Java: Klasy w aplikacjach Java - Wprowadzenie do programowania Java
1. Korzystanie z Java Application Programming Interface
W części pierwszym wzięto przykłady z Java Application Programming Interface (API) i
aplikacji tematycznej, aby podkreślić kluczowe znaczenie dokumentacji. Przykłady służą do
pokazania, w jaki sposób dokumentacja jest zorganizowana w interfejsie API i w jaki sposób
jest umieszczana w kodzie programisty.
1.1 Dokumentacja w napisanych przez programistę klasach Java
Poprzednie częsci zawierają szereg przykładów klas (lub klas częściowych) z aplikacji
tematycznej, której głównym celem jest zilustrowanie pojęć programistycznych. Nie
powinno umknąć uwadze czytelnika, że te przykłady często zawierają materiały inne niż
instrukcje Java, zazwyczaj w niepogrubionej czcionce. Włączenie takiego materiału rodzi
pytanie: jaki jest cel dokumentacji, to definicja klasy? Być może jednym ze sposobów
rozwiązania tego problemu jest uwzględnienie rysunków 1.1 i 1.2 poniżej.

Chociaż jest oczywiste, że obrazy mają być zabawne, padają poważnie: nie ma nic gorszego
niż próba zachowania kodu napisanego przez kogoś innego, jeśli istnieje niewielka lub żadna
dokumentacja. Dokumentacja jest integralną częścią klasy Java, ponieważ służy między
innymi do wyjaśniania celów członków klasy (do zespołu programistów) i wykazywania
spójności ze schematem klas.
1.1.1 Dokumentacja w aplikacji tematycznej
Diagramy klasowe dwóch klas aplikacji tematycznych pokazano na rysunku na następnej
stronie.

Klasy są powiązane relacją "ma", jak pokazano na następnym rysunku

Kod źródłowy dla klasy Member występuje w następnej kolejności. Niektóre instrukcje Java,
spacja i komentarze jednoliniowe są pomijane ze względu na zwięzłość, aby uczący się mogli
skoncentrować się na dokumentacji Java, a nie na logice kodu. Bloki dokumentacji są
wyświetlane pogrubioną czcionką.

Komentarze w kodzie źródłowym umieszczone między / ** i * / są znane jako komentarze do
dokumentacji i mogą być używane do automatycznego generowania dokumentacji o klasach.
Komentarze opatrzone znacznikiem "@" mają określone znaczenie, ponieważ są używane w
odniesieniu do takich elementów, jak autor programu, parametry i wartości zwracane.
(Podobnie uproszczona) definicja klasy Membership znajduje się na następnej
stronie.

Większość środowisk programistycznych dla języka Java zawiera funkcję, która uruchamia
narzędzie javadoc dostarczone wraz z kompilatorem javac i innymi narzędziami java w
katalogu bin Java. Po uruchomieniu narzędzie javadoc skanuje znaczniki i generuje zestaw
połączonych plików HTML. Poniżej przedstawiono migawkę części dokumentacji klasy

MembershipCard.

Narzędzie javadoc wykrywa tagi takie jak @aurhor, @version, @param i @return i generuje
odpowiedni plik HTML, jak widać porównując kod źródłowy i dokumentację klasy
Membership pokazanej powyżej. Komentarze jednolinijkowe nie są wykrywane przez
narzędzie javadoc; są jednak ważnym składnikiem dokumentacji, o czym świadczy ich
szerokie wykorzystanie w przykładach przedstawionych w poprzedniej części. W celu

uzyskania dalszych szczegółów na temat znaczników javadoc, czytnik jest odsyłany do sekcji
zatytułowanej Konwencje znaczników w
http://java.sun.com/j2se/javadoc/writingdoccomments/#sourcefiles
Korzystanie z narzędzia javadoc jest proste i powinno być zawsze wykorzystywane do
tworzenia dokumentacji dla wszystkich klas napisanych przez programistów Java jako
integralna część procesu programowania.
Strona początkowa wersji API (przechowywana na komputerze autora w momencie pisania)
jest pokazana na następnym zrzucie ekranu.

Część sekcji dla klasy String jest pokazana poniżej.

Kliknięcie dowolnego z konstruktorów lub metod ujawnia szczegóły dotyczące tego członka.
Na przykład kliknięcie metody compareTo klasy String wyświetla następującą

stronę.

Głównym celem ilustracji w tej sekcji jest pokazanie, że dokumentacja dostarczona przez API
jest zorganizowana w taki sam sposób, jak dokumentacja stworzona przez narzędzie javadoc
dla klas napisanych przez programistów, co zostało przedstawione w części 1.1.1. W ten
sposób powstaje spójnie ustrukturyzowana dokumentacja dotycząca nieskończonej liczby
klas Javy, które zostały napisane i napisane przez światową społeczność programistów Java.
Podczas gdy przykłady w części 1.1.1 są stosunkowo proste w odniesieniu do logiki kodu
źródłowego Java, są one uwzględnione w celu zilustrowania podstawowych zasad i celu
zapewnienia jednolinijnej i blokowej dokumentacji jako integralnej części definicji klas
pisania. Następny rozdział powraca do samego języka Java i bada, w jaki sposób przepływ
kontroli jest zarządzany w blokach kodu źródłowego Java.
2. Kontrola przepływu
2.1 Wprowadzenie do kontroli przepływu
Język Java udostępnia wiele konstrukcji, które umożliwiają programistom kontrolowanie
sekwencji wykonywania instrukcji Java. W rozdziale drugim przedstawiono przykłady
wykorzystania tych konstrukcji do sterowania przepływem wykonania za pomocą bloku
kodu, który zazwyczaj znajduje się w ciele metody.
2.2 Sekwencyjny przepływ
Sekwencyjny przepływ wykonywanych instrukcji jest wykonywanie kodu źródłowego Java w
sekwencji instrukcja-zawieszenie w kolejności, w jakiej są napisane, bez żadnych warunków.
Większość przykładów metod omówionych w poprzednich rozdziałach przedstawia
sekwencyjny przepływ. Ogólnie rzecz biorąc, taka metoda jest napisana w następujący
sposób.

Szereg głównych metod, przedstawionych w poprzednich rozdziałach, jest uporządkowanych
w ten sekwencyjny sposób, aby spełnić proste kryteria testowania.
2.3 Przepływ warunkowy
Chociaż sekwencyjny przepływ jest przydatny, prawdopodobnie jest wysoce restrykcyjny pod
względem logiki. Wykonywanie wyciągów warunkowo daje deweloperowi mechanizm
kontrolujący przepływ wykonania, aby powtórzyć wykonanie jednej lub więcej instrukcji lub
zmienić normalny, sekwencyjny przepływ kontroli. Konstrukcje do warunkowej kontroli
przepływu w Javie są bardzo podobne do tych dostarczanych przez inne języki
programowania.
2.4 Podejmowanie decyzji
Korzystanie z konstrukcji decyzyjnej pozwala deweloperowi na wykonanie bloku kodu tylko
wtedy, gdy warunek jest prawdziwy. Poniższe podrozdziały ilustrują, w jaki sposób
wykorzystywane są konstrukty decyzyjne.
2.4.1 Konstrukcja If ….then
Konstrukcja if ... then jest najbardziej podstawową z konstrukcji decyzyjnych dostarczanych
przez język Java. Jeśli warunek jest prawdziwy, wykonywany jest blok kodu: w przeciwnym
razie sterowanie przechodzi do pierwszej instrukcji po bloku if. Poniższy fragment kodu
ilustruje proste użycie instrukcji if ... then.

Po uruchomieniu kodu kodu (w metodzie main) dane wyjściowe, gdy wiek = 20 to:
You can drink legally.

The rest of the programme is next.
a gdy wiek = 17, wyjście to:
The rest of the programme is next.
W niektórych językach programowania słowo "wtedy" jest zawarte w klauzuli "wtedy". Jak
pokazuje powyższy fragment kodu, nie ma to miejsca w Javie. Przykład zaczerpnięty z
aplikacji tematycznej pokazuje, czy ... następnie skonstruuj w działaniu jedną z metod klasy
Member. Metoda dodaje członka do tablicy członków tylko wtedy, gdy jest miejsce w tablicy
(arbitralny)
rozmiar
6.

Jeśli w tablicy nie ma miejsca, ponieważ noOfMembers jest równy lub większy niż 6, kontrola
przechodzi do instrukcji print, która wyświetla komunikat "Brak miejsca dla innego członka."
2.4.2 Konstrukcja If ... else
Konstrukcja if ... else (czasami nazywana konstruktem if ... then ... else) udostępnia
alternatywną ścieżkę wykonania, jeśli warunek if jest fałszywy. Rysunek 2.1 ilustruje
schematycznie konstrukcję if ... else.

Przepływanie sterowania wchodzi do klauzuli if i testowany jest warunek if. Wynik oceny
warunku if zwraca wartość true lub false, a jedna lub druga ze ścieżek wykonania jest
wykonywana w zależności od tej wartości. Blok else zostanie wykonany, jeśli warunek if
będzie fałszywy. Następny fragment kodu ilustruje proste użycie konstrukcji if ... else przez
zmodyfikowanie pierwszego fragmentu kodu w sekcji 2.4.1.

Po uruchomieniu kodu kodu (w metodzie main) dane wyjściowe, gdy wiek = 20 to:
You can drink legally.
The rest of the programme is next.

a gdy wiek = 17, wyjście to:
You are too young to drink alcohol!
The rest of the programme is next.
Inny przykład zaczerpnięty z aplikacji tematycznej pokazuje konstrukcję if ... else w działaniu
w innej z metod klasy Member. Metoda setCard służy do powiązania członka Media Store z
wirtualną kartą członkowską. Każdy członek może mieć maksymalnie dwie karty, więc
metoda
sprawdza,
czy
inna
karta
może
zostać
przydzielona
członkowi.

Konstrukcja if ... else w metodzie służy do zwracania wartości true lub false, w zależności od
wyniku oceny warunku if określającego, czy element ma mniej niż dwie karty, czy nie.
2.4.3 Złożona konstrukcja, if... else
Istnieje inna forma innej części konstrukcji if .. else: else ... if. Ta forma złożonego lub
kaskadowego konstruktu wykonuje blok kodu w zależności od oceny warunku if natychmiast
po początkowym wariancie if. Złożona konstrukcja
, jeśli ... else jest zilustrowany schematycznie na rysunku 2.2 poniżej.

Rysunek pokazuje, że dowolna liczba instrukcji else ... if może być zgodna z instrukcją if.
Przykład na następnej stronie ilustruje, w jaki sposób konstrukcja if .. else jest używana do
identyfikacji klasyfikacji dla dyplomów przyznawanych przez uniwersytety w Wielkiej
Brytanii, w oparciu o średnią ocenę uzyskaną w ostatnim roku.

Uruchomienie kodu ze średnią 30% daje następujące wyniki:
Your result is: You are going to have to tell your mother about this!
i średnio 65%, dane wyjściowe są następujące:
Your result is: Upper Second
Kiedy wartość średniej jest równa 65, to spełnia więcej niż jedną z pozostałych instrukcji if w
powyższym kodzie. Jednak wynik potwierdza, że po raz pierwszy spełniony jest warunek gdy średnia> = 60 - kontrola przejdzie poza początkową instrukcję if, bez oceny pozostałych
warunków. Gdy warunek jest spełniony w powyższym kodzie, dane wyjściowe pokazują, że
kontrola przeskakuje do pierwszej instrukcji po pierwszym jej oświadczeniu, tj. do wyciągu
System.out.println ("Twój wynik to:" + wynik);
Warto zaalarmować uczących się o używaniu aparatów ortodontycznych w związku innym ...
jeśli konstruuje. Należy zachować ostrożność podczas kodowania związku innego. Jeśli
konstruuje się z powodu liczby par zaangażowanych nawiasów: częstym błędem jest
pominięcie jednego lub więcej nawiasów. W przypadkach, gdy istnieje tylko jedna instrukcja

w bloku if, dobrą praktyką jest umieszczanie nawiasów klamrowych - jak pokazano w
powyższym przykładzie - w oczekiwaniu na to, czy bloki zawierają więcej niż jedną instrukcję.
Końcowy przykład w tej podsekcji pokazuje związek inny ... jeśli konstruujesz w akcji w klasie
Członek aplikacji tematycznej. Metoda skanuje tablicę (wirtualnych) kart przechowywanych
przez element i wyprowadza pewne informacje, które są przechowywane na każdej karcie.

2.4.4 Zagnieżdżone, instrukcje if
Jako alternatywę dla związku, jeśli jest to statystyka, jak opisano w podrozdziale 2.4.3,
instrukcje można zagnieżdżać, jeśli metoda wymaga tego rodzaju logiki. Prostym przykładem
zagnieżdżenia, jeśli poniższe instrukcje są wariantem pierwszego przykładu w podrozdziale
2.4.3.

Kiedy kod jest uruchamiany, wyjście to:
Your result is: Upper Second
No more results are available
Po uruchomieniu następnej wersji wyjście jest
No more results are available

Należy zachować ostrożność podczas używania dowolnego z wariantów instrukcji if, aby
zapewnić i przetestować, czy wymagana logika jest zaimplementowana w konstrukcie.
Często pomocne jest narysowanie diagramu wymaganej logiki, aby pomóc zdecydować,
który wariant zastosować, aby spełnić określone wymagania.
2.4.5 Operator warunkowy
Java udostępnia potrójny, warunkowy operator? : jest to kompaktowa wersja instrukcji if ...
else. Operator bierze trzy operandy: pierwszy to warunek boolowski; drugi jest wynikiem,
jeśli warunek jest prawdziwy; Trzeci jest wynikiem, jeśli warunek jest fałszywy.
Przypomnijmy poprzedni przykład z tej części

Logikę instrukcji if .. else można ponownie napisać w następujący sposób, używając
potrójnego operatora Java

i generuje następujące dane wyjściowe po uruchomieniu:
Old enough to drink
The rest of the programme is next.
Następna i ostatnia podsekcja w kategorii konstruktów decyzyjnych opisuje konstrukcję
switch … case.
2.4.6 Konstrukcja switch ... case
Konstrukcja switch ... case jest alternatywą dla złożonych instrukcji if, jeśli warunkiem jest
ocena wyrażenia całkowitego. W związku z tym często łatwiej jest kodować niż składać
zdania, ponieważ jest on mniej podatny na błędy, takie jak pominięcie nawiasów.
Konstrukcję przełącznika ... przypadku zilustrowano schematycznie na rysunku 2.3

Logika konstrukcji switch…case jest taka, że warunek całkowity jest testowany w każdym
przypadku w kolejności od lewej do prawej. Kiedy ta logika jest tłumaczona na kod źródłowy
Java, uogólniona składnia jest następująca.

