Java: Podstawy obiektów i klas - Wprowadzenie do programowania Java
1. Programowanie obiektowe: Czym jest obiekt?
1.1 Wprowadzenie do obiektów
Chociaż istnieje podręcznik do nauki , który koncentruje się głównie na obiektach i ich cechach, będzie
pouczający dla ucznia (języka programowania Java), aby zrozumieć, w jaki sposób pojęcie obiektu jest
stosowane do ich konstrukcji i wykorzystania w Aplikacje Java. Dlatego część pierwsza (tego
przewodnika) wprowadza pojęcie obiektu z punktu widzenia niezależnego od języka i analizuje
podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym (OOP) przez krótkie porównanie
sposobu, w jaki OOP i nie-OOP podchodzą do reprezentacji dane i informacje w aplikacji. W dalszej
części rozdziału wyjaśniono klasy, obiekty i komunikaty, a także wyjaśniono, w jaki sposób klasa jest
opisana za pomocą specjalnego schematu zwanego diagramem klas.
1.2 Porównanie OOP i Non-OOP
Pomimo szerokiego stosowania języków OOP, takich jak Java, C ++ i C #, języki inne niż OOP nadal są
używane w określonych domenach, na przykład w niektórych kategoriach aplikacji wbudowanych. W
konwencjonalnym, proceduralnym języku, takim jak C, dane są przesyłane do procedury
przetwarzania; ten paradygmat przetwarzania informacji przedstawiono na rysunku 1.1 poniżej.

Rysunek pokazuje, że liczba 4 jest przekazywana do funkcji (SQRT), która jest "zaprogramowana" do
obliczenia wyniku i wyprowadzenia go (do użytkownika procedury). W j.general możemy myśleć o
każdej procedurze w aplikacji jako gotowej i czekającej, aż elementy danych zostaną do nich wysłane,
aby mogły zrobić to, co są zaprogramowane w imieniu użytkownika aplikacji. Zatem aplikacja napisana
w języku C zazwyczaj zawiera szereg procedur wraz ze sposobami i środkami do przekazywania im
elementów danych. Natomiast sposób, w jaki języki programowania OOP przetwarzają dane, można
uważać za odwrotność paradygmatu proceduralnego. Rozważ rysunek 1.2 poniżej.

Na rysunku element danych - numer 4 - jest reprezentowany przez pudełko (z etykietą "4" na przedniej
ściance). Ta reprezentacja liczby 4 może być określana jako obiekt liczby 4. Ten prosty obiekt nie
reprezentuje jedynie liczby 4, zawiera przycisk oznaczony jako sqrt, który po naciśnięciu daje wynik,
który pojawia się z gniazda oznaczonego etykietą powrót. Podczas gdy oczywiste jest, że przykład
zorientowany obiektowo przyniesie taki sam rezultat, jak w przypadku przykładu proceduralnego, jest
oczywiste, że sposób, w jaki wynik jest tworzony, jest zupełnie inny, gdy rozważa się paradygmat
obiektowy. W skrócie, drugie podejście do uzyskania wyniku 2 można wyrazić następująco.
Wyślij następujący komunikat do obiektu 4: "naciśnij przycisk sqrt" .
Wiadomość jest wysyłana do obiektu, aby powiedzieć mu, co należy zrobić. Inne wiadomości mogą
naciskać inne przyciski związane z obiektem. Jednak dla celów niniejszego wynalazku obiekt
reprezentujący liczbę 4 jest bardzo prosty, ponieważ ma tylko jeden przycisk z nim związany. Wynik
wysłania wiadomości do obiektu, aby nacisnąć jej jeden i tylko przycisk "zwraca" inny obiekt. Stąd na
rysunku 1.2 wynik, który wyłania się ze szczeliny "powrotu" - numer 2 - jest obiektem sam w sobie z
własnym zestawem przycisków. Pomimo pozornej prostoty sposobu działania obiektu pozostaje
pytanie: w jaki sposób oblicza pierwiastek kwadratowy z siebie? Odpowiedź na to pytanie zawiera
fundamentalną koncepcję związaną z przedmiotami, co oznacza, że przedmioty niosą ze sobą swój kod
programistyczny. Stosując tę koncepcję do obiektu przedstawionego na rysunku 1.2, posiada przycisk,
który daje dostęp do kodu programowania, który oblicza pierwiastek kwadratowy (liczby
reprezentowanej przez obiekt). Ten amalgamat danych i kodu dodatkowo ilustruje ulepszona wersja
obiektu pokazanego na rysunku 1.3 poniżej.

Rozszerzony obiekt (reprezentujący liczbę 4) ma dwa przyciski: jeden do obliczenia pierwiastka
kwadratowego z siebie - jak poprzednio - i drugi przycisk dodający liczbę do obiektu. Na rysunku do
obiektu wysyłana jest wiadomość, aby nacisnąć drugi przycisk - przycisk oznaczony "+" - aby dodać
obiekt reprezentujący liczbę 3 do obiektu reprezentującego liczbę 4. Aby przycisk "+" działał wymaga,
aby element danych został do niego wysłany jakRozszerzony obiekt (reprezentujący liczbę 4) ma dwa
przyciski: jeden do obliczenia pierwiastka kwadratowego z siebie - jak poprzednio - i drugi przycisk
dodający liczbę do obiektu. Na rysunku do obiektu wysyłana jest wiadomość, aby nacisnąć drugi
przycisk - przycisk oznaczony "+" - aby dodać obiekt reprezentujący liczbę 3 do obiektu
reprezentującego liczbę 4. Aby przycisk "+" działał wymaga, aby element danych został do niego
wysłany jako część wiadomości do obiektu. Z tego powodu przycisk "+" jest wyposażony w gniazdo, do
którego przekazywany jest obiekt reprezentujący liczbę 3. Format wiadomości pokazanej na rysunku
można wyrazić w następujący sposób.
Wyślij wiadomość, która przenosi obiekt 3 do obiektu 4: "naciśnij przycisk +"
Kiedy ten komunikat jest odbierany i przetwarzany przez obiekt, zwraca obiekt reprezentujący liczbę
7. W tym przypadku komunikat uzyskał dostęp do kodu powiązanego z przyciskiem "+". Rozszerzony
obiekt może być uważany za posiadający dwa przyciski, z których każdy jest powiązany z własnym
kodem programowania, który jest dostępny dla użytkowników obiektu. Ekstrapolacja zasady wysyłania
wiadomości do obiektu przedstawionego na rysunku 1.3 powoduje powstanie przekonania, że obiekt
może być uważany za zawierający zestaw przycisków zapewniających dostęp do operacji, które są
wykonywane w zależności od szczegółów w wiadomościach wysłanych do tego obiekt. W
podsumowaniu:
* w proceduralnych językach programowania dane przesyłane są do procedury;
* w języku programowania obiektowego komunikaty są wysyłane do obiektu;
* obiekt może być traktowany jako połączenie danych i kodu programującego: jest to tzw.
enkapsulacja.
Podczas gdy koncepcja enkapsulacji może wydawać się dość dziwna dla uczących się, którzy są nowi w
OOP, praca z obiektami jest o wiele bardziej naturalnym sposobem projektowania aplikacji w

