własnym wątku; 

• zsynchronizowane wielokrotne zadania do odczytu / zapisu; 

• aplikacje serwerowe, które zapewniają usługę aplikacji dla wielu klientów. 

Czwarta pozycja na powyższej liście identyfikuje aplikacje, które wymagają współdzielonego 

dostępu do zasobów z wielu aplikacji klienckich i wymaga wysokiego stopnia synchronizacji w 

celu utrzymania integralności i bezpieczeństwa danych. Następna podsekcja wyjaśnia, na 

przykład, w jaki sposób można osiągnąć synchronizację. 

4.3.1 Zsynchronizowane słowo kluczowe 

Wydaje się zasadne twierdzenie, że dane wymagane do uzyskania dostępu przez wiele 

aplikacji klienckich muszą być zsynchronizowane, aby chronić stan danych, tak aby był spójny 

z punktu widzenia aplikacji klienckich, które muszą z niego korzystać. Logika synchronizacji jest 

wymagana dla dowolnej aplikacji serwera, która zapewnia jednoczesne usługi wielu klientom, 

którzy wymagają dostępu do odczytu / zapisu do udostępnionych danych. Można to osiągnąć 

w aplikacjach Java, kontrolując wątek, który uzyskuje dostęp do wartości danych obiektu, 

identyfikując krytyczne sekcje kodu, które wymagają wyłącznego dostępu do udostępnionych 

danych i "flagowanie" takiego kodu przy użyciu słowa kluczowego zsynchronizowanego. 

Synchronizacja krytycznych sekcji kodu opiera się na encji nazywanej wewnętrzną blokadą 

obiektu. Wątek "posiada" blokadę obiektu między czasem, w którym ją zdobyła i zwalnia. Język 

Java udostępnia dwa idiomy synchronizujące: metody zsynchronizowane i instrukcje 

synchronizowane. Gdy wątek wywołuje metodę zsynchronizowaną, pobiera blokadę dla 

obiektu tej metody i zwalnia ją, gdy metoda zwraca. Synchronizacja metody pozwala na 

wyłączny dostęp do kodu, który uzyskuje dostęp do współużytkowanych danych i zapewnia, 

że nie jest możliwe, aby dwie inwokacje tej metody interweniowały i interweniowały między 

sobą. Kiedy wątek wywołuje zsynchronizowaną metodę obiektu, wszystkie inne wątki, które 

wywołują zsynchronizowane metody tego obiektu, są blokowane do momentu zakończenia 

pierwszego wątku z przedmiotem i zwalnia jego blokadę. W ten sposób udostępnienie obiektu 

między wątkami jest bezpieczne poprzez deklarowanie metod synchronizacji za pomocą słowa 

kluczowego zsynchronizowanego w następujący sposób: 

public synchronized void aMethod( ){ 

// body of method 

} 

Z drugiej strony synchronizowanie instrukcji zapewnia bardziej szczegółowe podejście niż w 

przypadku metod synchronizujących. Podczas synchronizowania bloku instrukcji, blok musi 

określać obiekt, który zapewnia blokadę, jak pokazano poniżej. 

 



public void aMethod( ) { 

synchronized( anObjectReference ) { 

// scope of synchronised block 

} 

Gdy wątek osiągnie zsynchronizowany blok, sprawdza obiekt przekazany jako argument i 

uzyskuje blokadę obiektu przed kontynuowaniem wykonywania instrukcji w bloku. Blokada 

jest zwalniana, gdy nitka przechodzi przez koniec bloku. Poniższy przykład na następnych kilku 

stronach ilustruje sposób synchronizacji metod i instrukcji w wątku, który uruchamia aplikację 

bankową. Autor (tego przewodnika) używa przykładu do nauczenia niektórych zasad 

rozproszonych aplikacji typu klient / serwer, w których klient i serwer działają w oddzielnych 

maszynach JVM sieć komputerowa. Rezultat dystrybucji komponentów klienta i serwera 

aplikacji oznacza, że zsynchronizowany kod w serwerze gwarantuje, że tylko jeden klient na 

raz może uzyskać dostęp do konta klienta. Część kodu klasy serwera banku została pominięta, 

aby umożliwić czytelnikowi zidentyfikowanie i zbadanie celu synchronizowanego kodu. 