Instrukcja break po każdym przypadku case jest niezbędna, aby opuścić blok przełączający,
gdy warunek przełączania został spełniony. Kiedy wykonywana jest instrukcja break, kontrola
przechodzi z bloku przełączającego zamykającego do pierwszej instrukcji po końcu bloku
przełączającego. Na pierwszy rzut oka logiczne wydaje się pominięcie ostatniego zdania
break. Wskazane jest jednak włączenie go w przypadku dodania dodatkowych instrukcji
postępowania do istniejącego bloku przełączającego. W czasach poprzedzających
wszechobecne stosowanie aplikacji opartych na ikonach, staromodne, oparte na tekście
interfejsy użytkownika dla aplikacji z zielonymi ekranami często były sterowane menu.

Instrukcje case były zazwyczaj używane do budowy tego rodzaju interfejsu. Choć ogólnie jest
prawdą, że aplikacje sterowane przez menu zniknęły w znacznym stopniu, instrukcje case są
przydatne do testowania warunkowego przepływu przez logikę aplikacji. Poniższy przykład
ilustruje testowanie przełącznika ... konstrukt przypadku z wartością wprowadzoną za
pomocą klawiatury. (Nie jest konieczne pokazywanie kodu używanego do przechwytywania
numeru
za
pomocą
klawiatury
dla
celów
przykładu).

Kiedy ten kod jest uruchamiany w metodzie main, dane wyjściowe są następujące:
Enter the number of the month: 1
The number of days is: 31
Enter the number of the month: 2
The number of days is: 28
Enter the number of the month: 3
The number of days is: 31
Enter the number of the month: 4
The number of days is: 30
Enter the number of the month: 5
The number of days is: 31
Enter the number of the month: 6
The number of days is: 30
Enter the number of the month: 7
The number of days is: 31

Enter the number of the month: 8
The number of days is: 31
Enter the number of the month: 9
The number of days is: 30
Enter the number of the month: 10
The number of days is: 31
Enter the number of the month: 11
The number of days is: 30
Enter the number of the month: 12
The number of days is: 31
Dane wyjściowe pokazują, że instrukcja domyślna służy do wykrywania wszystkich wartości,
które nie są wykrywane przez żadną z instrukcji case. Dane wyjściowe pokazują również, że
gdy wartość miesiąca wynosi 9, 4 lub 6, pierwsze trzy przypadki mają wartość "wypadają",
tak że wartość dni wynosi 30, gdy wartość miesiąca wynosi 9, 4, 6 lub 11 .
Kontrolowanie powtórzenia bloku kodu można osiągnąć na jeden z dwóch sposobów: za
pomocą licznika powtórzyć blok kodu znaną liczbę razy; za pomocą oceny wyrażenia
boolowskiego, aby zdecydować, kiedy przerwać powtarzanie bloku. Ogólny wymóg
powtarzania bloku kodu jest przedstawiony na rysunku 2.4

2.5.1 Licznik kontrolowanych powtórzeń
Logikę kontrolowanych powtórzeń zwizualizowano na rysunku

Praca z licznikiem realizowana jest przez tzw. Pętlę for. Ogólna składnia pętli for wygląda
następująco:

Jeśli wartość someMaxValue wynosi 10, blok kodu zostanie wykonany 11 razy. Jeśli kod
snipped został zmodyfikowany, aby odczytywać następująco z tą samą wartością
someMaxValue

blok kodu zostanie wykonany 10 razy. Celem zamieszczenia powyższych dwóch fragmentów
kodu jest pokazanie, że należy zachować ostrożność podczas inicjowania i ustawiania
końcowej wartości stanu licznika podczas kontrolowania liczby wykonań pętli for. Przykład
pokazany na następnej stronie pokazuje pętlę for w akcji w jednej z metod klasy Member w
aplikacji

tematycznej.

Celem pętli for w tej metodzie jest zeskanowanie tablicy kart (wirtualnych) członków, w celu
wyprowadzenia niektórych informacji przechowywanych na każdej karcie. W tym przykładzie
liczba kart przechowywanych przez element jest znana: dlatego pętla for jest oczywistym
wyborem konstrukcji do użycia w celu powtórzenia wymaganego bloku kodu.
2.5.2 Powtórzenia sterowane przez logikę
Java udostępnia dwie kontrolowane przez boolowskie konstrukcje do kontrolowania
powtarzania bloku kodu: pętli while i pętli do ... while.
Pętla while
Logika pętli while jest wizualizowana na rysunku poniżej.

Rysunek oznacza, że jeśli warunek boolowski zwraca wartość początkową "false", pętla nie
zostanie wykonana w ogóle. Jeśli, z drugiej strony, warunek logiczny zwraca wartość
początkową "true", pętla powtórzy jego wykonanie do czasu, w którym warunek ostatecznie
zwróci wartość "false". Ogólna składnia pętli while jest następująca.

Pierwszy przykład z sekcji 2.5.1 można zmodyfikować tak, aby używał pętli while

Ciąg "Hello World!" jest wypisywany dziesięć razy.
Pętla do ... while
Logika pętli do ... while pokazano na rysunku poniżej.

Rysunek sugeruje, że jeśli warunek logiczny zwróci wartość "false", pętla zostanie wykonana
raz. Jeśli, z drugiej strony, warunek logiczny zwraca wartość "true", pętla powtórzy jego
wykonanie do czasu, gdy warunek ostatecznie zwróci wartość "false". Ogólna składnia pętli
do ... while jest pokazana poniżej

Ten sam przykład z sekcji 2.5.1 można zmodyfikować, aby użyć pętli do ... while, jak
pokazano poniżej.

W tym przypadku ciąg "Hello World!" Jest wypisywany dziesięć razy. Następny przykład
pochodzi z jednej z klas graficznego interfejsu użytkownika (GUI) używanego do
uruchamiania aplikacji tematycznej; przykład pokazuje pętlę while w akcji. Celem pętli jest
przeskanowanie tablicy członków Media Store, gdy członek zaloguje się za pośrednictwem
GUI. Gdy element zostanie znaleziony w tablicy, pętla zostaje zakończona, aby uniknąć
przeszukiwania pozostałej części tablicy.
// Ta metoda sprawdza, czy członek zarejestrował się w Media Store i został dodany
// do tablicy członków. Metoda reaguje na przycisk "Zaloguj się", gdy członek
// próbuje zalogować się przez GUI. Głównym celem tej metody jest znalezienie składowej w
// tablica członków.
// Czytaj w tablicy członków. mediaStore jest referencją do utworzonego obiektu MediaStore
// gdzie indziej w aplikacji.
mediaStore.readMembers ();
// Przechwyć nazwę użytkownika i hasło z GUI. Zapisz te wartości w lokalnym
// zmienna username i password.
// Łączenie nazwy użytkownika i hasła użytkownika.
String searchString = userName + hasło;
// Wyszukaj tablicę członków dla połączonej nazwy użytkownika i hasła. Najpierw zdobądź
tablicę
// członków.
Member [] existingMembers = mediaStore.getMembers ();
// Zeskanuj tablicę istniejących członków i porównaj ciąg wyszukiwania z każdym członkiem
// połączona nazwa użytkownika i hasło.
boolean flag = true;

while (flag == true)
{
for (int i = 0; i <mediaStore.getNoOfMembers (); i ++)
{
existingMember = existingMembers [i];
Łańcuch existingUserName = existingMember.getUserName ();
String existingPassword = existingMember.getPassword ();
Ciąg combinedNameAndPassword =
existingUserName + existingPassword;
if (searchString.equals (combinedNameAndPassword))
{
// Znaleziono istniejącego członka w tablicy członków.
// Wysyła komunikat do GUI.
flag = false;
break; // z pętli for
} // koniec if
} // koniec pętli for
break; // z pętli while
} // koniec pętli while
// jeśli nie ma dopasowania, wypisz odpowiednią wiadomość
if (flag == true)
{
// output "Brak takiego elementu, spróbuj ponownie." );
}
2.6 Decydowanie, której konstrukcji należy użyć
Podjęcie decyzji, która konstrukcja zostanie użyta w jakiejś konkretnej sytuacji, jest kwestią
osądu, która stanie się łatwiejsza, gdy uczeń zdobędzie praktyczne doświadczenie. Na
przykład implementacja metody wyjaśniona na końcu poprzedniej podsekcji jest
bezpośrednią konsekwencją logiki wymaganej do znalezienia członka w tablicy członków, a
następnie wyrwania się z pętli, aby uniknąć niepotrzebnych iteracji pętli głównej. Jak widać z
kodu, pełna implementacja metody jest kombinacją zagnieżdżonych jeśli, podczas i dla

konstruktów. Przed zakończeniem sprawdzania zawartości tabeli 2.1 warto wspomnieć o
innej konstrukcji zagnieżdżonej "pętla w pętli".
2.6.1 Zagnieżdżenie dla pętli
Jeden z moich kolegów z uniwersytetu wykonuje diabelskie ćwiczenie dla studentów
zapisanych na jego kurs języka Java. Głównym zadaniem ćwiczenia jest wydrukowanie
kalendarza. Chociaż na pierwszy rzut oka może to wydawać się prostym ćwiczeniem, w
rzeczywistości zawiera wiele pętli w pętlach, ogólnie określanych jako zagnieżdżone dla pętli.
Wysoce uogólnione rozwiązanie szkieletu tego ćwiczenia może brzmieć następująco.

Powyższy przykład szkicu sugeruje, że zagnieżdżone pętle mogą służyć do konstruowania
tabel lub dwuwymiarowych tablic danych. Wewnętrzna pętla służy do wyprowadzania
każdego wpisu z rzędu, a zewnętrzna pętla może być użyta do przejścia do następnej
kolumny. Następny fragment kodu wyświetla wartość każdej komórki tabeli lub tablicy.

2.7 Instrukcje rozgałęzień
Instrukcje rozgałęzień są używane do zakończenia pętli lub konstrukcji decyzji lub do
pominięcia iteracji pętli.
2.7.1 Deklaracja break bez etykiety
Kilka przykładów omówionych w tej części zawiera instrukcje break w celu przyspieszenia
natychmiastowego zakończenia konstrukcji kontroli przepływu. Instrukcja break używana

jest do zakończenia konstrukcji switcha, for, while and do ... while .Na przykład, gdy
przywoływana jest następująca metoda

wynik to:
0, 1, 2, 3, 4, 5, dla zakończenia pętli.
Dane wyjściowe pokazują, że instrukcja break powoduje zakończenie pętli zamykającej i
sterowanie przechodzi do pierwszej instrukcji po pętli for.
2.7.2 Instrukcja continue bez etykiety
W tym przewodniku nie natrafiliśmy jeszcze na oświadczenie continue. Instrukcja continue
służy do pomijania iteracji dla pętli while i do ... while. Na przykład, gdy zostanie wywołana
metoda pokazana na następnej stronie, wyświetli wynik wyświetlony po treści metody.

wynik to:
0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, Iteracja, gdy ja jest 5, jest pomijana.
Dane wyjściowe pokazują, że instrukcja continue powoduje, że otaczająca pętla for pomija
iterację, gdy ja jest 5, a sterowanie przechodzi do kolejnej iteracji otaczającej pętli.

Przykłady w podrozdziałach 2.7.1 i 2.7.2 ilustrują użycie nieoznakowanej formy instrukcji
break i continue. Kiedy pętle są zagnieżdżone, oznaczona forma instrukcji break i continue
określa, które z zewnętrznych pętli są powiązane z odgałęzieniem.
2.8 Obsługa obiektów wyjątków
Konstrukcja try ... catch służy do wykrywania warunków błędów w programach Java. Rozdział
czwarty wyjaśnia, w jaki sposób wykrywane są błędy przez obiekty klasy Exception. Na
potrzeby tej części i do dokończenia rozważań, jednym ze sposobów patrzenia na blok try ...
catch jest rozważenie uogólnionego fragmentu kodu pokazanego poniżej.

Struktura konstrukcji try ... catch oznacza, że decyzja jest podejmowana w zależności od
tego, czy błąd zostanie wykryty czy nie. Jeśli błąd zostanie zgłoszony przez jedną z wywołań
metody w bloku try, pozostałe instrukcje bloku try są pomijane i wykonywane są instrukcje w
bloku catch. Jeśli, z drugiej strony, wywołania metod w bloku try nie powodują żadnych
błędów, instrukcje bloku catch są pomijane, a sterowanie przechodzi do pierwszej instrukcji
po końcu bloku catch. Część czwarta zawiera szczegółowe informacje o tym, jak próbować ...
bloków catch są używane do pisania solidnego kodu Java
3. Rozszerzanie klas za pomocą dziedziczenia
Rozdział trzeci bada jeden z kamieni węgielnych OOP, a mianowicie dziedziczenia. Klasy Java
można łatwo modyfikować i rozszerzać w celu ponownego wykorzystania za pomocą
dziedziczenia, a nie poprzez ponowne napisanie kodu źródłowego klasy, która ma zostać
zmodyfikowana.
3.1 Co oznacza dziedziczenie?
Aby wyjaśnić, co oznacza dziedziczenie w języku Java, rozważmy bardzo prosty przykład.
Załóżmy, że mamy klasę o nazwie MyClass, z następującą prostą definicją klasy, która
deklaruje jednego członka:

i przypuśćmy, że chcemy ponownie użyć tej klasy i, w ten sposób, chcemy nadać replikę inną
nazwę. Aby to zrobić, napiszemy następującą definicję klasy:

Innymi słowy, przepisaliśmy treść MyClass w definicji klasy MyOtherClass. W naszym
trywialnym przykładzie wysiłek ponownego napisania ciała MyClass jest minimalny,
ponieważ tylko jeden członek deklaruje. W ogólnym przypadku, z drugiej strony, wysiłek
ponownego napisania definicji dużej klasy powinien być możliwy do uniknięcia. Koncepcja
dziedziczenia jest wspólna dla języków OOP i pozwala uniknąć ponownego pisania kodu z
jednej klasy na drugą. W powyższym przykładzie definicja klasy repliki jest napisana w
następujący sposób, aby skorzystać z koncepcji dziedziczenia, ponieważ ma zastosowanie w
Javie.