porównaniu do projektowania za pomocą procedur. Obiekty mogą być skonstruowane tak, aby
reprezentować wszystko w otaczającym nas świecie i jako takie mogą być łatwo ponownie
wykorzystane lub zmodyfikowane. Ponieważ otaczają nas rzeczy lub przedmioty w otaczającym nas
świecie, wydaje się naturalne i logiczne, że wyrażamy je w naszym paradygmacie programowania.
Następna sekcja zawiera podstawowe pojęcia omówione w tej sekcji i stosuje je do prostego obiektu.
Zanim to jednak zrobimy, warto podkreślić, że ta sekcja nie ma być wyczerpującą eksploracją koncepcji
OO: oddzielny przewodnik po badaniu pozwala osiągnąć ten cel. Dość powiedzieć, że głównym celem
tego rozdziału jest wyjaśnienie kluczowej koncepcji enkapsulacji. Wreszcie (w tej sekcji) warto również
podkreślić, że w Javie dane - takie jak liczby omówione powyżej - nie muszą być reprezentowane przez
(Java) obiekty. Mogą być, ale dane takie jak liczby całkowite są reprezentowane przez prymitywne typy
danych, tak jak w językach proceduralnych. Jednak reprezentowanie danych, takich jak liczba 4 jako
obiekt, jest okazją do wyjaśnienia enkapsulacji. W następnej sekcji opisano prosty obiekt, w ramach
przygotowań do napisania pierwszego programu Java w części drugiej.
1.3 Analiza i projektowanie obiektowe (OOA i D)
1.3.1 Jakie są moje obiekty?
Jak można się było spodziewać, biorąc pod uwagę, że język programowania Java jest obiektowy,
obiekty wyrażone w Javie wykazują hermetyzację wartości danych i operacji na tych wartościach. W
związku z tym, że Java jest zorientowana obiektowo, elementy Java różnią się składnią w porównaniu
z językiem proceduralnym, takim jak C. Pomimo tej różnicy w kodzie Java występują elementy języka,
które obiekty Java zawierają z nimi - w wyniku enkapsulacji - które są wspólne dla innych języków
programowania, niezależnie od tego, czy są obiektowe czy nie. W związku z tym, ponieważ niniejszy
przewodnik zaczyna odkrywać i stosować składnię języka Java, niektórzy uczniowie mogą rozpoznać
elementy języka w języku Java, które są podobne do ich odpowiedników w innych językach. Elementy
językowe, takie jak poniższe, mogą być znane, w zależności od doświadczenia programistycznego
ucznia:
* deklarowanie i inicjowanie pierwotnych typów dat;
* manipulowanie zmiennymi;
* podejmowanie decyzji w typie if ... then;
* przeprowadzanie powtórzeń dla ... następnych i robienie ... podczas typów konstrukcji;
* przekazywanie argumentów do operacji (znanych jako metody w Javie);
* praca z tablicami i innymi strukturami danych;
*i tak dalej.
W rzeczywistości większość semantyki i składni języka Java wywodzi się z języków takich jak C i C ++, w
stopniu, w jakim uczący się z wcześniejszym doświadczeniem w językach innych niż OO lub innych
językach OO prawdopodobnie będą go znali. Podstawową różnicą, gdy używa się języka OO takiego jak
Java do pisania logiki aplikacji, jest to, że elementy językowe, takie jak te przedstawione na powyższej
liście, są enkapsulowane w obiekcie znanym jako obiekt. Rozpoczęcie kursu w języku Java wymaga od
ucznia, który ma doświadczenie w języku proceduralnym, przejścia z języka nieobiektowego na język
obiektowy. Uczniowie, którzy mają pewne doświadczenie w zakresie języków proceduralnych, nie
powinni się niepokoić: to przejście nie jest tak trudne, jak mogłoby się wydawać! Dla początkujących
programistów ten przewodnik zaczyna się od obiektów od samego początku. W obu przypadkach po
uchwyceniu niektórych podstawowych pojęć programowania obiektowego w Javie można je

zastosować do niemal każdego obiektu Java. Krótko mówiąc, sposób, w jaki większość obiektów jest
zorganizowana, jest wspólny dla wszystkich. Innymi słowy, możemy ekstrapolować ze stosunkowo
małej liczby pojęć i zastosować je do dowolnego obiektu Java. Następne kilka podsekcji dotyczy opisu
prostego obiektu w sposób niezależny od języka; rzeczywisty kod Java pojawia się dopiero w rozdziale
drugim. Takie podejście ma na celu podkreślenie, że OOA i D są niezależne od języka. Kiedy obiekty
związane z aplikacją są analizowane, opisywane i dokumentowane, w tym dokumentacja
diagrammatyczna, analizę można przekształcić w dowolny język docelowy OO. W tym przewodniku
oczywiście wynik analizy i projektu zostanie przetłumaczony na kod źródłowy Java.
1.3.2 Skąd mam wiedzieć, jakie są moje obiekty?
Jak ustalono, analiza i projektowanie obiektowe (OOA & D) modeluje wszystko w otaczającym nas
świecie pod względem jednostek oprogramowania zwanych obiektami. Na przykład możemy
modelować aplikację bankową jako obejmującą wiele obiektów, w tym:
* obiekt klienta;
* obiekt rachunku bieżącego powiązany z określonym obiektem klienta;
* obiekt konta oszczędnościowego powiązany z tym samym obiektem klienta;
* pojedynczy obiekt banku powiązany z obiektami klienta;
* i tak dalej.
Podobnie, jeśli chodzi o magazyn multimediów online, analiza może wykazać, że istnieją następujące
obiekty:
* zarejestrowany członek Media Store: będzie wiele takich obiektów;
* sam magazyn mediów: będzie tylko jeden z tych obiektów;
* wirtualna karta członkowska każdego członka;
* obiekt DVD: będzie wiele z tych obiektów;
* obiekt gier: będzie wiele z tych obiektów;
* obiekt CD: będzie wiele z tych obiektów;
* obiekt książki: będzie wiele z tych obiektów;
* i tak dalej.
Aplikacja, która obsługuje operacje biznesowe takiego sklepu z mediami, będzie używana w tym
przewodniku, aby zilustrować, w jaki sposób można wykorzystać Javę w celu spełnienia wymagań
realistycznej aplikacji biznesowej i podać przykłady pojęć i elementów językowych. W całym
przewodniku aplikacja Media Store autora będzie określana jako "tematyczna aplikacja" przewodnika.
Ogólnie rzecz biorąc, wynik procesu OOA & D dla zestawu wymagań biznesowych powoduje wyrażenie
projektu w postaci hermetyzacji danych (atrybutów) i operacji na tych danych (zachowanie) w
obiektach. Szczegóły metodologii OOA i D wykraczają poza zakres niniejszego przewodnika, poza
zastosowaniem prostej, schematycznej techniki do opisu obiektów; w tym rozdziale i zakończy się
takim schematem dla jednego z obiektów aplikacji tematycznej. Wracając na chwilę do przykładu
banku nakreślonego na początku tej podsekcji, załóżmy, że obiekt konta bieżącego ma atrybut o nazwie
overdraftLimit i że jego zachowanie służy do ustawienia tego atrybutu na wartość 500 funtów.
Podobnie załóżmy, że obiekt klienta ma atrybut o nazwie name i że jego zachowanie jest używane do