Definicje klas Konto i BankingException nie muszą być tutaj pokazane. Obiekt klasy, która 

następuje, jest tworzony w metodzie run wątku, aby mogły być jego metody wywoływana od 

wielu klientów. 

/** 

* The server class is based on David Flanagan’s code; it implements methods for bank 

* account transactions. Account data is written out to a data a file. 

* Modified by David M. Etheridge. 

* @version 1.0, dated 17 January 2008. 

* Source: David Flanagan, Java Examples in a Nutshell, 2nd Edition, 2000. 

*/ 

import java.util.*; 

import java.io.*; 

public class BankServer { 

/** This data structure stores accounts. */ 

Map accounts = new HashMap( ); 

/** The constructor reads the accounts from a file. */ 

public BankServer( ) { 

try 

{ 



readData( ); 

} 

catch( Exception e ) 

{ 

System.out.println( "Error: " + e.getMessage( ) ); 

} 

} // end of constructor 

/** This method opens a bank account with a name and password. It is synchronised 

* to make it thread safe, since it manipulates the data structure of accounts. 

* @param name The name of the account. 

* @param password The account's password. 

*/ 

public synchronized void openAccount( String name, String password ) 

throws BankingException, IOException, ClassNotFoundException { 

// find out if there is already an account with this name 

if ( accounts.get( name ) != null ) 

{ 

throw new BankingException( "Account already exists.\n" ); 

} 

// otherwise, if the account doesn't exist: create it 

else 

{ 

Account acct = new Account( name, password ); 

// put the account in the data structure 

accounts.put( name, acct ); 

} 

// write the accounts to a file 

try 

{ 



FileOutputStream fos = new FileOutputStream( 

"C:\\temp\\accounts.dat"); 

ObjectOutputStream oos = new ObjectOutputStream( fos ); 

oos.writeObject( accounts ); 

oos.flush( ); 

oos.close( ); 

fos.close( ); 

} 

catch ( IOException e ) { 

System.out.println( "Error: " + e.getMessage( ) ); 

} 

} // end of openAccount method 

/** This method cannot be invoked from the client GUI. Given a name and password, 

* it checks to see if an account with that name and password exists. If so, it returns the 

* Account object. Otherwise, it throws an exception. 

* @return A reference to an existing account. 

* @param name The name of the account. 

* @param password The account's password. 

*/ 

Account verify( String name, String password ) throws BankingException { 

synchronized( accounts ) 

{ // start of synchronised block; note the cast 

Account acct = ( Account )accounts.get( name ); 

if ( acct == null ) 

{ 

throw new BankingException( "No such account.\n" ); 

} else { 

if ( !password.equals( acct.password ) ) 

{ 



throw new BankingException( 

"Invalid password.\n" ); 

} // end if 

} // end else 

return acct; 

} // end of synchronized block 

} // end of verify method 

/** This method closes an account. It is synchronisd to make it thread safe, since it 

* manipulates the data structure of accounts. 

* @param name The name of the account. 

* @param password The account's password. 

*/ 

public synchronized void closeAccount( String name, String password ) 

throws BankingException { 

Account acct = verify( name, password ); 

accounts.remove( name ); 

acct.transactions.add( "Account closed at " + new Date( ) ); 

// before changing the balance an account, we first have to obtain a lock on 

// that account 

synchronized ( acct ) 

{ // start of synchronised block 

double balance = acct.balance; 

// assume a closing balance of zero 

acct.balance = 0; 

// write the accounts to a file as in the openAccount method 

} // end of synchronised block 

} // end of closeAccount method 

/** This method deposits an amount in the named account. 

* @param name The name of the account. 



* @param password The account's password. 

* @param depositAmount The amount to be deposited. 

*/ 

public void deposit( String name, String password, double depositAmount ) 

throws BankingException { 

Account acct = verify( name, password ); 

synchronized( acct ) 

{ // start of synchronised block 

acct.balance += depositAmount; 

acct.transactions.add( 

"Deposited " + depositAmount + " on " + new Date( ) ); 

// write the accounts to a file 

} // end of synchronised block 

} // end of deposit method 

/** This method withdraws an amount from the named account. 

* @param name The name of the account. 

* @param password The account's password. 

* @param depositAmount The amount to be withdrawn. 