Słowo kluczowe extends wskazuje, że klasa MyOtherClass dziedziczy pojedynczego członka
klasy MyClass, dzięki czemu staje się członkiem MyOtherClass. Użycie słowa kluczowego w
prostym przykładzie powyżej rodzi pytanie: jaki jest cel replikacji MyClass w przebraniu
MyOtherClass, skoro możemy go po prostu użyć tyle razy, ile chcemy? Odpowiedź na to
pytanie polega na tym, że dziedziczenie oznacza, że odziedziczeni członkowie mogą zostać
zmodyfikowani lub pozostawieni bez zmian. Ta ważna koncepcja oznacza, że możemy
zmodyfikować dziedziczoną metodę, jeśli chcemy i możemy pozostawić ją (lub inną)
dziedzicznym metodom bez zmian. Możemy również zapewnić dodatkowe metody w
rozszerzonej klasie. Następny przykład wzmacnia powyższy, aby zilustrować prawdziwą
wartość rozszerzenia klasy.

i

Biorąc pod uwagę, że MyOtherClass dziedziczy obu członków MyClass, należy wziąć pod
uwagę klasę pokazaną poniżej.

Gdy zostanie podjęta próba skompilowania klasy testowej, kompilator wyświetli następujący
komunikat:
someValue ma prywatny dostęp w MyClass
Celem tego prostego przykładu jest pokazanie, że chociaż prywatna zmienna someValue jest
dziedziczona przez MyOtherClass, jest to zmienna prywatna i jako taka nie jest bezpośrednio
dostępna przez wybranie członka przez odniesienie do obiektu klasy MyOtherClass.
Kompilator podświetla instrukcję
System.out.println ("Wartość someValue to:" + moc.someValue);
kiedy wysyła swój komunikat, ponieważ
moc. someValue
próbuje uzyskać dostęp do zmiennej prywatnej, choć dziedziczonej. Zatem widzimy, że
kompilator jest spójny, gdy próbujemy uzyskać dostęp do prywatnej zmiennej bezpośrednio,
niezależnie od tego, czy zmienna jest dziedziczona. Aby uzyskać dostęp do zmiennej

someValue, możemy napisać metodę dostępu w MyClass i wywołać ją poprzez odwołanie do
obiektu MyOtherClass w klasie testowej, jak pokazano poniżej.

Wykonanie polecenia main generuje następujące dane wyjściowe.
The value of someValue is: 42
i pokazuje, że publiczna metoda access getSomeValue jest dziedziczona przez MyOtherClass.
Alternatywnie, możemy zmodyfikować odziedziczoną metodę getSomeValue w celu
przeprowadzenia prostego przetwarzania na niektórych wartościach, jak pokazano poniżej.

Zmodyfikowana metoda nie jest kompilowana, ponieważ próbuje uzyskać dostęp do
odziedziczonej zmiennej prywatnej. Jednak następująca modyfikacja metody polega na
kompilacji:

Ta sama klasa testowa daje następujące wyniki; zauważ, że wartość to 43, a nie 42:
The value of someValue is: 43
Instrukcja
value = super. getSomeValue ();
zawiera wywołanie getSomeValue "on" obiektu z odniesieniem "super". Użycie słowa
kluczowego superin w tym kontekście odnosi się do obiektu klasy MyClass, z której
MyOtherClass dziedziczy swoich członków i pokazuje, że możemy wywoływać metody
rozszerzonej klasy w rozszerzającej się klasie, odwołując się do poprzedniej przez super
odniesienie do obiektu. Relacja między MyOtherClass i MyClass jest taka, że ta ostatnia
nazywa się superklasą pierwszego lub, patrząc na relację w drugą stronę, pierwsza jest
podklasą drugiej. IDE użyte do kompilacji trzech klas, o których mowa w tej sekcji, wyświetla
tę relację na zrzucie ekranowym pokazanym na następnym rysunku.

Linia ciągła z zamkniętą strzałką wskazuje, że MyOtherClass jest podklasą swojej nadklasy
MyClass; innymi słowy, MyOtherClass ma związek "jest" z jego nadklasą. Linia przerywana z
openarrow pokazuje, że TestClass ma związek "ma" z MyOtherClass, ponieważ TestClass
deklaruje lokalną zmienną typu MyOtherClass w swojej głównej metodzie. (Linia przerywana
między MyOtherClass i TestClass powinien być linią prostą zgodnie z konwencjami
diagramów UML. To dziwactwo IDE, że nie rysuje linii prostych dla relacji "ma"). Prosty
przykład omawiany w tej sekcji pokazuje zależność między klasami od klasy superklasy do
podklasy. W rzeczywistości wszystkie klasy napisane w Javie dziedziczą pośrednio z klasy,
której typem jest Object, a w konsekwencji dziedziczą członków klasy Object. Poniższy
fragment API pokazuje niektóre elementy klasy Object.

Obiekt klasy jest katalogiem głównym hierarchii klas. Każda klasa ma obiekt jako superklasę.
Wszystkie
obiekty,
w
tym
tablice,
implementują
metody
tej

klasy.

Tak więc deklaracja klasy dla MyClass
public class MyClass
faktycznie implikuje
public class MyClass extends Object
Klauzula extends została pominięta, ponieważ każdy obiekt Java dziedziczy po obiekcie klasy.
Następny wyciąg z API pokazuje, że wszystkie klasy dostarczone przez środowisko
programistyczne Java dziedziczą z klasy Object.

Wyciąg wskazuje, że klasa Short jest podklasą Number, która z kolei jest podklasą Object.
Zanim przejdziemy do szczegółowego badania dziedziczenia w Javie, podsumujmy
podstawowe pojęcia wprowadzone lub sugerowane przez dyskusję w tej sekcji.
• Dziedziczenie to możliwość tworzenia nowych klas od istniejących;
• Java wykazuje pojedyncze dziedziczenie; tj. podklasa może mieć tylko jedną nadklasę;
• pola i metody są dziedziczone w podklasie; nowe można wprowadzić;
• konstruktory nie są o;
• klasa o nazwie Obiekt znajduje się na szczycie drzewa dziedziczenia, co pokazuje Java API;
• wszystkie klasy Java pośrednio dziedziczą z Object;

• podklasa może modyfikować metody odziedziczone po klasie macierzystej; jest to znane
jako nadrzędne; w ten sposób, metoda instancji z tym samym typem podpisu i zwrotem, co
metoda w nadklasie, ma "przesłonić" ją;
• słowo kluczowe super jest używane w odniesieniu do członków nadklasy, tj. Zmiennych,
metod i konstruktorów; w ten sposób metoda nadpisująca może wywołać metodę nadpisaną
za pomocą słowa kluczowego super;
• wywołanie metody nie musi dotyczyć metody w nadklasie; może to być metoda do wyższej
hierarchii klas
3.2 Nadpisywanie i ukrywanie metod w podklasie
Sekcja 3.1 podaje prosty przykład nadpisania metody w podklasie. Zasadniczo, przesłonięcie
metody jest środkiem, za pomocą którego zachowanie odziedziczone może być
modyfikowane w celu dostosowania go do specyficznej logiki podklasy, gdzie wywodzi się
ona z ogólnej logiki jej nadklasy. Tak więc możemy myśleć o nadklasie zawierającej elementy
wspólne dla jej podklas. Wspólni członkowie są dziedziczeni i mogą lub nie mogą być
modyfikowane w każdej podklasie zgodnie z wymaganiami. Rozważmy na przykład prostą
hierarchię klas pokazaną na rysunku 3.2 poniżej.

Definicje klas trzech klas są następujące na następnych dwóch stronach: część dokumentacji
została pominięta ze względu na zwięzłość.

Badanie kodu źródłowego ilustruje, w jaki sposób metoda instancji z tym samym typem
podpisu i zwracanym, co metoda w nadklasie, przesłania ją. Tak więc metoda
getDegreeCourseCode w PartTimeStudent przesłania getDegreeCourseCode w Student. W
przykładzie pokazano również, w jaki sposób słowo kluczowe super jest używane do
wywołania metody zastąpionej w treści metody przesłaniania. (Jedna z reguł rządzących
nadpisywaniem stanów powoduje, że nadrzędna metoda nie może rzutować różnych typów
obiektów wyjątku niż przesłoniętych metod. Uważa się, że metoda "class" (tj. metoda
statyczna) z tym samym podpisem, co metoda klasy w klasie nadrzędnej, "ukrywa" ją. W
przypadku metod klasy system wykonawczy wywołuje metodę zdefiniowaną w typie
kompilacji odwołania, w którym wywoływana jest metoda; na przykład metody, system
wykonawczy wywołuje metodę zdefiniowaną w typie wykonawczym odwołania, w którym
wywoływana jest metoda. Jest to zilustrowane przez podanie następującej metody w
definicji klasy Student

Gdy zostanie wyświetlona metoda main pokazana jako następna

dane wyjściowe to

i ilustruje różnicę między wywołaniem metody na typie kompilacji a typem wykonawczym. W
tym momencie istnieje jeszcze jedna zasada dotycząca metod klasy: metoda instancji nie
może przesłonić metody statycznej, a metoda statyczna nie może ukryć metody instancji.
3.3 Wywołanie konstruktora klasy nadrzędnej z konstruktora podklasy

Szereg przykładów z poprzednich sekcji pokazuje, w jaki sposób słowo kluczowe super jest
używane do wywoływania metody nadpisanej. Słowo kluczowe super służy również do
wywołania konstruktora klasy nadrzędnej z konstruktora podklasy. W rzeczywistości
wywołanie super (<lista parametrów>) musi być pierwszą instrukcją konstruktora podklasy,
jak pokazano powyżej w konstruktorze PartTimeStudent i FullTimeSudent. Istnieje wiele
reguł odnoszących się do połączenia z super (<lista parametrów>):
• konieczne jest zainicjowanie wszystkich pól nadklasy; dlatego jego konstruktor musi zostać
wywołany;
• określony konstruktor jest wywoływany zgodnie z określonymi przez argumenty, które są
przekazywane do wywołania super; jest to zilustrowane przez pierwsze stwierdzenie w
konstruktorze dla FullTimeStudent;
• jeśli żadne wywołanie super nie jest używane w konstruktorze podklasy, kompilator dodaje
niejawne wywołanie super (), które wywołuje rodzic, bez konstruktora argumentów (który
może być jego domyślnym konstruktorem);
• jeśli klasa nadrzędna definiuje konstruktory, ale nie dostarcza konstruktora bez
argumentów, kompilator generuje komunikat o błędzie, jeśli wywołanie super () jest
wykonane z podklasy.
Biorąc pod uwagę te zasady, należy zachować ostrożność podczas wywoływania poprawnego
konstruktora nadklasy z pierwszej instrukcji konstruktora podklasy.
3.4 Klasy końcowe i abstrakcyjne
Rysunek 3.3 pokazuje ulepszoną wersję prostej hierarchii klas pokazanej na rysunku

Klasa Employee jest oznaczona (przez IDE) jako abstrakt. Na potrzeby tego prostego
przykładu klasa Employee jest zdefiniowana jako abstrakcyjna, ponieważ nie chcemy tworzyć
obiektów klasy Employee. Zamiast tego chcemy utworzyć obiekty klasy Tutor, innymi słowy
chcemy wypełnić aplikację konkretnymi pracownikami, takimi jak Tutor, zamiast używać
abstrakcyjnego i ogólnego pojęcia pracownika. Definicje klas dla pracownika są pokazane
poniżej

Definicja klasy Tutor

Należy zauważyć, że klasa abstract może deklarować metody abstract. Na przykład abstract
klasy Employee deklaruje metodę abstract getDepartment, która musi zostać nadpisana w
podrzędnych kategoriach pracownika. Celem przykładu pokazanego na powyższym rysunku
jest zilustrowanie niektórych z poniższych reguł dotyczących klas abstrakcyjnych:
• kompilator uniemożliwia bezpośrednią instancję klasy abstrakcyjnej, chociaż zwykle
posiada konstruktory, które są wywoływane z konstruktora jej podklas;
• Klasa abstrakcyjna może mieć metody abstrakcyjne:
- takie metody nie zawierają implementacji;
- nie abstrakcyjne podklasy muszą zastąpić te metody i je wdrożyć;
- jeśli wszystkie metody są abstrakcyjne, klasa powinna być interfejsem; (dowiemy się, jaki
interfejs Java znajduje się w części piątej);
• każda klasa z jedną lub więcej metod abstrakcyjnych nazywana jest klasą abstrakcyjną;
• klasy abstrakcyjne mogą mieć atrybuty danych, konkretne metody i konstruktory.
W tym miejscu warto zauważyć, że istnieje inna kategoria klasy znana jako klasa ostateczna.
Ostateczna klasa nie może być poddana subklasie, a ostateczna metoda nie może zostać
nadpisana.
3.5 Co oznacza zgodność typów?

Teraz, gdy badaliśmy niektóre z podstawowych pojęć związanych z dziedziczeniem. Java jest
językiem mocno napisanym. Oznacza to, że kompilator sprawdza kompatybilność typów w
czasie kompilacji, zapobiegając niekompatybilnym przypisaniom. Sprawdzanie
kompatybilności typów jest wykonywane, gdy wyrażenie jest przypisane do zmiennej typu w
następujący sposób:
SomeClass sc = <wyrażenie, które zwraca odwołanie do obiektu>;
Kompilator będzie traktował typy jako zgodne, gdy jeden z trzech warunków dotyczy
wyrażenia:
1. wyrażenie zwraca odwołanie do obiektu typu SomeClass;
2. wyrażenie zwraca odwołanie do obiektu do podklasy SomeClass;
3. wyrażenie zwraca odwołanie do obiektu do obiektu implementującego interfejs
SomeClass.
Możemy użyć hierarchii klas, aby zilustrować pierwsze dwa warunki. Rozważ następujące
stwierdzenie:
Student s1 = nowy Student (111, "Java");
Ta instrukcja kompiluje się, ponieważ jest zgodna z pierwszym warunkiem.
Rozważ następne stwierdzenie:
Student s2 = new PartTimeStudent (222, "Java");
Ta instrukcja kompiluje się, ponieważ jest zgodna z drugim warunkiem. Warto zastanowić się
nad ogólnym charakterem drugiego warunku:
SuperClass sc = new SubClass ();
Do tego momentu w przewodniku stworzyliśmy obiekty danej klasy, wywołując jeden z
konstruktorów tej klasy. Jednak, jak pokazuje to oświadczenie, ten warunek zgodności jest
dozwolony w Javie. Innymi słowy, podczas gdy klasa istniejącego obiektu nie zmienia się
podczas swojego życia, może się do niego odwoływać zmienna typu własnego lub typu
superklasy. Dlatego oczekiwalibyśmy, że następna instrukcja zostanie skompilowana:
Student s3 = new FullTimeStudent (333, "Java");
W powyższym stwierdzeniu w rzeczywistości przekształcamy typ podklasy i typ jej nadklasy,
gdy utworzymy związek Studenta FullTimeStudent.
Uważa się, że typy wyższe w hierarchii są szersze niż węższe typy w hierarchii niższej. W
oświadczeniu
Student s3 = new FullTimeStudent (444, "Java");
rozszerzenie konwersji lub upcast jest wykonywane automatycznie przez kompilator.
Niejawny bezpieczny rzut do obiektu Ucznia jest prawidłowy w czasie wykonywania, kiedy
można wykazać, że s3 odnosi się do obiektu FullTimeStudent. Z drugiej strony rozważmy
następne stwierdzenie:
PartTimeStudent pts = new Student (555, "Java");
Kompilator wyświetla następujący komunikat:
incompatible types: found Student expected PartTimeStudent.
Zwężająca się konwersja lub downcast w tym zestawieniu spełni kompilator w następujący
sposób:
PartTimeStudent pts = (PartTimeStudent) new Student (555, "Java");
Jeśli ten rodzaj obsady przeżyje kontrolę podczas kompilacji, w trakcie wykonywania
następuje druga kontrola w celu ustalenia, czy klasa obiektu, który jest rzutowany, jest
zgodna z odniesieniem do obiektu. Innymi słowy, downcast może nie być bezpiecznym
rzutem w tym sensie, że może nie być ważny w czasie wykonywania. Kiedy oświadczenie
PartTimeStudent pts = (PartTimeStudent) new Student (555, "Java");