ustawienia wartości atrybutu na "David Etheridge". Zatem atrybuty obiektu (lub dane) i zachowanie
(lub operacje na tych danych) są ze sobą ściśle powiązane. To połączenie lub powiązanie danych i
operacji jest, jak już ustaliliśmy, znane jako enkapsulacja. Istnieje jeszcze jedna implikacja enkapsulacji,
która nie została jeszcze wyjaśniona. Charakter więzi między danymi i operacjami jest taki, że wartości
danych obiektu są (zwykle) manipulowane tylko przy użyciu zachowania obiektu. Innymi słowy,
wartości danych obiektu nie są bezpośrednio dostępne; zamiast tego są dostępne poprzez zachowanie
obiektu. W skrócie, użytecznym sposobem podsumowania dostępu do wartości danych obiektu jest
myślenie o obiekcie jako zawierającym prywatne wartości danych i zachowanie publiczne w celu
manipulowania tymi wartościami danych. Inną konsekwencją podejścia OOA & D jest to, że szczegóły
implementacji danych obiektu są ukryte przed innymi obiektami, które chcą korzystać z wartości
danych obiektu. Oznacza to, że obiekt użytkownika musi tylko znać zachowanie, które oferuje obiekt
dostawcy. Możemy więc myśleć o zachowaniu obiektu dostawcy jako o rodzaju umowy, którą obiekt
oferuje swoim obiektom użytkownika. Jak zobaczymy we właściwym czasie, zachowanie, jakie obiekt
oferuje swoim obiektom użytkownika, jest znane jako jego interfejs. Wszystko, co obiekt użytkownika
musi wiedzieć, to zachowanie obiektu dostawcy do manipulowania wartościami danych; obiekty
użytkowników nie muszą wiedzieć, w jaki sposób implementowane jest zachowanie obiektu dostawcy.
Oznacza to, że szczegóły implementacji mogą ulec zmianie, bez zmiany interfejsu obiektu dostawcy. Ta
właściwość obiektów znana jest jako ukrywanie informacji, inna manifestacja enkapsulacji. Oznacza to,
że chociaż obiekt może wiedzieć, jak komunikować się z innym obiektem, za pośrednictwem interfejsu
innego obiektu, obiekt nie musi wiedzieć, w jaki sposób zaimplementowane są atrybuty i zachowanie
drugiego obiektu: tj. Szczegóły implementacji są ukryte w obiekcie dostawcy. Zastanów się nad
analogią: można wiedzieć, jak prowadzić samochód, nie wiedząc, jak działa silnik spalinowy! Lub, w
przykładzie pokazanym na rysunku 1.3, obiekt użytkownika - obiekt dla liczby 3 - nie musi wiedzieć, w
jaki sposób obiekt dostawcy - obiekt dla liczby 4 - realizuje swoją operację "+"; wszystko, co musi
wiedzieć, to fakt, że operacja jest dostępna dla świata zewnętrznego - tzn. jest publiczna - i potrzebuje
wartości, którą należy przekazać w komunikacie, który prosi obiekt dostawcy o naciśnięcie przycisku
"+". Oznacza to, że dalszy wynik OOA i D jest modelem komunikacji między obiektami. Na przykład
obiekt banku może chcieć wysłać wiadomość do obiektu konta bieżącego, aby zmienić wartość limitu
w koncie osobistym. Aby podsumować i, być może, uprościć metodologię OOA i D, każda domena
aplikacji może być analizowana i modelowana pod względem obiektów, które zawiera, gdzie każdy
obiekt (w tej domenie) ma atrybuty i zachowanie.
1.3.3 Klasy i przedmioty
Właśnie wtedy, gdy uczeń myśli, że uchwycił, być może nową, koncepcję obiektu, pojawia się
nagłówek, który wprowadza inny nowy termin: określenie klasy. Celem tej sekcji jest doprecyzowanie
i zdefiniowanie tych dwóch terminów: działają one, jak gdyby, w tandemie. Rozważmy prostą analogię:
kot Davida i Annette Etheridge - zwany Jasmine - można uznać za obiekt lub instancję klasy Cat, gdzie
nazwa instancji to jaśmin i gdzie klasa jest szablonem lub planem dla wszystkich kotów gatunku
zwierzęcego znany jako "kot". W ten sposób Matka Natura używa swojego kota klasy jako szablonu do
stworzenia każdego domowego kota, który istnieje. Rozróżnienie między klasą a instancją lub obiektem
tej klasy jest ważne: klasa jest planem dla wszystkich obiektów (lub instancji) tej klasy. Podobnie, Matka
Natura wykorzystuje swoją jedyną klasę Aardvark do tworzenia wszystkich awardvarków, czyli
wszystkich przypadków błądzących po ziemi. Pojedyncza klasa służy do tworzenia tylu instancji (lub
obiektów) tej klasy, jakie są wymagane w aplikacji. Na przykład, odnosząc się ponownie do aplikacji
bankowej, możemy użyć klasy o nazwie Klient, aby utworzyć lub utworzyć dowolną liczbę klientów, tak
aby każdy obiekt klienta mógł następnie otrzymać wartości atrybutów zdefiniowanych w klasie.
Podobnie załóżmy, że jednym z atrybutów klasy zwanej Cat jest nastrój i że jeden z jej elementów
zachowania służy do ustawienia wartości atrybutu o nazwie nastrój konkretnego kota. W ten sposób

możemy użyć szablonu dla kota, tj. Klasy o nazwie Cat, aby utworzyć instancję klasy Cat z jaśminem
nazwy i użyć jej zachowania, aby ustawić wartość jego atrybutu nastroju na "zrzędliwego". Podobnie,
możemy użyć klasy Cat, aby stworzyć kolejną instancję klasy Cat z nazwą instancji florence i użyć jej
zachowania, aby ustawić wartość atrybutu nastroju na "cool". To drugie wystąpienie klasy Cat ma inną
wartość atrybutu o nazwie nastroju. Jak odkryjemy we właściwym czasie, dwa (lub więcej) obiektów
mogą mieć te same wartości niektórych lub wszystkich ich atrybutów. Jednak dla celów niniejszego
przykładu nasze dwa obiekty kotów (o nazwie jaśmin i florence) - utworzone z tej samej klasy - różnią
się wartością ich atrybutów nastroju. Tak więc, w kategoriach enkapsulacji, nasze dwa obiekty kotów
przenoszą na nich "kod", aby wyrazić wartość ich atrybutu o nazwie nastroju, aby odpowiednio
"zrzędliwy" i "chłodny". Na koniec należy zauważyć, że nasze dwa obiekty klasy Cat otrzymują różne
nazwy instancji, aby odróżnić jedno od drugiego i potwierdzić ich odrębne istnienie. W następnej
podsekcji przeanalizowana zostanie prosta klasa, aby pokazać, w jaki sposób dokumentowana jest jej
analiza.
1.3.4 Analiza i projektowanie klasy członków
W tej sekcji będziemy pracować z jedną z klas aplikacji tematycznej wprowadzonej w poprzedniej
sekcji. Klasa otrzymuje nazwę (zwaną identyfikatorem) Member, aby odróżnić ją od innych klas w
aplikacji. Opierając się na dyskusji w poprzedniej podsekcji, wiemy, że klasa o nazwie Member może
zostać użyta, w sposób, który jeszcze nie zostanie wyjaśniony, do tworzenia obiektów klasy Member.
Zanim zaczniemy pracować z klasą zwaną Członkiem, powróćmy do naszej analogii. Pamiętaj, że David
i Annette Etheridge mają kota o imieniu Jasmine, stworzonego przez klasę o imieniu Cat. Zatem klasa
jest typu Cat, a szczególnym przypadkiem klasy Cat jest obiekt o nazwie jaśmin (za chwilę wyjaśni się
przyczyna małej litery "j"). David i Annette Etheridge mieli kiedyś kota o imieniu Florence: (Florence
przeszła przez wielką klapę kotów na niebie!) Gdyby oba koty żyły dzisiaj, David i Annette Etheridge
mieliby dwa przypadki klasy Cat, zwane odpowiednio jaśminem i florencją. . Tak więc szablon dla
dwóch kotów jaśminu i florence to klasa Cat (która została użyta przez Matkę Naturę do stworzenia
dwóch kotów). Zwróć uwagę, że nazwy typów klas zaczynają się od dużej litery: jest to konwencja
używana przez społeczność programistów Java. Mamy więc klasę Cat, a nie kota. Podczas gdy nazwy
klas zawsze zaczynają się od dużej litery, instancje klasy zaczynają się od małej litery. Tak więc mamy
florence i jaśmin, a nie Florence i Jasmine, jako identyfikatory dla dwóch przypadków klasy Cat.
Poniższy przykład dodatkowo ilustruje te konwencje nazewnictwa. Wracając do klasy o nazwie
Member, naszym zadaniem jest zdefiniowanie (niektórych) atrybutów i zachowanie klasy, tak aby po
utworzeniu obiektów (lub instancji) klasy Member (lub utworzenia instancji) możemy nadać wartości
tym atrybutom przez korzystanie z zachowania klasy. Na potrzeby naszego przykładu określimy
(niektóre) atrybuty i zachowanie klasy o nazwie Członek w następujący sposób.
Atrybuty klasy członkowskiej
N. B. Atrybuty są klasyfikowane jako jeden z typów: może to być typ danych pierwotnych lub typ klasy.