*/ 

public double withdraw( String name, String password, double 

withdrawAmount ) throws BankingException { 

Account acct = verify( name, password ); 

synchronized( acct ) 

{ // start of synchronized block 

if ( acct.balance < withdrawAmount ) 

{ 

throw new BankingException( 

"Insufficient funds for this withdrawal.\n" ); 

} 



else 

{ 

acct.balance - = withdrawAmount; 

acct.transactions.add( 

"Withdrew " + withdrawAmount + " on " 

+ new Date( ) ); 

} 

// write the accounts to a file 

return withdrawAmount; 

} // end of synchronised block 

} // end of withdraw method 

/** This method returns the current balance of the named account. 

* @return The account's balance. 

* @param name The name of the account. 

* @param password The account's password. 

*/ 

public double getBalance( String name, String password ) 

throws BankingException { 

Account acct = verify( name, password ); 

synchronized( acct ) 

{ // start of synchronised block 

return acct.balance; 

} // end of synchronised block 

} // end of getBalance method 

/** This method returns a List of strings containing the transaction history of the 

* named account. 

* @return The transaction history of the account. 

* @param name The name of the account. 

* @param password The account's password. 



*/ 

public List getTransactionHistory( String name, String password ) 

throws BankingException, ClassNotFoundException { 

Account acct = verify( name, password ); 

synchronized( acct ) 

{ // start of synchronised block 

return acct.transactions; 

} // end of synchronised block 

} // end of getTransactionHistory method 

/** This method reads the accounts from a file; it is called from the constructor. */ 

public void readData( ) throws IOException, ClassNotFoundException { 

try 

{ 

FileInputStream fis = new FileInputStream( 

"C:\\temp\\accounts.dat"); 

ObjectInputStream ois = 

new ObjectInputStream( fis ); 

accounts = ( Map )( ois.readObject( ) ); 

ois.close( ); 

fis.close( ); 

} 

catch (IOException e) { 

System.out.println( "Error: " + e.getMessage( ) ); 

} 

} // end of readData method 

} // end of BankServer class definitione 

Od czytelnika nie oczekuje się pełnego zrozumienia działania aplikacji bankowej. Przeciwnie, 

celem przedstawienia kodu merytorycznego dla klasy BankServer jest umożliwienie 

czytelnikowi zrozumienia, w jaki sposób synchronizacja jest wykorzystywana do 

synchronizowania metod i bloków kodu w celu spełnienia wymagań aplikacji w sposób 

zapewniający, że nazwana konto może być dostępne tylko przez jednego klienta 



zastosowanie na raz. 

4.4 Podsumowanie wątków 

Rozdział czwarty wyjaśnia, w jaki sposób klasa Thread i interfejs Runnable są używane w 

programie Java do tworzenia wątków wykonywania. Przykład ilustruje, w jaki sposób 

synchroniczny dostęp do kodu jest osiągany w sytuacjach wymagających wyłącznego dostępu 

do współużytkowanych zasobów danych. Ta część pomija wszelkie dyskusje dotyczące 

planowania wątków. Na potrzeby tego przewodnika wystarczy powiedzieć, że wątki Java są 

wyprzedzające. Oznacza to, że program planujący z wyprzedzeniem wie, że wiele wątków 

można uruchomić, ponieważ ich metoda uruchamiania została wywołana niejawnie przez 

maszynę JVM lub jawnie przez kod dewelopera. Jednak tylko jeden wątek działa w tym samym 

czasie. Działający wątek jest kontynuowany uruchom, dopóki nie przestanie być uruchamiany 

lub inny wątek o wyższym priorytecie stanie się możliwy do uruchomienia. W tym ostatnim 

przypadku wątek o niższym priorytecie jest wyprzedzany przez wątek o wyższym priorytecie. 

Wątek może przestać być uruchamiany (to znaczy blokowany) z różnych powodów, na 

przykład z powodu konieczności oczekiwania na dostęp do zasobu. To daje innym wątkom 

szansę na wykonanie. Na niektóre warunki planowania może wpływać kod dewelopera; 

jednak pola i metody klasy Thread nie są uwzględnione w tym rozdziale. Czytnik jest odsyłany 

do dokumentacji klasy Thread w Java API, aby uzyskać wstępny wgląd w to, jak programista 

może wpływać na planowanie wątków 