jest zawarty w głównej metodzie, a główna jest uruchamiana, występuje wyjątek czasu
wykonywania:
wyjątek java.lang.ClassCastException: nie można przesyłać ucznia do PartTimeStudent i
pokazuje, że ten rodzaj rzutowania jest nieprawidłowy w czasie wykonywania. W kontekście
hierarchii klas , reguły czasu pracy oznaczają, że obiektów Uczniów nie można rzutować na
obiekty PartTimeStudent lub FullTimeStudent, ale obiekty PartTimeStudent i
FullTimeStudent można rzutować na obiekty Studentów. Innymi słowy, wszystkie obiekty
PartTimeStudent i FulTimeStudent są obiektami Studenta, ponieważ pierwsze dziedziczą z
tego ostatniego, ale wszystkie obiekty Studentów niekoniecznie są obiektami
FullTimeStudent lub PartTimeStudent: obiekt Uczeń może być obiektem Ucznia, jak w
następnym stwierdzeniu:
Student s = new Student (999, "Java");
Podczas gdy typ odniesienia do obiektu może być oczywisty w czasie kompilacji, rzeczywista
klasa obiektu przywoływanego w pamięci może być mniej oczywista lub może nie być znana
przed uruchomieniem. Na przykład rozważ następującą instrukcję zaczerpniętą z klasy
MediaStore o aplikacji tematycznej.
Członkowie [] members = someStream.readObject ();
Celem strumienia wejściowego someStream jest odczytanie tablicy istniejących elementów
Media Store z pliku do aplikacji przez wywołanie metody readObject strumienia. Instrukcja
nie kompiluje się, ponieważ API stwierdza, że metoda readObject zwraca obiekt Rodzaj
obiektu. Dlatego wymagana jest obsada, jak następuje:
Members [] members = (Member []) someStream.readObject ();
Na pierwszy rzut oka rzutowanie obiektu Object na obiekt typu Member [] może nie być
poprawne w czasie wykonywania. W tym przypadku jednak rzeczywisty obiekt
przechowywany w pamięci jest typu Member []; w związku z tym zachowana jest
kompatybilność w czasie wykonywania. W tej części warto przypomnieć uczniowi, że można
użyć operatora instanceof w celu ustalenia typu obiektu przechowywanego w pamięci, aby
można było użyć odlewu w celu przywrócenia pełnej funkcjonalności do obiektu. Na przykład
jedna z klas testowych hierarchii obiektów obejmuje metodę pokazaną na następnej stronie.

Czytelnik powinien zanotować, w jaki sposób jest używany operator instanceof i rzutowanie,
w sposób pokazany powyżej, aby dowiedzieć się, jaki typ obiektu Ucznia został przekazany
jako argument, aby mógł zostać odpowiednio przetworzony.
3.6 Wirtualna metoda wywoływania
Zasady kompatybilności omówione w Rozdziale 3.5, podnoszą kwestię podczas wywoływania
metod: skąd wiemy, który obiekt jest używany podczas wywoływania metody?
Aby zilustrować odpowiedź na to pytanie, należy wziąć pod uwagę następujący fragment
kodu z klasy testowej prostej aplikacji.
Student student = new PartTimeStudent (1234, "Java");
System.out.println (student. GetDegreeCourseCode ());
Wynik to:
Ten student w niepełnym wymiarze godzin jest zapisany na: kod kursu Java
Dane wyjściowe pokazują, że gdy wywołuje się metodę poprzez odwołanie do obiektu, jest
to typ wykonywanego obiektu, który zarządza używaną implementacją. Tak więc w
powyższym stwierdzeniu uczeń odwołujący się do obiektu odwołuje się do obiektu
PartTimeStudent i wywołania
student . getDegreeCourseCode ();
wywołuje metodę getDegreeCourseCode zaimplementowaną w definicji klasy
PartTimeStudent, a nie w definicji klasy Studenckiej. Z drugiej strony, dla metod klasowych,
system wykonawczy wywołuje metodę zdefiniowaną w czasie kompilacji

typ odniesienia, w którym wywoływana jest metoda. Tak więc wywołanie metody statycznej
getDetails następująco student. getDetails ();
wywołuje metodę getDetails klasy Student, a nie klasy PartTimeStudent, jak pokazano w
sekcji 3.2 powyżej.
Modyfikatory dostępu służą do określania, czy inne klasy mają dostęp do członka klasy. Do
tego momentu w przewodniku poznaliśmy modyfikatory dostępu publiczne i prywatne,
ponieważ są one stosowane do modyfikowania deklaracji pól i metod klasy. Publiczny
modyfikator dostępu oznacza, że wszystkie inne klasy mają dostęp do takich członków klasy,
a prywatny modyfikator dostępu oznacza, że inni członkowie klasy mają dostęp do
prywatnych członków tej klasy. Rozszerzone klasy dają nam możliwość wyjaśnienia dalszego
modyfikatora dostępu: chronionego. Poziomy dostępu dla modyfikatorów dostępu
publicznych, prywatnych i chronionych podsumowano w Tabeli 3.1

Pierwszy wiersz potwierdza to, co wiemy o prywatnym modyfikatorze dostępu: to znaczy, że
sama klasa ma dostęp do innych prywatnych członków, jak można się spodziewać.
Drugi wiersz wskazuje, że jeśli nie podano żadnego modyfikatora, klasy w tym samym
pakiecie mają dostęp do takich elementów. Spotkamy pakiety w rozdziale szóstym. Do tego
czasu wystarczy powiedzieć w obecnym celu, że pakiet jest wygodnym sposobem
zgrupowania wielu powiązanych klas w celu zapewnienia przestrzeni nazw.
zarządzanie.
Czwarty wiersz pokazuje, że wszystkie klasy mają dostęp do członków publicznych,
niezależnie od ich paczki i rodzicielstwa.
Trzeci wiersz wskazuje poziom dostępu zapewniany, gdy członek klasy deklarowany jest jako
chroniony.
Pierwsza kolumna wskazuje, że inni członkowie samej klasy mają dostęp do chronionego
członka tej klasy; druga kolumna wskazuje, że zajęcia w tym samym pakiecie, niezależnie od
ich rodzicielstwa, mają dostęp do chronionego członka klasy; trzecia kolumna wskazuje, że
podklasy klasy mają dostęp do chronionego elementu, niezależnie od tego, w jakim pakiecie
się znajdują. Jednak wpis tablicy chronionej podklasą ma interesujący zwrot, który odłożymy
na część szóstą.

Przykładowy kod na następnej stronie ilustruje "reguły" zawarte w Tabeli 3.1, ale na razie
ignoruje drugą kolumnę.
Przykład pierwszy
public class MySuperClass {
private int privateInt;
protected int protectedInt;
public void aMethod () {
System.out.println (privateInt);
System.out.println (protectedInt);
}
}
Klasa kompiluje i pokazuje jedynie, że jeden z członków klasy - aMethod - ma dostęp do
prywatnych i chronionych zmiennych klasy.
Przykład drugi
public class MySubClass rozszerza MySuperClass {
public void aMethod () {
// System.out.println (privateInt);
// powyższe stwierdzenie jest nielegalne: privateInt ma prywatny dostęp
// w MySuperClass
System.out.println (protectedInt);
}
}
Klasa kompiluje i pokazuje, że podklasa nie ma dostępu do prywatnej zmiennej nadklasy, ale
że ma dostęp do chronionej zmiennej nadklasy. Mimo że poziom dostępu znany jako
chroniony można uznać za sugerujący wysoki stopień "ochrony" przed innymi klasami,
powyższa tabela i przykładowy kod pokazują, że tak nie jest. Klasa MySubClass pokazuje, że
wszystkie podklasy MySuperClass mają dostęp do chronionych członków
MySuperClass. W ten sposób możemy zauważyć, że chroniony poziom dostępu nie jest tak
chroniony jak prywatny. Niemniej jednak może się zdarzyć, że deweloper chce uczynić
pewną liczbę członków superklasy chronionych w celu zapewnienia łatwego dostępu do nich
z podklas.
3.8 Podsumowanie dziedziczenia
Chociaż nie jest to wyraźnie zaznaczone na początku tego rozdziału, użyte przykłady mają na
celu zilustrowanie dwóch form dziedziczenia. Zamiast tylko wspomnieć o nich obaj na
wstępie, należy mieć nadzieję, że obie formy wyłonią się z wyjaśnień i przykładów kodu
użytych w części. Poprzednie sekcje mają na celu pokazanie, w jaki sposób klasa może być
rozszerzona lub poddana subklasie, a podklasa może być użyta w kodzie zaprojektowanym
do pracy z nadklasą. Na przykład obiekty FullTimeStudent mogą być używane przez kod
zaprojektowany do pracy z obiektami Studenta. Jeśli metoda oczekuje parametru typu
Student, możesz przekazać go obiektowi FullTimeStudent i będzie działać, chociaż
prawdopodobnie będziesz musiał określić typ argumentu - za pomocą operatora instanceof i przywrócić pełną funkcjonalność obiekt za pomocą odpowiedniego odlewu, jak pokazano w
punkcie 3.5. Ta cecha odniesień do obiektów jest znana jako polimorfizm. Obiekt
zadeklarowany jako typ Student może mieć wiele form, ponieważ może być używany jako
obiekt Uczeń, obiekt FullTimeStudent lub obiekt PartTimeStudent. Zachowanie obiektu
Ucznia jest dziedziczone przez obiekt FullTimeStudent: mówi się o rozszerzeniu tego
pierwszego. Rozszerzone zachowanie może być całkowicie nowe - poprzez dodanie nowych

metod do podklasy - lub może modyfikować odziedziczone zachowanie przez zastąpienie
metody tym samym typem podpisu i zwracanym, co zastąpiona metoda. Zatem rozszerzona
klasa może zastąpić zachowanie swojej nadklasy przez dostarczenie nowych implementacji
jednej lub więcej odziedziczonych metod. Ogólnie rzecz biorąc, rozszerzenie klas daje dwie
formy dziedziczenia:
1. dziedziczenie typu, w którym podklasa nabywa typ nadklasy, aby można go było
zastosować polimorficznie w kodzie zaprojektowanym do pracy z typem nadklasy;
2. dziedziczenie implementacji, w której podklasa nabywa implementację nadklasy pod
względem jej członków.
Dziedziczenie jest podstawową koncepcją w językach OOP; w związku z tym w tym rozdziale
można by podać dalsze przykłady ilustrujące zasadnicze cechy rozszerzania klas. Na tym
etapie jednak prawdopodobnie mądre jest zakończenie tego rozdziału i pozostawienie go
szczuplejszemu, aby pracował z rozszerzonymi klasami w praktyce i spotykał się z
koncepcjami w praktycznych sytuacjach. W następnym rozdziale wyjaśniono, w jaki sposób
obsługiwane są błędy w programach Java
4. Błędy w programach Java
Przy najlepszej woli na świecie błędy pojawią się podczas tworzenia aplikacji niezależnie od
języka docelowego: programy Java nie są wyjątkiem. Jednak języki programowania
obiektowego (OOP), takie jak Java, oferują wyraźną przewagę nad językami innymi niż OOP,
ponieważ te pierwsze są w stanie odpowiedzieć na
określone warunki błędu poprzez utworzenie obiektu reprezentującego błąd. Takie podejście
pozostawia deweloperowi odpowiedzialność za przetwarzanie obiektów błędu w celu
reagowania na błędy występujące podczas działania aplikacji. Ta część wyjaśnia, w jaki
sposób obsługiwane są błędy w programach Java; nie zawiera błędów składniowych. Błędy
składni są spowodowane nieprawidłowym użyciem języka Java przez programistę;
kompilator sprawdza tę kategorię błędów i powiadamia programistę odpowiednio.
4.1 Kategorie błędów
Przeszukanie poprzednich dziewięciu rozdziałów ujawnia następujące komunikaty o błędach
w omówieniu przykładów:
ArrayIndexOutOfBoundsException
i
ClassCastException
Te dwa komunikaty sugerują, że coś się wydarzyło w czasie wykonywania, gdy zostały
wykonane przykładowe programy. W rzeczywistości oba te komunikaty o błędach oznaczają,
że programista popełnił błąd logiczny. Błędy logiczne występujące w czasie wykonywania są
zwykle odzwierciedlane w danych wyjściowych aplikacji. Błędy logiczne są eliminowane przez
dalsze testowanie i debugowanie programu podczas kompilacji. W czasie kompilacji, w
pierwszym przypadku nie można oczekiwać, że kompilator spodziewa się, że indeks tablicy
poza obszarem jest przetwarzany w czasie wykonywania. Powinno wystąpić wystąpienie
wyjątku ArrayIndexOutOfBoundsException co powinno być wystarczającą informacją dla
programisty do sprawdzenia logiki kodu, który generuje taki błąd. Podczas kompilacji, w
drugim przypadku programista nie przestrzegał reguł rzutowania referencji obiektów. Mimo,
że kod został skompilowany, ponieważ zasady kompilacji były przestrzegane, zasady
działania zostały złamane; ponownie, charakter komunikatu o błędzie powinien być
wystarczającą informacją dla programisty, aby sprawdzić, czy instrukcje zawierające
rzutowanie są zgodne z regułami odlewania odwołań do kompilacji i czasu wykonywania, jak
wyjaśniono w poprzedniej części. W skrócie dwa błędy wskazane przez komunikaty