Pierwsza kolumna zawiera właściwości lub atrybuty klasy wyrażone w języku naturalnym. Druga
kolumna oznacza, że każdy atrybut otrzymuje nazwę, znaną jako jego identyfikator. Zwróć uwagę na
konwencję dla identyfikatorów: na przykład firstName, nie firstname. W skrócie, identyfikatory
zawierające złożone słowa zaczynają się od małej litery, a wszystkie kolejne słowa w złożonym słowie
są pisane wielką literą. Trzecia kolumna podaje typ atrybutu, tj. Jaki rodzaj wartości danych
reprezentuje. Krytycznie ważną konsekwencją identyfikacji typów w języku OOP jest to, że mogą to być
prymitywne typy danych, takie jak liczba całkowita lub łańcuch i tak dalej, jak w typowym
proceduralnym języku programowania, lub mogą być typami klas. Na przykład powyższa lista
atrybutów zawiera jedną, która jest typem klasy. Powodem tego jest fakt, że karta członkowska członka
jest intuicyjnie samodzielnym obiektem z własnymi atrybutami i zachowaniem. Nie możemy
reprezentować tak złożonej jednostki w języku proceduralnym, używając prymitywnych typów danych.
Tak więc trzecia kolumna pokazuje, że projekt OO reprezentuje niepilne typy danych w aplikacji jako
obiekty jednego typu. Ta funkcja jest jedną z kluczowych różnic między językiem programowania poza
językiem OO i językiem programowania obiektowego, i zapewnia mu znacznie większą elastyczność w
porównaniu z tą pierwszą, jeśli chodzi o identyfikację atrybutów złożonych jednostek powiązanych z
aplikacją.
Elementy zachowania klasy członków
Aby przedstawić rzeczywistą instancję członka klasy, musimy zidentyfikować zachowanie, które jest
używane do manipulowania wartościami jego atrybutów. Składnia używana do opisu zachowania w
języku niezależnym jest następująca:
behaviourName (rozdzielana przecinkami lista parameterName: parameterType): returnType
gdzie behaviourName jest dowolną, ale znaczącą nazwą zachowania; zauważ, że zaczyna się od małej
litery. Terminy parametry i typ zwrotu są objaśnione bardziej szczegółowo później. Na razie parametr
parameterName może być traktowany jako dowolna (ale znacząca) nazwa parametru parameter,
którego wartość jest przekazywana jako argument do zachowania, gdy wiadomość jest wysyłana do
obiektu w celu zażądania wykonania tego zachowania. Typ returnType jest typem (jeśli jest), który
zachowanie dostarcza po zakończeniu jego wykonywania. W tym sensie mówi się, że zachowanie
zwraca typ, gdy jest wykonywane. Na przykład, rysunki 1.2 i 1.3 pokazują obiekt, którego zachowanie
zwraca obiekt reprezentujący liczbę. W kontekście zachowania bardzo ważną konsekwencją podejścia
OO jest to, że parametry i typy zwracane mogą być prymitywnymi typami danych lub typami klas. W
ten sposób można zaprojektować zachowanie, aby prymitywne typy danych i / lub obiekty mogły być
przekazywane do niego jako argumenty. Argument będący obiektem jest przekazywany do zachowania
przy użyciu tego samego mechanizmu, który jest używany do przekazania mu pierwotnego typu
danych. Podobnie zachowanie może zwrócić obiekt lub pierwotny typ danych, ale nie oba naraz. Na

przykład, Rysunek 1.3 pokazuje obiekt przekazany jako argument do zachowania "+". Podobnie,
zachowanie "+" mogło zostać zaprojektowane w taki sposób, aby akceptowało przekazywany do niego
argument liczby całkowitej, a nawet zwracało liczbę całkowitą, gdy przycisk został naciśnięty w celu
wykonania zachowania. W praktyce rzeczywiste obiekty nie są przekazywane jako argumenty; zamiast
tego przekazywane jest odniesienie do obiektu. Wrócimy do tej koncepcji w późniejszej części. Zanim
przejdziemy dalej, użyjmy składni do wyrażenia zachowania, aby rozważyć przykład użycia lub
wykonania zachowania poprzez przekazanie do niego argumentu. Załóżmy, że jeden z elementów
zachowania naszej klasy Member jest zdefiniowany jako setPassword (pword: string) - zauważ, że nie
ma typu zwrotu - gdzie setPassword jest nazwą zachowania, a pword to identyfikator (tj. Nazwa) jego
jedynego parametru, który jest typu danych łańcuchowych. Tak więc, gdy zachowanie zostanie
wykonane, będzie oczekiwał, że wartość typu łańcucha zostanie mu przekazana w formie komunikatu.
Instrukcja programowania, taka jak poniższa, ilustruje koncepcję przekazania takiej wartości do
zachowania, gdy jest wykonywane:
setPassword ("abc999");
Powyższa instrukcja programowania wysyła komunikat do obiektu członkowskiego i prosi system
wykonawczy o wykonanie tego działania, a w ten sposób instrukcja jest używana do przekazania
argumentu do zachowania. W takim oświadczeniu możemy pomyśleć o nawiasie () działającym jako
"ładunek" dla zachowania, ponieważ zapewnia prosty mechanizm przekazywania wartości danych lub
(odniesień do) obiektów do zachowania, aby mogły one być używane przez kod związany z tym
zachowaniem. Zachowanie można zdefiniować w taki sposób, że nie oczekuje, że argumenty zostaną
mu przekazane. W takim przypadku, ładunek jest pusty, gdy zachowanie jest wykonywane. Rozważmy
na przykład następujące oświadczenie dotyczące programowania:
getPassword( );
Wiadomość do obiektu członkowskiego, aby zażądać wykonania zachowania getPassword została
napisana tak, aby nie oczekiwać wartości argumentów do przekazania. Zachowanie getPassword jest
po prostu zaprogramowane, aby "uzyskać" aktualną wartość atrybutu; nie potrzebuje do tego żadnych
danych ani obiektów. Będziemy używać instrukcji programowania, takich jak powyższe w następnym
rozdziale, kiedy piszemy definicję klasy dla klasy Member. W przypadku zachowania setPassword
(pword: string) intuicyjnie założyliśmy, że zachowanie nie zwraca wartości typu, gdy jest wykonywane.
Z drugiej strony załóżmy, że
zachowanie getPassword zwraca wartość, gdy jest wykonywane i jest poprawnie opisane jako
getPassword (): string, co oznacza, że zachowanie zwraca wartość typu string. Tak więc oświadczenie
getPassword( );
faktycznie daje wynik w taki sposób, że zwraca wartość łańcucha, którą powinniśmy w jakiś sposób
wyprowadzić. Zachowanie setPassword (pword: string) i getPassword (): string (omówione powyżej)
prowadzi do pełniejszego opisu zachowania członka klasy. Ogólna składnia używana do opisu
zachowania może być użyta do opisania określonego zachowania klasy Member, jak pokazano na
następnej stronie, gdzie po nazwie zachowania występują jego parametry w nawiasie i jego typ
zwracany (jeśli występuje) po dwukropku .
setFirstName (firstName: string)
getFirstName (): string
setLastName (lastName: string)

getLastName (): ciąg
setUserName (nazwa użytkownika: ciąg znaków)
getUserName (): ciąg
setPassword (pword: string)
getPassword (): ciąg
setCard (karta: MembershipCard)
getCard (): MembershipCard
Zauważ, że jako ogólna - ale nie uniwersalna - reguła, każdy atrybut skojarzył z nią parę elementów
zachowania setXxx i getXxx, gdzie Xxx jest wielką literą nazwy atrybutu. Mówiąc ogólnie, powodem jest
to, że mamy wystarczające zachowanie, aby móc ustawić wartość atrybutu, a także uzyskać (tj.
Dowiedzieć się) wartość atrybutu w dowolnym punkcie programu. Zwróć też uwagę na sposób, w jaki
zapisywane są nazwy zachowań: zaczynają się od małej litery i mogą być słowami złożonymi, gdzie
słowa inne niż pierwsze zaczynają się od dużej litery. Odwołując się do powyższej listy, zachowanie
setFirstName może być użyte do przekazania argumentowi typu string z identyfikatorem firstName do
obiektu klasy Member w celu ustawienia wartości atrybutu firstName obiektu na wartość argumentu.
Zachowanie getFirstName może zostać użyte do znalezienia bieżącej wartości atrybutu firstName w
tym, że zachowanie jest zdefiniowane w celu zwrócenia wartości atrybutu firstName jako ciągu.
Podobna analiza dotyczy kolejnych sześciu elementów zachowania na liście. Celem setCard jest
przekazanie karty referencyjnej obiektu klasy Class Membership jako argumentu do metody w celu
ustawienia wartości atrybutu za pomocą karty identyfikatora, która ma odnosić się do obiektu
MembershipCard. Wywołanie tej metody ustawia wartość karty atrybutu na odniesienie do uprzednio
utworzonego obiektu MembershipCard przekazanego jako jedyny argument do zachowanie. W efekcie
ten element zachowania kojarzy członka sklepu Media Store z kartą członkowską. Zobaczymy, jak
program tematyczny rozwija się w kolejnych rozdziałach, że setCard zachowania jest wykorzystywany
do przyznania członkowi swojej (wirtualnej) karty członkowskiej. Celem funkcji getCard jest zwrócenie
bieżącej wartości karty atrybutu jako referencji obiektu typu MembershipCard. Wywołanie metody
getCard powoduje zwrócenie odwołania do obiektu MembershipCard. W efekcie zachowanie to
pobiera kartę członkowską użytkownika, dzięki czemu można przeprowadzać transakcje za jego
pomocą. Należy zauważyć, że lista elementów zachowania klasy Member, pokazana powyżej, ilustruje,
że element zachowania może działać z wartościami pierwotnych typów danych i / lub typów klas, gdy
są przekazywane jako argumenty. Podobnie typem powrotu zachowania mogą być pierwotne typy
danych lub typy klas. Mówiąc krótko, użycie obiektów jako atrybutów, argumentów i typów zwrotów
daje językom programowania OO ogromną przewagę nad językami programowania poza OO,
ponieważ te pierwsze są łatwiej i łatwiej używane do reprezentowania rzeczywistych rzeczy lub
podmiotów w otaczającym nas świecie w porównaniu do ten drugi. W praktyce, jak dowiemy się we
właściwym czasie, język OO może również reprezentować abstrakcyjne jednostki w aplikacji. Lista
elementów zachowania klasy Member pokazuje, że (arbitralne, ale znaczące) identyfikatory
parametrów powiązanych z elementami zachowania mogą być takie same jak atrybuty, którymi
manipuluje zachowanie. Rozwiążemy ten oczywisty konflikt, gdy klasa OOA i D z naszej grupy
członkowskiej zostanie przetłumaczona na kod źródłowy Java w następnym rozdziale. Należy jednak
zauważyć, że identyfikatory parametrów i atrybutów nie są obowiązkowe. Zdefiniujmy w tym miejscu
niektóre terminy.