ArrayIndexOutOfBoundsException
i
ClassCastException
powinien zostać naprawiony przez programistę w czasie kompilacji; nie można ich odzyskać
po uruchomieniu. Biorąc pod uwagę, że twórca ich nie przewidział, można je stosunkowo
łatwo wyeliminować, wykonując i korygując logikę kodu, który wygenerował komunikaty o
błędach. Praca z logiką kodu źródłowego jest znana jako debugowanie. Zintegrowane
środowiska programistyczne (IDE) zwykle zapewniają narzędzie do debugowania, które może
być używane do przechodzenia przez instrukcję kodu przez instrukcję. Z drugiej strony
istnieje szereg innych błędów czasu uruchamiania, które mogą wystąpić, gdy program jest
wykonywany poza kontrolą logiki programu. Należą do nich, na przykład, warunki błędu,
które prawdopodobnie wystąpią, ponieważ mogą zakłócać dostęp do danych i dostęp do
innych zasobów lokalnych i sieciowych. Rodzaj błędu, który prawdopodobnie pojawi się w
czasie wykonywania, powinien być go mógł odzyskać, aby program nie zakończył się w
sposób nienormalny. Przewidywanie, że takie błędy mogą wystąpić, nie obejmuje
spodziewanych warunków, takich jak: na przykład wykrywanie końca pliku, który jest
odczytywany za pomocą metody. W takim przypadku metoda odczytująca plik powinna
zawierać kod, który wykrywa koniec pliku, aby błąd "końca pliku" nie wystąpił w czasie
wykonywania. Nieuniknione istnienie błędów czasu wykonania rodzi ważne pytanie: w jaki
sposób programista spodziewa się błędów w czasie wykonywania? Jeśli programista zajmuje
wyczerpującą pozycję i przewiduje to wszystko warunki błędu mogą wystąpić we wszystkich
metodach, wynikowy kod jest bardzo często kłopotliwy w pisaniu i prawie nieczytelny. Z
drugiej strony, jeśli deweloper zajmuje optymistyczną pozycję i nie przewiduje wielu błędów,
wynikowy kod może nie być wystarczająco solidny, gdy aplikacja zostanie udostępniona
użytkownikom. Odpowiedź na pytanie (postawione na początku tego
paragraf) nie jest prosty, ponieważ nie jest łatwo zdecydować, które błędy należy
przewidzieć, a których nie przewidzieć. W praktyce odpowiedź polega na osiągnięciu
rozsądnego praktycznego kompromisu między tymi dwoma stanowiskami.
4.2 Jakie są nieoczekiwane warunki błędu?
Dwa komunikaty o błędach wymienione w sekcji 4.1 ujawniają wskazówkę dotyczącą
sposobu rozwiązywania nieoczekiwanych błędów w programie Java. Pobieżne badanie
wiadomości
ArrayIndexOutOfBoundsException
i
ClassCastException
ujawnia, że dwa złożone słowa mają coś wspólnego: słowo "wyjątek". Należy mieć nadzieję,
że czytelnik natychmiast rozpozna, że wyjątek jest klasą Java. Dlatego wyjątek
ArrayOutOfBoundException jest rodzajem klasy wyjątków. Tak właśnie jest w przypadku
potwierdzenia następującego fragmentu API.

Obiekty wyjątków (zwykle skracane do wyjątków), które są podklasami klasy
RunTimeException, jak w przypadku wyjątku ArrayOutOfBoundException, zwykle powstają w
wyniku błędów logicznych i są odpowiedzialnością programisty za wyeliminowanie podczas
kompilacji. Ten rodzaj wyjątku jest znany jako niesprawdzony wyjątek. Omówienie dwóch
komunikatów o błędach
ArrayIndexOutOfBoundsException
i
ClassCastException
oznacza, że są one przykładem niezaznaczonych wyjątków . Wyjątki, które można rozsądnie
odzyskać w czasie wykonywania i które nie są wynikiem błędów logicznych, nie są
odznaczonymi wyjątkami; ten rodzaj wyjątku jest włączony w implementację metod, które je
powodują, jak pokazano w następnym rozdziale.
4.3 Sprawdzone wyjątki
Wyjątki zapewniają prosty mechanizm sprawdzania błędów bez zbędnego kodu z
dodatkowymi instrukcjami, takimi jak if else konstruuje i inne instrukcje do testowania
wartości pól w celu wykrycia, kiedy może wystąpić błąd. Wyjątki, które metoda może
wytworzyć, są wyraźnie uwzględnione w deklaracji tej metody. Oznacza to, że wyjątki są tak
samo ważne w interfejsie programowania metody, jak ich typ i parametry zwracane.
Włączenie wyjątków do deklaracji metody oznacza, że są one znane kodowi, który wywołuje
metodę, iw rezultacie kompilator o nich wie. Typ wyjątku sprawdzany przez kompilator jest
znany jako sprawdzany wyjątek. Gdy wystąpi błąd podczas wywoływania metody, obiekt
wyjątku jest przekazywany do systemu wykonawczego; proces ten nazywa się wyjątkiem.
System uruchomieniowy próbuje znaleźć kod w metodzie wywołania, która została
zaprojektowana w celu reagowania i obsługi błędu. Jeśli tego kodu obsługi nie można znaleźć
w metodzie wywołującej, system wykonawczy działa poprzez zestaw metod, które zostały
wywołane w celu wywołania metoda, która zgłasza wyjątek do momentu znalezienia kodu
obsługi. Ten zestaw metod znany jest jako stos wywołań. Jeśli kodowanie nie zostało
dostarczone przez programistę, system wykonawczy ostatecznie dotrze na koniec stosu
wywołania metody do wątku, który uruchamia główną metodę aplikacji. Jeśli main nie
obsłuży wyjątku, wątek wykonania polecenia głównego zostanie przerwany w sposób
nienormalny. Innymi słowy, aplikacja "ulegnie awarii", gdy główna zakończy się w
nieprawidłowy sposób. Z drugiej strony, jeśli kod obsługi został dostarczony przez
programistę gdzieś w stosie wywołań, mówi się, że wyjątek jest przechwytywany przez blok
kodu będący obsługą. W tym momencie dyskusji na temat wyjątków będzie pouczające, aby
uczniowie mogli zapoznać się z przykładem ilustrującym, w jaki sposób sprawdzane wyjątki
są rzucane i wychwytywane.
4.3.1 W jaki sposób sprawdzany wyjątek jest obsługiwany w programie Java?

Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób wyjątek jest generowany i przechwytywany w celu
zilustrowania kluczowych pojęć związanych z obsługą wyjątków w programie Java. Kod
prostej klasy wyjątków znajduje się poniżej.

Konstruktor dla MyException przekazuje ciąg do wyjątku nadklasy; ten ciąg służy do
konstruowania komunikatu o błędzie. Ściśle mówiąc, próba podzielenia liczby przez zero
powoduje wystąpienie wyjątku ArithmeticException, który jest typem wyjątku
RunTimeException: to jest niesprawdzony wyjątek. Jednak sprawienie, aby obiekt
MyException był zaznaczonym wyjątkiem przez dziedziczenie bezpośrednio z wyjątku,
oznacza, że ten przykład może być użyty do zilustrowania sposobu wczytywania i
wychwytywania zaznaczonego wyjątku. Klasa MyObject zawiera metodę, która deklaruje, że
rzuca obiektami MyException: zanotuj użycie słowa kluczowego "throws" w deklaracji
ilorazu. Definicja klasy jest następująca

Metoda quotient zawiera konstruktę if .. else, która określa warunek, gdy wystąpi
wystąpienie wyjątku MyException. Jeśli mianownik (den) nie jest równy zeru, metoda zwraca
podwójną wartość licznika (num) podzieloną przez mianownik (den). Metoda myMethod
wywołuje iloraz metody i sprawdza wyjątek za pomocą konstruktu catch ... catch. Blok try

zawiera wywołanie do ilorazu. Jeśli den nie jest równe zero, instrukcje wykonania bloku try i
bloku catch są pomijane i komunikat "myMethod został zakończony". jest wynikiem.
Jeśli den jest równe zero, gdy iloczyn zostanie wywołany przez myMethod, iloraz metody
zatrzyma jego wykonanie, a pozostałe instrukcje w bloku try zostaną pominięte i zostanie
wykonany blok catch. Instrukcja w bloku catch generuje dziedziczoną metodę MyException,
aby wyprowadzić przydatne informacje o stanie błędu. W skrócie, wyjątek jest
przechwytywany w myMethod, gdy jest wywoływany przez wywołanie do ilorazu. Instrukcje
print w obu metodach w MyObject służą do pokazywania, gdzie proces przetwarzania
osiągnął wyjątek. Aby zilustrować, co dzieje się po wywołaniu metody myMethod,
wymagana jest klasa testowa. Kod klasy testowej znajduje się poniżej

TestClassOne używa instancji klasy o nazwie EasyInput (kod, którego nie pokazano);
EasyInput udostępnia wiele metod przechwytywania danych wprowadzanych za pomocą
klawiatury komputera. Główna metoda w powyższej klasie testów obejmuje prostą strategię
pętli i wyjścia. Po pierwsze, pozwól nam dowiedzieć się, co się dzieje, gdy nie próbujemy
dzielić przez zero. Dane wyjściowe są następujące i są zgodne z oczekiwaniami, biorąc pod
uwagę kod źródłowy pokazany powyżej.
Wpisanie -99 dla drugiej liczby zakończy się jako główna.
Wpisz pierwszą cyfrę: 1
Wprowadź drugą cyfrę: 2
iloraz został zakończony.
Wartość num / den = 0,5
myMethod zostało zakończone.
główna nadal działa.
Wpisanie -99 dla drugiej liczby zakończy się jako główna.
Wpisz pierwszą cyfrę: 1
Wprowadź drugą liczbę: -99
main się zakończył.
Następnie, zobaczmy, co się stanie, gdy spróbujemy podzielić przez zero. Dane wyjściowe są
następujące.
Wpisanie -99 dla drugiej liczby zakończy się jako główna.
Wpisz pierwszą cyfrę: 1
Wprowadź drugi numer: 4
iloraz został zakończony.
Wartość num / den = 0,25
myMethod zostało zakończone.
główna nadal działa.
Wpisanie -99 dla drugiej liczby zakończy się jako główna.
Wpisz pierwszą cyfrę: 2
Wprowadź drugą liczbę: 0
quotient zakończył i rzucił wystąpienie MyException.
myMethod zostało zakończone.
główna nadal działa.

Wpisanie -99 dla drugiej liczby zakończy się jako główna.
Wpisz pierwszą cyfrę:
MyException: Próbujesz podzielić przez zero.
at MyObject.quotient (MyObject.java:9)
w MyObject.myMethod (MyObject.java:23)
w TestClassOne.main (TestClassOne.java:27)
(Istnieją inne metody w stosie wywołań, które wywołują główne, które są specyficzne dla
używanego IDE [BlueJ] aby uruchomić przykład. Jednak są one pominięte ze względu na
przejrzystość.) Wynik jest taki, jak się spodziewa: iloraz generuje wyjątek i kończy działanie;
wyjątek jest przechwytywany przez catch block myMethod i wyświetla ślad stosu. Jednak
główna nadal działa i pokazuje, że wyjątek został odzyskany w czasie wykonywania.
Następnie, zobaczmy, co się dzieje, gdy myMethod nie przechwytuje obiektów MyException,
ale deklaruje to rzuca je.
Kod dla MyObject jest teraz następujący.

Teraz głównym zadaniem, jak pokazuje stos wywołań, jest łapanie obiektów MyException.
Odpowiednia sekcja zmienionej klasy testu znajduje się poniżej

Dane wyjściowe są następujące.
Wpisanie -99 dla drugiej liczby zakończy się jako główna.
Wprowadź pierwszą liczbę: 12
Wprowadź drugą liczbę: 0
quotient zakończył i rzucił wystąpienie MyException.
główna nadal działa.
Wpisanie -99 dla drugiej liczby zakończy się jako główna.
Wpisz pierwszą cyfrę:
MyException: Próbujesz podzielić przez zero.

at MyObject.quotient (MyObject.java:9)
w MyObject.myMethod (MyObject.java:21)
w TestClassOne.main (TestClassOne.java:29)
Ponownie, wynik jest taki, jak się spodziewano.
Wreszcie, w tej sekcji, zobaczmy, co się dzieje, że główny nie łapie obiektów MyException,
ale deklaruje, że je rzuca. Zmieniona deklaracja główna brzmi następująco:
public static void main (String [] args) zgłasza wyjątek MyException
Ciało główne nie próbuje przechwytywać obiektów MyException.
Dane wyjściowe są następujące:
Wpisanie -99 dla drugiej liczby zakończy się jako główna.
Wpisz pierwszą cyfrę: 9
Wprowadź drugą liczbę: 0
quotient zakończył i rzucił wystąpienie MyException.
MyException: Próbujesz podzielić przez zero.
at MyObject.quotient (MyObject.java:9)
w MyObject.myMethod (MyObject.java:21)
w TestClassOne.main (TestClassOne.java:27)
IDE użyte do uruchomienia aplikacji wskazuje, że główna została nieprawidłowo zakończona
- innymi słowy, program się zawiesił - ponieważ główny nie przechwycił wyjątku i jedynie
zadeklarował, że został zgłoszony. To pokazuje, że wyjątki muszą zostać przechwycone lub
zadeklarowane jako wyrzucone przez metody w stosie wywołań, a ta główna jest ostatnią
okazją do ich złapania. Zgodnie z ogólną zasadą, dobrą praktyką jest wychwycenie wyjątku,
gdy wywoływana jest metoda, która go rzuca. Przykładowy kod i dane wyjściowe objaśnione
w tej sekcji pokazują, że system wykonawczy przeszukuje połączenie
Ułóż stos w kolejności odwrotnej, w której wywoływane są metody, dopóki nie znajdzie
bloku przechwytywania, który został zaprojektowany w celu zareagowania na wyjątek
zgłoszony przez metodę. Gdy zostanie znaleziony blok catch, wyjątek jest przekazywany
przez system wykonawczy. Jeśli wyjątek zostanie przechwycony, zanim dotrze do głównej lub
jeśli główna go złapie, program nie zakończy się w sposób nienormalny; jeśli główny nie radzi
sobie z tym, ale deklaruje, że jest rzucony, główny ulegnie awarii. Po dokładnym
przeanalizowaniu przykładu i pokazaniu, jak prosty wyjątek jest rzucany i przechwytywany w
różnych miejscach stosu wywołań, jesteśmy w stanie zrobić kilka komentarzy na temat
obsługi wyjątków w kolejnych sekcjach.
4.4 Blok try ... catch ... finally
Kod i dane wyjściowe powiązane z przykładami omawianymi w poprzedniej sekcji
dostarczają praktycznych dowodów, które pozwalają nam zebrać wiele punktów dotyczących
obsługi wyjątków.
• Kod napisany przez programistę, który może wyrzucić wyjątek, jest zawarty w bloku try.
• Podobnie, wywołania metod, które są zdefiniowane w celu zgłaszania wyjątków
wskazanych przez interfejs API dla metody, powinny być zawarte w bloku try.
• Po bloku try następuje jeden lub więcej bloków catch.
• Każdy blok catch określa typ uchwyconego wyjątku (tj. Uchwyty) i zawiera procedurę
obsługi dla tego typu wyjątku.
• Po ostatnim bloku catch, opcjonalny blok finally zawiera kod, który zawsze wykonuje się.
• Gdy wystąpi wyjątek, bloki catch są wyszukiwane w kolejności dla odpowiedniego
handler'a.