* Nazwy parametrów są dowolnymi, ale znaczącymi identyfikatorami dla typów przekazywanych do
zachowania. Zachowanie może mieć lub może nie mieć parametrów.
* Argumenty przedstawiają rzeczywiste wartości przekazane do zachowania po wykonaniu, aby mógł
je wykorzystać do określonego celu w ramach realizacji tego zachowania. Typem argumentu może być
jeden z podstawowych typów danych, zdefiniowany w języku implementacji klasy lub może to być typ
klasy.
* Typ zwracany jest typem zwracanym przez zachowanie po wykonaniu zachowania. Typ może być
jednym z podstawowych typów danych, zdefiniowanym w języku implementacji klasy lub może być
typem klasy. Z drugiej strony, zachowanie może nie mieć typu zwrotu; to znaczy nie zwraca wartości
po jej wykonaniu.
Widać, że pierwsze zachowanie pokazane na liście dla klasy Member nie ma typu zwracanego, drugie
zwraca typ pierwotny, a last zwraca typ klasy. Wydaje się rozsądnie intuicyjne, że zachowanie
setFirstName prawdopodobnie będzie wymagało argumentu do wykonania swojej pracy i że
zachowanie getPassword prawdopodobnie nie będzie wymagało argumentu, ale prawdopodobnie
zwróci wartość - w tym przypadku wartość ciągu. Pamiętaj, że atrybuty i zachowanie na powyższych
listach są niezależnym od języka sposobem opisywania tych dwóch aspektów członkostwa klasy. Są to
jednak jedynie listy: potrzebujemy teraz diagramu, który pomoże nam zaprojektować klasę naszych
obiektów członkowskich. W następnej sekcji podsumowano atrybuty i zachowanie członka klasy w
postaci diagramu znanego jako diagram klasy. Diagramy klas są częścią metodologii Unified Modeling
Language (UML) dla OOA i D i są niezależnym od języka sposobem opisywania klasy.
1.3.5 Schemat klas w klasie członków
Aż do tego momentu w rozdziale prowadziliśmy dyskusję o tym, jak obiekt jest tworzony od jego klasy.
Tak jak Matka Natura wie, jak tworzyć obiekty klasy Cat z jej szablonu dla gatunku, który nazywamy
"kotem", system czasowy OOP potrzebuje sposobu na tworzenie lub konstruowanie obiektów Członka
klasy i przechowywanie ich w jakimś wygodnym miejscu. umieść w pamięci (komputerowej). Język OOP
wykorzystuje obiekt znany jako konstruktor do konstruowania obiektów klasy. W związku z tym oprócz
atrybutów i zachowania jeden lub więcej konstruktorów stanowi część diagramu klas. W dalszych
rozdziałach przyjrzymy się bardziej szczegółowo konstruktorom. Na razie skonstruujemy konstruktor
klasy Member prosto. Pierwsza sekcja diagramu klas zawiera nazwę klasy, druga sekcja zawiera listę
atrybutów i trzecia sekcja zawiera listę konstruktorów i zachowanie. Schemat klas klasy Member
wywodzi się więc bezpośrednio z atrybutów i zachowań omawianych wcześniej w tym rozdziale, z
dodatkiem konstruktora bezargumentowego: pokazano go poniżej.
Member
- firstName: string
- lastName: string
- userName: string
- password: string
- card: MembershipCard
+ Member( )
+ setFirstName( firstName: string )

+ getFirstName( ): string
+ setLastName( lastName: string )
+ getLastName( ): string
+ setUserName( userName: string )
+ getUserName( ): string
+ setPassword( pword: string )
+ getPassword( ): string
+ setCard( card: MembershipCard )
+ getCard( ): MembershipCard
Zwróć uwagę, że konstruktory są podkreślone w diagramach klas. Na diagramie kwalifikator "-"
oznacza prywatny, a kwalifikator "+" oznacza publiczny, dzięki czemu dostęp do wartości danych
onforms do zasady enkapsulacji jest omawiany wcześniej. W tym miejscu należy wziąć pod uwagę
kolejny punkt dotyczący diagramów klas: diagram klasowy identyfikuje typy, parametry i atrybuty w
sposób niezależny od języka; jego celem nie jest podanie szczegółów implementacji zachowania - ten
aspekt OOA i D jest specyficzny dla języka i wykracza poza zakres diagramu klasowego. Jednak, jak
omówimy w następnej części, diagram klas zawiera wystarczającą ilość informacji, aby umożliwić
programistom zadeklarowanie atrybutów, konstruktorów i elementów zachowania. Szczegóły
dotyczące implementacji elementów klasy są uzyskiwane z innych aspektów OOA i D oraz biznesowych
wymagań aplikacji. W następnej części przedstawiono schemat klas powyżej i wyjaśniono, w jaki
sposób informacje w nim zawarte zostały przetłumaczone na kod źródłowy Java
. 2. Pierwszy program Java: od diagramu klasowego do kodu źródłowego
2.1 Wprowadzenie
Celem rozdziału drugiego jest wykonanie prostego diagramu klasowego pokazanego na końcu części
pierwszej i wyjaśnienie, w jaki sposób jest on tłumaczony na kod źródłowy Java. Kod jest wyjaśniony
pod względem jego atrybutów, konstruktora i zachowania, a klasa testowa służy do wyjaśnienia, w jaki
sposób wykorzystywane są jego elementy konstruktora i zachowania.
2.2 Schemat klas dla klasy uczestnika
Zanim przejdziemy do naszego pierwszego programu w Javie, przypomnijmy sobie diagram klasowy, z
którym zawarliśmy część pierwszą. Diagram klas jest odtworzony na rysunku 2.1 poniżej, z
pominięciem konstruktora: ma to na celu utrzymanie kodu na samym początku. Zamienimy
konstruktor na diagram klasowy i udostępnimy jego kod później w tej części
Member
- firstName: string
- lastName: string
- userName: string
- password: string
- card: MembershipCard

+ Member( )
+ setFirstName( firstName: string )
+ getFirstName( ): string
+ setLastName( lastName: string )
+ getLastName( ): string
+ setUserName( userName: string )
+ getUserName( ): string
+ setPassword( pword: string )
+ getPassword( ): string
+ setCard( card: MembershipCard )
+ getCard( ): MembershipCard
Na rysunku 2.1 przypominamy, że kwalifikator "-" oznacza prywatny, a kwalifikator "+" oznacza
publiczny. Cel tych kwalifikatorów zostanie ujawniony, gdy piszemy kod dla klasy. W następnej sekcji
wyjaśniono, w jaki sposób informacje na diagramie klas przedstawionym na rysunku 2.1 są tłumaczone
na kod źródłowy Java.
2.3 Kod źródłowy Java dla klasy członków
Należy pamiętać, że ogólnie definicja klasy deklaruje atrybuty i definiuje konstruktory i zachowanie.
Programista Java koncentruje się na pisaniu typów zwanych klasami, w wyniku interpretacji diagramów
klas i innych elementów OOA i D domeny aplikacji. Programista Java szeroko wykorzystuje tysiące klas
zapewnionych przez twórców języka Java (Sun Microsystems Inc.), które są udokumentowane w Java
Application Programming Interface (API). Interfejs API można pobrać ze strony:
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
Ustaliliśmy, że klasy zazwyczaj zawierają atrybuty i zachowanie używane do manipulowania tymi
danymi. Atrybuty są implementowane w Javie, ponieważ zmienne, których wartość określa stan lub
stan obiektu tej klasy i elementów zachowania, są implementowane za pomocą konstrukcji znanej jako
metoda. Kiedy metoda jest wykonywana, mówi się, że jest wywoływana lub wywoływana. Łącznie
zmienne i metody klasy często określa się jako elementy lub pola tej klasy. Jak już wspomniano
wcześniej, instancja klasy jest również nazywana obiektem, tak że, być może nieco myląco, terminy
instancja i obiekt są wymienne w Javie. Wymóg utworzenia instancji klasy z definicji klasy rodzi
fundamentalne pytanie: w jaki sposób faktycznie tworzymy instancję klasy, aby jej metody mogły być
wykonywane? Odpowiemy na to pytanie w w tej sekcji. Jednym z komponentów klasy, który do tej
pory nie wyjaśnialiśmy w pełni w dyskusji na temat klasy Member, jest jej konstruktor. Konstruktor
służy do tworzenia lub konstruowania instancji tej klasy. Konstrukcja obiektu jest wymagana, aby
środowisko wykonawcze Java (JRE) mogło odpowiedzieć na wywołanie konstruktora obiektu, aby
utworzyć rzeczywisty obiekt i zapisać go w pamięci. Instancja nie istnieje w pamięci, dopóki jej
konstruktor nie zostanie wywołany; tylko jego definicja klasy jest ładowana przez (JRE). Spotkamy się
z konstruktorem klasy Member później. Ogólnie rzecz biorąc, możemy myśleć o programistach Java
jako o pisaniu klas Javy, z których można budować obiekty (przez wywołanie ich konstruktorów). Klasy
są obiektami, ponieważ plan architekta dotyczy domu, tzn. Możemy wytworzyć wiele domów z jednego
planu i możemy skonstruować lub utworzyć wiele instancji z jednego szablonu znanego jako klasa.