• Zwykle sekwencje bloków catch są specyficzne dla ogólnych, tj. Obiekty klasy Exception są
przechwytywane w ostatnim bloku catch, który służy jako catch-all, jeśli nie zostały
wychwycone żadne wyjątki.
• Jeśli wyjątek nie jest obsługiwany w bloku try ... catch, jest on wysyłany do następnej
metody w stosie wywołań.
• Jeśli wyjątek jest przekazywany do głównej metody i nie jest tam obsługiwany, program
kończy się nieprawidłowo.
Gdy zasoby inne niż pamięć, takie jak pliki i strumienie We / Wy, są używane w programie,
muszą zostać ostatecznie zwolnione niezależnie od Garbage Collection (zasobów pamięci,
takich jak identyfikatory i odwołania do obiektów). Użycie bloku finally po bloku try ... catch
jest dobrą okazją do wydania takich zasobów. Ogólna składnia try ... catch ... finally jest
następująca.

Kod dla myMethod w definicji klasy dla MyObject został zmodyfikowany w celu zilustrowania
użycia bloku finally; nie zwalnia żadnych zasobów, ale wynik programu pokazuje, że jest
zawsze wykonywany

Wynik:
Wpisanie -99 dla drugiej liczby zakończy się jako główna.
Wpisz pierwszą cyfrę: 1
Wprowadź drugą cyfrę: 2
iloraz został zakończony.
Wartość num / den = 0,5
finally block: myMethod zostało zakończone.
main nadal działa.
Wpisanie -99 dla drugiej liczby zakończy się jako główna.
Wpisz pierwszą cyfrę: 1
Wprowadź drugą liczbę: 0
quotient zakończył i rzucił wystąpienie MyException.
finally block: myMethod zostało zakończone.
main nadal działa.
Wpisanie -99 dla drugiej liczby zakończy się jako główna.
Wpisz pierwszą cyfrę:
MyException: Próbujesz podzielić przez zero.
at MyObject.quotient (MyObject.java:9)
w MyObject.myMethod (MyObject.java:23)
w TestClassOne.main (TestClassOne.java:27)
4.5 Wyrzucanie wyjątków

Przykład w sekcji 4.3.1 pokazuje, że wyjątek jest generowany przez metodę, stosując
poniższą uogólnioną składnię:

i jest przechwytywany przez metodę wywoływania, jak pokazano na następnej stronie.

Blok catch może ponownie rzucić wyjątek do swojej metody wywoływania w następujący
sposób

Wracając do przykładu, można ponownie napisać metodę myMethod, jak pokazano poniżej.

W takim przypadku głównym obowiązkiem będzie wychwytywanie wyjątków typu
MyException. Blok catch może rzutować inny typ wyjątku w następujący sposób

Ponownie odwołując się do przykładu, metoda myMethod może zostać ponownie napisana,
jak pokazano poniżej.

W takim przypadku głównym obowiązkiem będzie wychwytywanie wyjątków typu
SomeOtherException.
4.6 Wyjątki w aplikacji tematycznej
Aplikacja tematyczna zawiera wyjątek zdefiniowany przez programistę, który wskazuje, kiedy
członek Magazynu Media przekroczył dozwoloną liczbę wypożyczonych DVD na podstawie
wirtualnej karty członkowskiej DVD. Kod źródłowy dla definicji klasy pokazano poniżej

Metoda takeItemOnLoan klasy DvdMembershipCard zgłasza ten wyjątek, co pokazuje
poniższy kod

Nie jest ważne, aby czytelnik zrozumiał cały kod. Ważne rzeczy do zauważenia to fakt, że
deklaracja metody określa, że metoda wyrzuca obiekty ItemLimitException, które są
wrzucane do wewnętrznego bloku else. Wystąpienia wyjątku ItemLimitException są
przechwytywane przez jeden z przycisków graficznego interfejsu użytkownika aplikacji (GUI).
Poznamy GUI w późniejszej części. Uproszczony kod metody wywołującej metodę
takeItemsOnLoan jest następujący:

Komunikaty o błędach są wysyłane do komponentu obszaru tekstowego GUI użytkownika.
Istnieje tylko jeden wyjątek określony w interfejsie API, który jest zgłaszany przez metody w
aplikacji tematycznej. Wyjątek IOException jest wywoływany przez metodę readObject klasy
ObjectInputStream i metodę writeObject klasy ObjectOutputStream, co przedstawiono w
poniższych fragmentach interfejsu API.

i

Dlatego gdy wywoływana jest jedna z tych metod, metoda wywołująca musi albo wychwycić
obiekty IOException, albo zadeklarować je jako wyrzucone. Dwie metody w klasie
MediaStore aplikacji tematycznej, które wywołują readObject i writeObject są pokazane
poniżej.

Kod z aplikacji tematycznej pokazanej w tej sekcji ilustruje elastyczność klasy Wyjątek w tym,
że obiekty tej klasy są używane do przechwytywania wyjątków definiowanych przez
programistów i tych deklarowanych w interfejsie API języka Java.
4.7 Podsumowanie wyjątków

Obiekty klasy Exception są obsługiwane w aplikacji Java, gdy są zadeklarowane jako
wyrzucane przez metody klas udokumentowane w Java API. Te sprawdzone wyjątki reagują
na warunki błędu poza kontrolą programisty. W przypadku aplikacji tematycznej obiekty
IOException przechwytywane są przez metodę, która przesyła dane z aplikacji do pliku i
metodę, która odczytuje te dane z powrotem do aplikacji. Wyjątki zdefiniowane przez
programistę odpowiadają określonym nieważnym warunkom, które są funkcją reguł
biznesowych powiązanych z aplikacją. W przypadku aplikacji tematycznej wyjątek
zdefiniowany przez programistę występuje, gdy członek sklepu Media Store próbuje użyć
swojej karty w sposób niezgodny z regułami biznesowymi sklepu Media Store. Przykłady
omówione w tym rozdziale mają na celu wykazanie, że korzystanie z obiektów wyjątków w
celu odzwierciedlenia błędów jest zaletą w porównaniu z tradycyjnym podejściem do obsługi
błędów przyjętym w językach innych niż OOP.
1. Używanie obiektów do reprezentowania warunków błędu oznacza, że kod do obsługi - tj.
Wyjątki catch - jest oddzielony od logiki aplikacji.
2. Jeśli istnieją okoliczności, w których wyjątek nie musi zostać przechwycony w momencie,
w którym został zgłoszony, można go propagować w górę stosu wywołań, aby osiągnąć
wybraną metodę wywołania.
3. Biorąc pod uwagę, że wszystkie wyjątki są obiektami, hierarchia klas klasy wyjątków może
być użyta do umieszczenia podobnych wyjątków w grupach.
Wynik pkt 3 jest taki, że klasa obiektu wyjątku wskazuje typ wyjątku zgłaszanego przez
metodę. Instancje klasy IOException i jej potomków to na przykład grupa powiązanych
wyjątków reprezentujących rodzaje błędów związanych z wejściem / wyjściem (we / wy) do /
z aplikacji Java.
5. Interfejsy Java
Do tego momentu w przewodniku czytelnik nie natrafi na żadne przykłady interfejsu Java. W
tym rozdziale wyjaśniono, w jaki sposób członkowie, oprócz tych dostępnych dla klasy za
pomocą dziedziczenia, mogą zostać wprowadzeni do klas Java za pomocą specjalnej klasy
znanej jako interfejs Java.
5.1 Co to jest interfejs Java?
Przykłady omówione w poprzednich częściach łatwo pokazują, że implementacje metod
zawierają logikę aplikacji Java i wywołania metody uruchamiają aplikację. Nie trzeba chyba
dodawać, że metody zastosowane w klasach zdefiniowanych w aplikacji Java mają
fundamentalne znaczenie dla jej działania. W świetle treści poprzednich rozdziałów, co
wiemy o metodzie napisanej przez programistę lub określonej przez API Java? Aby
odpowiedzieć na to pytanie, powtórzmy dwie z metod w aplikacji tematycznej. Po pierwsze,
dokumentacja i deklaracja metody takeItemOnLoan klasy DvdMembershipCard jest
następująca.

Po drugie, przypomnijmy sobie z rozdziału czwartego, że metoda readMembers klasy
MediaStore wywołuje metodę readObject jednej z klas I / O w bloku try. Część dokumentacji
metody readObject, zaczerpnięta z Java API, zawiera następujące informacje

Dokumentacja obu metod zawiera pewną liczbę elementów, które są znane użytkownikowi
metody. Znane elementy obu metod są wymienione w ramce na następnej stronie.
• identyfikator metody;
• typ zwrotu metody;
• parametry metody;
• wyjątki generowane przez metodę.
Zawartość powyższego pola jest w rzeczywistości typem zwrotu metody, podpisem i
klauzulami rzutów. Ze względu na zwięzłość będziemy odwoływać się do zestawu (czterech)
komponentów jako opisu metody. Nie ma powodu, dla którego nie moglibyśmy
ekstrapolować tego pojęcia i stwierdzić, że dowolna metoda Java może być podobnie
opisana. Opis metody jest skierowany do użytkownika metody, tj. Kodu - innej metody - tej
przywołuje to. Oznacza to, że twórca musi znać opis metody, aby inne metody mogły
wywołać tę metodę bez konieczności poznania sposobu wdrożenia tej metody. Wszystko, co
powinna znać metoda wywołująca, to cztery elementy w powyższym polu. Na przykład
metoda wywołania metody takeItemOnLoan w aplikacji tematycznej jest metodą, która
wywołuje metodę takeItemsOnLoan po naciśnięciu jednego z przycisków GUI aplikacji.
Przywołując uproszczony kod metody wywołania z rozdziału czwartego, widzimy, że poniższy
kod musi tylko wiedzieć, że metoda takeItemsOnLoan zgłasza wyjątek i pobiera argument
typu String, jak następuje:

Kod pokazuje, że metoda wywołująca nie musi wiedzieć, w jaki sposób
implementItemOnLoan jest implementowany pod względem jego instrukcji; metoda
wywołująca nazywa takeItemOnLoan wiedzą o jej opisie. Podobnie kod wywołujący metodę
readObject strumienia I / O musi wiedzieć, że readObject zwraca obiekt, nie przyjmuje
argumentów i zgłasza wyjątek. Sposób wywoływania w aplikacji tematycznej pokazano
poniżej

Kod pokazuje, że metoda wywołująca nie musi wiedzieć, w jaki sposób implementowany jest
readObject; metoda wywołująca wywołuje readObject w wiedzy o jego opisie określonym w
API. Dwa powyższe przykłady pokazują, że metoda wywołująca nie musi wiedzieć, w jaki
sposób zaimplementowana jest metoda; raczej musi tylko wiedzieć, co robi metoda pod
względem opisu. Rezultat oddzielenia sposobu i sposobu metody, zilustrowany powyższymi
przykładami, oznacza, że implementacja metody może się zmienić - na przykład, aby była
bardziej wydajna - bez zmiany jej opisu. Wynik przykładów i ich objaśnienie powyżej służy
podkreśleniu podstawowego znaczenia opisu metody, ponieważ zapewnia programiście
wystarczającą ilość informacji do jej wywołania. Dlatego możemy traktować pojęcie opisu
metody jako rodzaj umowy oferowanej przez metodę, ponieważ wskazuje, w jaki sposób jest
ona wywoływana. Ekstrapolacja z powyższych przykładów oznacza, że każda metoda, która
wywołuje inną metodę, może to zrobić w oparciu o jej opis; metoda wywołująca nie musi
wiedzieć, w jaki sposób zaimplementowana jest metoda wywoływana. W praktyce, jeśli treść
metody zostanie zmieniona bez zmiany jej opisu, inwokacje metody nie muszą być ponownie
przepisane.

Wyn
ik wdrożenia metody odsprzęgania od opisu metody ma głębokie implikacje w Javie. Metody
mogą być publikowane, tak jak w Java API, dzięki czemu programiści mogą programować ich
opis bez względu na ich implementację. Publikacja opisów metod klas Javy zakłada ich
standaryzację, dzięki czemu aplikacja kliencka - czyli taka, która wywołuje opublikowane
metody - może być napisana w oparciu o znajomość opisu metod dostarczanych przez
aplikację serwera - tj. Takiego, które implementuje opublikowana metoda. (Istnieje kategoria
aplikacji - poza zakresem tego przewodnika - w której klient
aplikacja wywołuje metody serwera w Internecie. Dostawca części serwerowej aplikacji
publikuje - dla programistów Java - opis metod zaimplementowanych przez aplikację
serwera, aby programista mógł pisać klientów Java niezależnie od implementacji serwera. Ta
kategoria aplikacji internetowych jest znana jako usługa internetowa. Usługi internetowe
opierają się na opublikowanych opisach metod znanych jako interfejsy. W przypadku usługi
sieciowej aplikacje klienta i serwera mogą być napisane w dowolnym języku; w
rzeczywistości klient i serwer nie muszą być pisane w tym samym języku, z uwagi na fakt, że
klient jest zaprogramowany na interfejs aplikacji serwera.) Rezultatem tego rozdziału jest
podkreślenie podstawowego znaczenia opisu metody i prowadzi do koncepcji interfejsu Java.

Interfejs Java to kategoria klasy Java, która zawiera opis jednej lub więcej metod zawartych
w umowie zbiorowej, z której mogą korzystać inne klasy. Zajęcia, które używają interfejsu
Java, powiedziały, że implementują ten interfejs. Definiowanie i wdrażanie
interfejsy wyjaśniono w następnej sekcji.
5.2 Definiowanie i wdrażanie interfejsu Java
Interfejs jest podobny do klasy, ponieważ deklaruje członków. Interfejs może zadeklarować
stałe i deklaruje metody według ich opisu; nie ma ciał metod. Interfejsy nie mogą być
tworzone; mogą być realizowane tylko przez klasy lub rozszerzane przez inne interfejsy.
Definiowanie interfejsu jest podobne do deklarowania definicji klasy. Na przykład wersja
aplikacji tematycznej zawiera interfejs pokazany poniżej.