Biorąc pod uwagę, że obiekty mogą komunikować się z innymi obiektami, daje to deweloperowi
możliwość ponownego wykorzystania klas z jednej aplikacji w innej aplikacji. Dlatego dzięki technologii
obiektów Java możemy budować aplikacje oprogramowania, łącząc obiekty wielokrotnego użytku i
wymienne, z których niektóre można ujednolicić pod względem interfejsu. Jest to prawdopodobnie
najważniejsza zaleta programowania obiektowego (OOP) w porównaniu z nie-OOP w rozwoju aplikacji.
Jesteśmy teraz na etapie, kiedy możemy przetłumaczyć diagram klas dla klasy Member na kod
źródłowy Java, często skracany do "kodu". Poniższy kod jest definicją klasy klasy o nazwie Member, ale
zawiera tylko niektóre atrybuty i metody, które nie obejmują typów obiektów: ma to na celu
utrzymanie prostego przykładu. Powodem tego ograniczenia jest to, że jeśli zadeklarujemy atrybuty
lub parametry klasy MembershipCard w klasie Member, zgodnie z diagramem klas, kompilator Java
będzie szukał definicji klasy klasy MembershipCard. Aby zachować prosty przykład, na razie piszemy
definicję klasy dla Członka klasy; odwołajmy się do definicji klasy karty Membership w następnym
rozdziale. Dlatego w tej sekcji będziemy pracować z jedną klasą, która zawiera tylko prymitywne typy
danych; na uproszczonym schemacie klas nie ma typów klas. Aby uczynić przykładowy kod jeszcze
prostszym, schemat klas jest dodatkowo uproszczony, jak pokazano na następnym schemacie. Diagram
klasy, który przetłumaczy się na kod Java, deklaruje dwie zmienne i odpowiadające im metody "setter"
(lub mutator) i "getter" (lub accessor), jak następuje:
Member1
- userName: string
- password: string
+ setUserName( userName: string )
+ getUserName( ): string
+ setPassword( pword: string )
+ getPassword( ): string
Powodem uproszczenia (schematu pełnej klasy) jest to, że definicja klasy może być łatwiejsza do
zrozumienia, w porównaniu do jej pełnej definicji. Krótko mówiąc, staramy się, aby nasz pierwszy
program Java był jak najprostszy. W poniższej definicji klasy "//" jest komentarzem jednoliniowym, a
"/ ** ... * /" jest komentarzem bloku i jako taki jest ignorowany przez kompilator Java. Na potrzeby
tego przykładu instrukcje Java są napisane czcionką pogrubioną, a komentarze zwykłym krojem pisma
// Definicja klasy dla diagramu klas przedstawionego na rysunku 2.2. Zauważ, że nazwa
// klasa zaczyna, zgodnie z konwencją, wielką literą i jest zadeklarowana jako publiczna.
// Pierwsza instrukcja Java jest deklaracją klasy. Zwróć uwagę, że słowa publiczne i
// klasa musi zaczynać się od małej litery.
public class Członek {// Deklaracja klasy.
// Najpierw zadeklaruj zmienne instancji. Rzeczy do zapamiętania:
// Typy łańcuchów w Javie są obiektami i są zadeklarowane jako "String", a nie "string".
// Kwalifikator "prywatny" jest używany dla zmiennych.
// "Ciąg" to typ, a "userName" i "password" to również nazwy zmiennych

// znane jako identyfikatory. W związku z tym piszemy:
private String nazwa_użytkownika;
private String password;
// Zwróć uwagę, że w dwóch powyższych stwierdzeniach zadeklarowaliśmy tylko te dwa
// zmienne, nie zostały zainicjowane. W rzeczywistości na początku będą
// zainicjowano na wartości domyślne, gdy konstruktor jest wywoływany. Jeśli
// konstruktor ustawia zmienne, ich domyślne wartości zostaną nadpisane
// odpowiednio.
// Konstruktory są zdefiniowane dalej w definicji klasy. W tym przykładzie
// klasa zawiera konstruktor bezargumentowy, który nic nie robi; tj. kod
// blok konstruktora jest pusty (z instrukcji Java). N. B. Nazwisko
// konstruktor obiektu jest taki sam jak jego klasa. Zauważ, jak to jest
// udokumentowane.
/ **
* Domyślny konstruktor.
* Zauważ, że nie ma argumentów przekazanych do tego konstruktora.
* Konstruktorzy nie deklarują typu zwracanego. Gdy jego wywołanie się zakończy, a
* konstruktor zwraca referencję do instancji utworzonej w pamięci.
*/
public Member () {
// Zazwyczaj jednym z zadań konstruktora jest inicjowanie zmiennych.
// W tym przypadku brak kodu powoduje utworzenie instancji i
// przechowywany w pamięci, której zmienne są zainicjowane do wartości domyślnych
// wartości, gdy wywoływany jest ten konstruktor.
} // Koniec konstruktora.
// Implementacje metod są następne w definicji klasy.
// Rzeczy do zapamiętania:
// Metody są publiczne; typ zwrotu musi być podany i jest uznany za nieważny
// jeśli nie ma typu zwrotu.
// Rozdzielona przecinkami lista parametrów (jeśli istnieje) znajduje się w nawiasach.
// Definicja metody rozpoczyna się od deklaracji metody, po której następuje wyrażenie

// Ciało implementacji metody.
// Zwróć uwagę na konwencję nazw metod: zaczynają się od małej litery
// i mają znaczenie, ponieważ powinny odzwierciedlać funkcję tej metody.
// Można użyć wielu słów, gdzie wszystkie oprócz pierwszego słowa zaczynają się od a
// Wielka litera. Zwróć uwagę, jak metody są udokumentowane, w tym użycie "@"
// tagi. Dowiemy się, dlaczego te tagi są przydatne w odpowiednim czasie, kiedy my
// dokładniej zapoznaj się z dokumentacją w następnym rozdziale.
/ **
* Mutator dla zmiennej userName.
* @param nazwa_użytkownika Nazwa użytkownika członka.
*/
public void setUserName (String nazwa_użytkownika) {
// Celem wywołania setUserName z obiektu używającego
// obiektem klasy Członek, jest przypisanie wartości metody
// argument o nazwie nazwa_użytkownika do wartości atrybutu o nazwie
// Nazwa Użytkownika.
// "To" odnosi się do bieżącego obiektu i ". "Wybiera zmienną
// nazwany userName z bieżącego obiektu.

// Zwróć uwagę, że w tej definicji metody identyfikator parametru jest
// Taki sam jak w przypadku zmiennej, która modyfikuje. Jest to dopuszczalne
// w Javie, ale ważne jest, abyś wiedział, która to nazwa użytkownika
// . Kompilator wie, który jest który.