Należy zauważyć, że deklaracje metod w interfejsie są zakończone średnikiem i nie wymagają
modyfikatora publicznego. W tej wersji aplikacji tematycznej klasa Membership Card
implementuje interfejs CardStatus i zapewnia treść dla każdej metody zadeklarowanej w
interfejsie. Jeśli programista pominie którąkolwiek z tych metod, kompilator wyświetli
ostrzeżenie o takim skutku. Uproszczona wersja klasy MembershipCard ma za zadanie
pokazać czytelnikowi, w jaki sposób interfejs jest implementowany przez klasę.

Jak pokazuje kod, metody ustawiające i pobierające dla zmiennej zniżki są puste w tej wersji
aplikacji tematycznej. (Pusta metoda jest często nazywana skrótem). Jednak setDiscount i
getDiscont muszą być zaimplementowane, albo z treścią, albo jako skrótem, ponieważ
kontrakt interfejsu CardStatus wymaga tak dużo. Jeśli programista pominie albo setDiscount,
albo getDiscount, kompilator wyda ostrzeżenie o tym efekcie. Deklaracja klasy pokazuje
również, że interfejs z identyfikatorem Serilaizable jest również implementowany przez
MembershipCard. Jest zatem oczywiste, że klasa może implementować więcej niż jeden
interfejs. Definicję interfejsu Java można podsumować następującą ogólną składnią:
publiczny interfejs <NameOfInterface> rozszerza <SuperInterfaces>
Interfejs, w przeciwieństwie do klasy, może rozszerzyć dowolną liczbę interfejsów na liście
rozdzielanej przecinkami.

5.3 Rola interfejsów jako sposobu na wprowadzenie zachowania do klasy
Podobna wersja aplikacji tematycznej modyfikuje definicję klasy dla MembershipCard w
następujący sposób: public class MembershipCard extends Card implements Serializable,
CardStatus {
i pokazuje, że klasa może rozciągać się od tylko jednej klasy - jak odkryliśmy w części trzeciej
- ale może implementować więcej niż jeden interfejs. Oznacza to, że klasa MembershipCard
nie tylko zawiera własne metody i dziedziczone z klasy Card, ale także zawiera metody
zadeklarowane w interfejsie CardStatus. (Interfejs Serializable jest jednym z wielu
oznakowanych interfejsów. Oznaczone interfejsy nie deklarują metod, są używane do
wskazania systemowi wykonawczemu, że działanie jest wymagane, w tym przypadku
wymagana aktywność wymaga odczytywania i zapisywania obiektów do strumień wejściowy
/ wyjściowy To działanie jest znane jako serializacja obiektów - lub serializacja jako skrót - i
jest używane w aplikacji tematycznej do przechowywania tablicy obiektów członkowskich do
pliku. Serializacja jest uzyskiwana przez deklarowanie, że klasa implementuje interfejs
Serializable.) Obie wersje deklaracji klasy MembershipCard, o których mowa powyżej,
implementują interfejs CardStatus iw efekcie wprowadzają zachowanie do klasy oprócz
odziedziczonego zachowania. Biorąc pod uwagę, że Java nie pozwala na wielokrotne
dziedziczenie, interfejsy są używane jako alternatywa w celu dodania metod do klasy.
Dodawanie metod do klasy za pomocą interfejsów daje im bardzo ważną rolę w Javie. Rola
interfejsów Java wynika z faktu, że interfejsy nie są częścią ogólnej hierarchii klas.
Przykładem tego jest ekstrakt z interfejsu API dla interfejsu Serializable pakietu java.io
pokazanego poniżej

Wybór podinterfejsu Atribute wyświetla się na następnej stronie interfejsu API.

Celem tych ilustracji nie jest ustalenie, co robi dany interfejs, ale zauważenie, że interfejsy
mają swoją wewnętrzną hierarchię, która nie jest częścią ogólnej hierarchii klas. Oznacza to,
że klasa może implementować więcej niż jeden interfejs, a interfejs może być
implementowany przez więcej niż jedną niepowiązaną klasę. Interfejsy łączą się z klasami,
ponieważ API określa, które klasy implementują który interfejs, jak pokazano powyżej dla
atrybutu interfejsu.

5.4 Interfejsy jako typy
Ten rozdział pokazał, że klasa Java może dziedziczyć tylko z jednej klasy, ale może
implementować więcej niż jeden interfejs. Oznacza to, że obiekt może mieć wiele typów:
jego własny typ, typy superklasy - jak widzieliśmy w części trzeciej - i typy wszystkich
interfejsów, które ta klasa implementuje. Rozważmy na przykład wersję aplikacji tematycznej
pokazaną na zrzucie ekranu:

Dla celów niniejszej dyskusji nie jest ważne, aby wiedzieć, co każda klasa w aplikacji robi,
raczej czytelnik powinien zauważyć, że rysunek pokazuje, że MembershipCard dziedziczy po
Card i ma dwie podklasy, które implementują interfejs CardStatus. W kontekście aplikacji
pokazanej na rysunku 5.1 następujące instrukcje kompilują:
// Uwaga: konstruktorzy dla MembershipCard, DvdMembershipCard i
// GameMembershipCard pobiera argument liczby całkowitej.
// Wywołaj obiekt, którego typ jest taki sam jak typ wykonawczy.
Card cardOne = new Card ();
// Wywołaj obiekt, którego typem jest nadklasa typu wykonawczego.
Card cardTwo = new MembershipCard (10);
// Wywołaj obiekt, którego typem jest interfejs implementowany przez jeden z jego typów
wykonawczych.
CardStatus cardThree = new DvdMembershipCard (10);
// Wywołaj obiekt, którego typem jest interfejs zaimplementowany w innym typie
wykonawczym.
CardStatus cardFour = new GameMembershipCard (10);
Trzecie i czwarte stwierdzenie pokazuje, że gdy zmienna typu klasy jest zadeklarowana jako
typ interfejsu, zmienna może być użyta jako odniesienie do obiektu do obiektu, który
implementuje ten interfejs. Innymi słowy, instancja może być dostępna poprzez odniesienie

do typu interfejsu. Teraz, gdy pokazano, że interfejsy można zadeklarować jako typy klas,
powstaje pytanie: w jaki sposób możemy używać interfejsu jako typu?
5.4.1 Wykorzystanie interfejsów jako typów klas
Odnosząc się do przykładu w Rozdziale 5.4, załóżmy, że należy napisać znaczną ilość kodu dla
klasy, która przetwarza wystąpienia obiektów DvdMembershipCard. Kod ten będzie, po
pierwsze, tworzyć instancję instancji DvdMembershipCard w następujący sposób:
// Wywołaj obiekt, którego typem jest interfejs implementowany przez
DvdMembershipCard.
CardStatus membersCard = nowa karta DvdMembershipCard (10);
Kod następujący po tej deklaracji może zawierać wiele instrukcji, które zawierają zmienną
membersCard. Załóżmy również, że kod musi również zostać napisany dla podobnej klasy,
która przetwarza instancje obiektów GameMembershipCard. Ten kod również tworzy
instancję obiektu GameMembershipCard, jak pokazano poniżej:
// Wywołaj obiekt, którego typem jest interfejs implementowany przez
GameMembershipCard.
CardStatus membersCard = nowa karta GameMembershipCard (10);
Załóżmy, że kod następujący po tej deklaracji jest taki sam jak kod przetwarzający kartę DVD
członka. (Założenie to opiera się na założeniu, że przetwarzanie kart jest takie samo,
niezależnie od rodzaju karty.) Oznacza to, że kod przetwarzający kartę DVD danego członka
może zostać skopiowany w celu utworzenia kodu przetwarzającego kartę członkowską
użytkownika. Jedyne stwierdzenie, które trzeba będzie ponownie napisać, to to, które
wywołuje konstruktora karty; wszystkie inne stwierdzenia, które zawierają zmienną
membersCard, nie będą musiały być ponownie napisane. Podobne wykorzystanie
interfejsów jako typów powstaje, gdy wiele podobnych klas implementuje ten sam interfejs.
Załóżmy na przykład, że istnieje wiele struktur danych, które mogą być używane do
przechowywania określonego pierwotnego typu danych lub typu obiektu, z których
wszystkie implementują ten sam interfejs. Utworzenie obiektu jednej z tych struktur danych
jest uogólnione w następujący sposób:
// SomeDataStructure implementuje AnInterface.
AnInterface dataStructure = new SomeDataStructure ();
następnie kod zawierający zmienną dataStructure.
Jeśli chcemy zmienić strukturę danych, w świetle testowania aplikacji, musimy ponownie
napisać tylko jeden wiersz kodu, tj. Wywołanie do konstruktora nowej struktury danych, w
następujący sposób:
// SomeOtherDataStructure implementuje AnInterface.
AnInterface dataStructure = new SomeOtherDataStructure ();
Kolejne wyciągi zawierające zmienną dataStructure nie muszą być ponownie pisane.
Przykłady w tej sekcji pokazują, w jaki sposób można wykorzystać zasady zgodności
dotyczące używania interfejsów jako typów, aby zminimalizować ponowne pisanie kodu i
spowodować znaczną ponowną przydatność kodu.
6. Grupowanie klas razem w aplikacji Java
Rozdział dwunasty wyjaśnia, w jaki sposób można grupować klasy i interfejsy, używając
pojęcia podobnego do ogólnego zestawu nazw. Zbieranie wielu powiązanych klas razem w
jedną strukturę, znaną jako pakiet, ułatwia zarządzanie nimi i zapobiega potencjalnym
konfliktom nazw.
6.1 Wprowadzenie do pakietów Java

Jako ilustrację zarządzania obszarem nazw, załóżmy, że aplikacja bankowa ma dwie klasy o
nazwie Konto: jedna z klas jest definicją klasy dla konta bieżącego, a druga klasa dla konta
oszczędnościowego. Nazwy dwóch klas mogą być takie same (Konto), o ile są umieszczone w
osobnych pakietach. Dzieje się tak, ponieważ każdy pakiet tworzy nowy obszar nazw taki, że
typy w jednym pakiecie nie kolidują z tymi samymi typami w innym pakiecie. Prosta analogia
może pomóc czytelnikowi docenić potrzebę zarządzania nazwami klas i ich przestrzeniami
nazw. Używanie pakietów w aplikacji Java jest raczej jak oczywiste rozróżnienie między
adresem biznesowym w Main Street w Freetown i podobnym adresem w Main Street w
Freeville jako Top Ten Records, Main Street, Freetown i Top Ten Records, Main Street,
Freeville Notacja adresu każdego sklepu Top Ten Records jest dla oczywistych korzyści dla
wszystkich zainteresowanych. Wynik umieszczenia klas o nazwie Konto w osobnych
pakietach oznacza, że ich unikalne, pełne nazwy są zapisywane w następujący sposób:
rachunek bieżący . Konto // odnosi się do klasy konta w pakiecie o nazwie
// rachunek bieżący
i
konto oszczędnościowe . Konto // odnosi się do klasy konta w pakiecie o nazwie
// konto oszczędnościowe
Oznaczenie użyte dla w pełni kwalifikowanej nazwy klasy oznacza, że można ją odnieść do
niej jednoznacznie i uzyskać dostęp za pomocą zwykłej ". Selektor "(kropka).
6.2 Tworzenie pakietów
Wersja aplikacji tematycznej pokazana na rysunku 6.1 poniżej wskazuje, że klasy aplikacji są
grupowane w jednym z dwóch pakietów w zależności od ich funkcji w aplikacji. Dwie klasy
testowe - tj. Te, które zawierają główną metodę - o nazwie TestGui i TestReferences, nie
znajdują się w nazwanym pakiecie i mają domyślny pakiet aplikacji. Pakiet o nazwie gui
zawiera pojedynczą klasę o nazwie MediaStoreGui. Oświadczenia
pakiet gui; // klasa MediaStoreGui znajduje się w tym pakiecie
importuj mediaStore. *; // klasa ma dostęp do klas zawartych w innym pakiecie
// Aplikacja
są zapisywane przed deklaracją klasy i stwierdzają, że klasa o nazwie MediaStoreGui znajduje
się w pakiecie o nazwie gui i że wymaga dostępu do wszystkich klas w pakiecie mediaStore
na podstawie symbolu wieloznacznego "*" zapisanego po prawej stronie (kropka) selektor w
instrukcji importu. Ta wersja aplikacji tematycznej ma tylko jedną klasę, która wyświetla
graficzny interfejs użytkownika (GUI) dla aplikacji. Niemniej jednak sensowne jest
umieszczenie tej klasy we własnym pakiecie: inne wersje aplikacji mogą zawierać dodatkowe
klasy, które są związane z wyświetlaniem GUI, który zostanie umieszczony w pakiecie o
nazwie gui. Instrukcja import jest wymagana, ponieważ komponenty interfejsu GUI
wymagają dostępu do klas w pakiecie mediaStore w celu wywołania ich metod i
uruchomienia aplikacji. Pakiet o nazwie mediaStore zawiera osiem klas, z których każda
zaczyna się od pakietu instrukcji pack mediaStore; Osiem klas jest połączonych w jeden
pakiet, ponieważ reprezentują one logikę biznesową aplikacji. Żadna z tych klas nie odgrywa
żadnej roli w wyświetlaniu GUI; dlatego nie ma wymagania zaimportowania zawartości
pakietu gui do pakietu o nazwie mediaStore. Podczas gdy dwie klasy testowe mogły zostać
umieszczone w ich własnym pakiecie, ta wersja aplikacji tematycznej służy do zilustrowania
zawartości domyślnego pakietu aplikacji. Obie klasy testowe wymagają dostępu do klas w
obu pakietach, co oznacza, że poniższe instrukcje importu pojawiają się w pliku
początek każdego pliku kodu źródłowego:
importuj gui. *;

importuj mediaStore. *;
Na początku pliku kodu źródłowego dwóch klas testowych nie ma instrukcji pakietowej;
oznacza to, że te dwie klasy są automatycznie umieszczane w domyślnym pakiecie aplikacji.
Omówiona powyżej wersja aplikacji tematycznej ilustruje główne powody, dla których klasy i
interfejsy są pakowane w pakiet; tj. typy w pakiecie są funkcjonalnie powiązane w kontekście
aplikacji. Z tego wynika wiele innych przyczyn; są one podsumowane w polu pokazanym
poniżej:
Powody, dla których pakiety są używane w aplikacji Java:
• programiści mogą łatwo określić ze struktury aplikacji, w jaki sposób logika aplikacji jest
podzielona na partycje;
• programiści mogą łatwo znaleźć powiązane klasy w aplikacji;
• pakiety w języku Java API oznaczają, że ich zawartość jest zbiorem powiązanych klas
• nazwy typów w jednym pakiecie nie będą kolidować z tymi samymi nazwami w innym
pakiecie;
• typy w pakiecie mogą mieć nieograniczony dostęp do siebie, ale ograniczony dostęp do
typów poza pakietem.
Struktura aplikacji pod względem pakietów znajduje odzwierciedlenie w strukturze
katalogów używanej przez system operacyjny obsługujący aplikację. Na przykład struktura
pakietu wersji aplikacji tematycznej pokazanej na rysunku 6.1 powyżej znajduje
odzwierciedlenie w strukturze katalogów i folderów w systemie Windows, jak pokazano na
rysunku poniżej.

Rysunek pokazuje, że dwie klasy testowe znajdują się w pakiecie domyślnym (bez nazwy), a
pozostałe klasy zostały umieszczone w jednym z dwóch pakietów. 6.3 Konwencja
nazewnictwa Prosta konwencja działa dobrze, chyba że niezależni programiści używają tych
samych nazw pakietów i klas dla aplikacji, które są w domenie publicznej lub które są
dostępne dla członków społeczności programistów Java. Aby przezwyciężyć potencjalny
problem z więcej niż jedną aplikacją zawierającą klasę o nazwie mediaStore.Member - na
przykład jako jedną z klas aplikacji tematycznej - w społeczności programistów Java istnieje
konwencja, zgodnie z którą organizacja korzysta z Internetu nazwa domeny w odwrotnej
kolejności, aby rozpocząć nazwy pakietów. Na przykład paczka o nazwie mediaStore
powinna - zgodnie z konwencją - zostać nazwana wzdłuż następujących linii:
uk.ac.bcu.tic.etheridge.mediaStore, aby klasa o nazwie Member otrzymała w pełni
kwalifikowaną nazwę uk.ac.bcu.tic.etheridge.mediaStore.Member Do tego momentu, w
dużej mierze uznaliśmy pakiety dostarczone przez autora aplikacji. Sam język Java jest
podzielony na kilka pakietów, jak sugerują instrukcje na początku definicji klasy dla klasy
MediaStore pakietu mediaStore aplikacji tematycznej, jak poniżej:
pakiet mediaStore;
import java.io. *;
Pierwsza instrukcja oznacza, że klasa MediaStore jest członkiem pakietu mediaStore. Druga
instrukcja zakłada, że klasa wymaga dostępu do wszystkich klas pakietu java.io. W następnej
sekcji krótko omówiono użycie pakietu w języku Java.
6.4 Pakiety w języku Java
Grzywa większości pakietów w języku Java zaczyna się od java lub javax. Na przykład
odpowiednia strona interfejsu API języka Java dla pakietu java.io została przedstawiona na
rysunku 6.3 poniżej.

W lewym dolnym panelu znajduje się pierwsza część listy interfejsów, klas i wyjątków
związanych z pakietem. W pakiecie java.io znajduje się około 60 klas, które są dostępne dla
programisty Java. Chociaż oświadczenie import java.io. *;
Odniesienie do powyższego oznacza, że autor chce zaimportować wszystkie 60 klas pakietu
java.io do klasy MediaStore aplikacji tematycznej, użył tylko czterech z tych klas w kodzie. W
takim przypadku wystarczyłoby czterech instrukcji importowych, jak pokazano poniżej.
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileOutputStream;
import java.io.ObjectInputStream;
import java.io.ObjectOutputStream;
Zestaw instrukcji importu importuje cztery klasy pakietu java.io wymagane dla klasy
Member. (Rozdział trzynasty analizuje niektóre klasy pakietu java.io w kontekście tak
zwanych strumieni wejścia / wyjścia.) Używanie instrukcji "importuj wszystko" import
java.io. *; jest przydatny podczas tworzenia aplikacji, ponieważ oznacza to, że programista
może używać dowolnej z klas - w tym przypadku - pakietu java.io bez konieczności
wstawiania określonych instrukcji importowania. Duży, centralny panel przedstawiony na
rysunku rozpoczyna się krótkim opisem zawartości pliku java.io pakiet i zawiera hiperłącze
do bardziej szczegółowego opisu. Taka ogólna struktura połączonych stron HTML w języku
Java API jest typowa dla większości pakietów, z których około 225 znajduje się w Java
Version 6 Standard Edition API. Sama liczba pakietów - powyżej 200 - potwierdza dużą skalę i
bardzo szeroką funkcjonalność standardowej edycji języka Java. Oczywiście w przewodniku
takim jak ten autor może tylko zarysować powierzchnię dostępną deweloperowi w
interfejsie API. W tym miejscu warto wspomnieć, że system wykonawczy Java automatycznie
importuje (klasy) pakiet java.lang do wszystkich aplikacji. Pakiet java.lang zawiera około 40
klas, w tym te szeroko używane, takie jak klasy opakowujące - Boolean, Character, Double,
Integer itd. - które są obiektowymi reprezentacjami pierwotnych typów danych, a także klas,
takich jak System, Ciąg i wątek. Uzasadnieniem tego automatycznego włączenia jest to, że
powszechnie używane klasy powinny być łatwo dostępne bez konieczności wstawiania do
nich instrukcji importowania.
6.5 Korzystanie z członków pakietów i uzyskiwanie do nich dostępu
Zauważyliśmy, że instrukcja importu zapewnia dostęp do jednego lub więcej członków
nazwanego pakietu w definicji klasy. Aby użyć członka publicznego spoza pakietu, należy
wykonać jedną z następujących czynności:
1. Członka należy się odnieść w pełni kwalifikowaną nazwą.
2. Członek musi zostać zaimportowany.
3. Cały pakiet użytkownika musi zostać zaimportowany.
Odwołanie się do członka przez jego w pełni kwalifikowaną nazwę jest wymagane za każdym
razem, gdy odwołanie jest używane w instrukcjach Java, a zatem jest to zadowalające
podejście, gdy istnieje stosunkowo niewiele takich zastosowań. W przypadku częstych
odniesień bardziej sensowne jest zaimportowanie elementu na początku definicji klasy. Po
zaimportowaniu elementu przez instrukcję importu, można go przywołać w kodzie według
nazwy klasy, a nie przez jego w pełni kwalifikowana nazwa. Należy jednak zachować
ostrożność podczas importowania członków pakietów, gdy na przykład istnieją w nich klasy o
identycznych nazwach. Rozważmy na przykład następujący fragment kodu:
pakiet mynewpackage;
import currentAccount.Account;

import savingsAccount.Account;
Odwołanie do typu Account w definicji klasy następującej po instrukcji pakietu i instrukcjach
importu spowodowałoby błąd kompilatora, ponieważ kompilator nie wie, do której z dwóch
klas Konta jest kierowany. W takim przypadku kompilator będzie w stanie rozróżnić oba typy
kont, gdy ich pełna nazwa zostanie użyta w kodzie, mimo że obie klasy konta mają
zostały specjalnie zaimportowane. Gdy cały pakiet użytkownika jest importowany, do
każdego członka tego pakietu można się odwołać po jego nazwie klasy w kolejnym kodzie.
6.5.1 Kontrolowanie dostępu do członków paczki
Przypomnijmy poziomy dostępu dla modyfikatorów dostępu wymienionych w tabeli 3.1;
tabela jest przedstawiona w tabeli poniżej

Pierwszy wiersz tabeli 6.1 potwierdza to, co wiemy o modyfikatorze dostępu "prywatny": to
znaczy, że sama klasa ma dostęp do swoich prywatnych członków, jak się spodziewaliśmy.
Drugi wiersz może być traktowany jako umowa pakietowa klasy, w której jeśli nie zostanie
określony żaden modyfikator, klasy z tego samego pakietu będą miały dostęp do takich
członków i będą sobie wzajemnie ufać, aby uzyskać dostęp do swoich członków. Umowa
pakietowa klasy może być używana do ukrywania rzeczy, takich jak szczegóły implementacji,
które nie muszą być znane klasom poza pakietem. Ten rodzaj umowy oznacza, że takie
szczegóły można zmienić bez zmiany umowy publicznej klasy. Kontrakt publiczny klasy
deklaruje, że jest to typ, który jest dostępny dla programistów używających pakietu
zawierającego. Tak więc czwarty wiersz pokazuje, że wszystkie klasy mają dostęp do
członków publicznych, niezależnie od ich pakietu i rodzicielstwa. Powrócimy do trzeciego
rzędu we właściwym czasie. Gdy przechodzimy do kolumny "Modyfikator" z "prywatnego",
"domyślnego" (tj. Poziomu pakietu), "chronionego" i "publicznego", każdy z czterech
poziomów dostępu obejmuje szerszy zakres tego rodzaju klasy, która może uzyskać dostęp
do tego członka. Powróćmy do trzeciego wiersza tabeli, który został po raz pierwszy
wyświetlony w rozdziale dziewiątym: chroniona umowa. Trzeci wiersz wskazuje, jaki poziom
dostępu jest zapewniany, gdy członek klasy deklarowany jest jako "chroniony".
Pierwsza kolumna wskazuje, że inni członkowie samej klasy mają dostęp do chronionego
członka tej klasy; druga kolumna wskazuje, że zajęcia w tym samym pakiecie, niezależnie od
ich rodzicielstwa, mają dostęp do chronionego członka klasy; trzecia kolumna wskazuje, że
podklasy klasy mają dostęp do chronionego elementu, niezależnie od tego, w jakim pakiecie
się znajdują. Jednak wpis w tabeli podklasochronnej wymaga dodatkowego komentarza.

Wpis pod pozycją chronioną podklasą w tabeli można określić bardziej precyzyjnie: do
elementu chronionego można uzyskać dostęp z klasy za pomocą odwołań do obiektów tego
samego typu, co klasa lub jeden z jej podtypów. Pomimo pozornej jasności tego
stwierdzenia, daje on ciekawy zwrot, jak ilustruje to poniższy przykład. Załóżmy, że mamy
prostą klasę w pakiecie o nazwie packageone, która zawiera chronionego członka, jak
pokazano w poniższym kodzie.

Podklasa Cat znajduje się w osobnym pakiecie

Załóżmy, że DomesticCat przesłania metodę setSpeciesName za pomocą prostej
implementacji.

Biorąc pod uwagę, że bieżący obiekt (to) jest podklasą Cat, dostęp do chronionego członka
ssaka jest dozwolony, nawet jeśli Cat i DomesticCat są w różnych pakietach. Załóżmy, że
jedna z metod DomesticCat pobiera argument DomesticCat i uzyskuje dostęp do
chronionego elementu w następujący sposób.

Ta metoda kompiluje się, ponieważ metoda uzyskuje dostęp do chronionego elementu
obiektu przekazanego jako argument. Dostęp jest dozwolony, ponieważ klasa próbująca
uzyskać dostęp do chronionego członka (ssaka) to DomesticCat, a typem referencyjnej
florence jest także DomesticCat. Na koniec przypuśćmy także, że klasa DomesticCat definiuje
nadpisaną metodę w następujący sposób.

Instrukcja
packageone.Mammal m = florence.mammal;
nie kompiluje; kompilator wyświetla komunikat:
mammal has protected assess in packageone.Cat
Powodem, dla którego kompilator wysyła komunikat jest to, że klasa próbująca uzyskać
dostęp do chronionego elementu to DomesticCat, a typem odwołania florence jest Cat.
Dostęp do chronionego członka jest niedozwolony, ponieważ typ Cat nie jest taki sam jak
podklasa DomesticCat. Chociaż każdy obiekt DomesticCat jest podklasą obiektu Cat, nie
każdy obiekt Cat jest obiektem DomesticCat. Chociaż niektóre z punktów przedstawionych w
tej podsekcji mogą wydawać się raczej erudycyjne, to jest ważne, aby odchudzający się
wyłonił się z tej sekcji z rozsądnym zrozumieniem poziomów dostępu i sposobu, w jaki są
kontrolowani za pomocą umów dostępu. Chociaż niektóre z implikacji kontrolowania
dostępu do członków klasy mogą wydawać się trudne technicznie, będą one łatwiejsze do
zrozumienia, gdy czytelnik natrafi na komunikaty kompilatora, które wydają ostrzeżenia o
dostępie do chronionych członków.
6.6 Kompilowanie i uruchamianie członków pakietów
Jest prawdopodobne, że uczący się użyje IDE ucznia, takiego jak BlueJ, do napisania swoich
pierwszych programów Java, aby nauczyć się podstaw języka. Gdy uczeń zyskuje
doświadczenie, może przejść do użycia IDE na poziomie zawodowym, takim jak NetBeans ™.
W każdym przypadku IDE zwykle zapewnia przyciski lub opcje menu do użycia do
kompilowania i uruchamiania aplikacji Java; IDE "znajdzie" i będzie współpracować z
kompilatorem Java zainstalowanym na komputerze ucznia. Jeśli uczący się nie używa IDE
ucznia w pierwszej instancji, kod można zapisać za pomocą prostego edytora tekstu, a pliki
kodu źródłowego można skompilować z wiersza poleceń DOS w przypadku systemu
operacyjnego Windows. Odnosząc się do przykładu przedstawionego w sekcji 6.5.1, pakiet o
nazwie packageone zawiera klasę testową o nazwie UserClassOne z główną metodą. Ta klasa
może zostać skompilowana z wiersza poleceń systemu DOS za pomocą następującego
polecenia:
C: \> javac packageone \ UserClassOne.java
i główna może być wykonana w następujący sposób:
C: \> pakiet Java. UserClassOne
Pełna nazwa klasy i ścieżka do katalogu są, jak można się spodziewać, równolegle. Oznacza
to, że programista może przejść do katalogu zawierającego folder o nazwie packageone i
skompilować i uruchomić dowolną z klas w tym pakiecie. Podobnie rozwój może
skompilować wszystkie klasy w pakiecie o nazwie packagetwo w następujący sposób
C: \> javac packagetwo \ * .java
Dopóki programy javac i java znajdują się w zmiennej środowiskowej PATH komputera, pliki
kodu źródłowego mogą być kompilowane z poziomu wiersza poleceń systemu DOS.
Kompilator wysyła te same wiadomości w oknie wiersza poleceń DOS, tak jak robi to, jeśli do
kompilacji i uruchomienia aplikacji jest używane IDE.