} // Koniec definicji setUserName.
/ **
* Accessor dla zmiennej userName.
* @return nazwa_użytkownika Wartość zmiennej nazwa_użytkownika.
*/
public String getUserName () {
// Następna instrukcja zwraca bieżącą wartość userName, gdy
// wywoływana jest metoda.
return userName;
} // Koniec definicji getUserName.
/ **
* Mutator dla hasła zmiennej.
* @param pword Hasło członka.
*/
public void setPassword (String pords) {
// W tej definicji metody nazwa parametru jest inna
// z nazwy zmiennej, którą ustawia. Dlatego w następnym
// instrukcja, nie musimy odnosić się do bieżącego obiektu z "tym".
password = pword;
} // Koniec definicji setPassword.
/ **
* Accessor dla hasła zmiennego.
* @return password Wartość zmiennej password.
*/
public String getPassword () {
return password;
} // Koniec definicji getPassword.
} // Koniec definicji klasy Member

Inspekcja kodu źródłowego (powyżej) pokazuje, że jest on zgodny ze swoim diagramem klasowym,
ponieważ implementuje (to znaczy podaje kod) dwie pary metod związanych z ustawianiem i
otrzymywaniem wartości każdej ze zmiennych nazwa_użytkownika i hasło. Oczywiście, ta wersja

definicji klasy klasy Member jest bardzo prosta, ale mimo to jest klasą prawdziwą, ponieważ zawiera
zmienne i metody: za chwilę będzie mieć także konstruktora. Należy zauważyć, że dwie metody
ustawiające i dwie metody pobierające klasy Member są bardzo proste, ponieważ pierwsza ustawia
wartość zmiennej, a druga pobiera bieżącą wartość zmiennej za pomocą pojedynczej instrukcji Java.
Jak zobaczymy we właściwym czasie, ciało typowej metody zwykle zawiera wiele więcej niż jedno
oświadczenie Java. W tym momencie będzie pouczające porównanie diagramu klas dla klasy Member
z kodem źródłowym w celu sprawdzenia, w jaki sposób instrukcje programowania Java odpowiadają
elementom diagramu

Konstruktor klasy Element został pominięty na rysunku 2.3, aby uprościć przykład. W praktyce jednak
konstruktory obiektów są zawarte w diagramie klas. W związku z tym zmodyfikowany schemat klasowy
znajduje się poniżej.

Member
- userName: string
- hasło: ciąg znaków
+ Członek ()
+ setUserName (userName: string)
+ getUserName (): ciąg
+ setPassword (pword: string)

+ getPassword (): ciąg znaków

Teraz, gdy napisaliśmy kod źródłowy dla uproszczonej wersji naszej klasy członków, możemy
postępować i dowiedzieć się, w jaki sposób korzystamy z jej metod. To jest temat następnej sekcji.
2.4 Używanie obiektów członkowskich
Do tej pory zinterpretowaliśmy uproszczoną wersję diagramu pełnej klasy dla Członka klasy, aby
zilustrować, jak napisać definicję klasy. Nie zbadaliśmy jednak, jak właściwie używamy definicji klasy.
Człon członkowski klasy można uznać za klasę dostawców, ponieważ zapewnia lub oferuje - jak to było
- szereg publicznych metod do wykonania. Jeśli założymy, że jedna lub więcej z tych metod może zostać
wywołanych przez dowolną inną klasę - nazwijmy je klasami użytkowników - możemy myśleć o
zestawie metod jako interfejsie klasy dostawcy, w którym używany jest termin "interfejs", w tym
kontekście, aby opisać metody klasy dostawcy. Jak zobaczymy później, kod dla klasy użytkownika
najprawdopodobniej zawiera instrukcje Java, które po pierwsze wywołują (jeden z) konstruktorów
obiektu (przekazując do niego argumenty, jeśli wymaga tego schemat klasy), a po drugie, wywołują
metody i podania argumenty do nich, jeśli wymaga tego schemat klasy. W przypadku tego ostatniego
typu wywołania obiekt użytkownika musi znać interfejs obiektu dostawcy. Innymi słowy, obiekt
użytkownika musi znać tylko następujące szczegóły dotyczące każdej metody interfejsu obiektu
dostawcy:
* nazwa metody;
* lista parametrów, jeśli występuje;
* jego typ zwrotu, jeśli taki istnieje.
Obiekt użytkownika nie musi wiedzieć, w jaki sposób zaimplementowane są metody; obiekty
użytkownika muszą tylko znać nazwę, parametry i typ zwracanej każdej metody interfejsu obiektu
dostawcy. Zatem obiekt dostawca implementuje szczegóły tego, co robi metoda. W skrócie, obiekt
dostawca wie, w jaki sposób jest zaimplementowana metoda, podczas gdy obiekt użytkownika wie, co
implementuje jego obiekt dostawcy. Aby użyć - np. Wywołać lub wywołać - metody obiektu członka
klasy dostawcy, zwykle piszemy klasę użytkownika, która tworzy jedno lub więcej wystąpień klasy
Member i wywołuje ich metody za pomocą tych nazwanych instancji. Kod dla klasy użytkownika,
nazwijmy to TestMember (konwencja, słowo "Test" poprzedza nazwę klasy), zawierałoby połączenie z
konstruktorem Członka w celu umieszczenia instancji klasy Członek w pamięci, aby jego metody można
wywołać, odwołując się do instancji za pomocą jej identyfikatora, znanego jako odniesienie do obiektu.
Kod klasy Member w sekcji 2.3 zawiera definicję domyślnego konstruktora, tj. Jego argumentów,
konstruktora kodu. W praktyce, jeśli wystarczy wywołać domyślny konstruktor obiektu, nie ma
potrzeby dołączania go do kodu definicji klasy: kompilator Java wstawia domyślny konstruktor do
definicji klasy. Oczywiście, jeśli potrzebujemy konstruktora, który pobiera argumenty i zawiera
instrukcje Java w swoim bloku kodu, musi to zapewnić deweloper: JRE może wstawić domyślny
konstruktor tylko wtedy, gdy deweloper nie dostarczył żadnych konstruktorów. Mimo że JRE wstawia
domyślny konstruktor, przykład w tym rozdziale zawiera jawnie konstruktor domyślny w celu
wzmocnienia celu konstruktorów w Javie. Zanim możemy wywołać konstruktor (domyślny) dla
elementu Member w naszym obiekcie użytkownika, potrzebujemy (zadeklarować) zmienną typu
Członek w naszej klasie użytkownika. Zmienna typu klasy jest używana jako odniesienie do obiektu dla
obiektu tej klasy, gdy jest ona konstruowana i przechowywana w pamięci. Kiedy zadeklarujemy
zmienną typu Member, możemy go zainicjować, wywołując konstruktora dla klasy Member. Wynik

wywołania konstruktora elementu członkowskiego oznacza, że mamy odwołanie do rzeczywistego
obiektu, który możemy użyć do wywołania metod tej klasy. Poniższy fragment kodu pokazuje, jak
wygląda instancja członka skonstruowane w naszej klasie użytkownika i sposób wywoływania jednej z
jej metod.
// Następna instrukcja deklaruje zmienną typu Member, z identyfikatorem
// zwany członkiem. Zwróć też uwagę, że typy klas rozpoczynają się od dużej litery i
// identyfikatory zaczynają się od małej litery.
Członek Członek;
// W następnej instrukcji zmienna jest inicjowana względem odwołania do obiektu
// instancja utworzona po wywołaniu domyślnego konstruktora klasy Member. The
// entity Member () jest konstruktorem bezargumentowym klasy Member. Więc
// typy po obu stronach symbolu skojarzenia "=" są zgodne. N. B. Java jest
// mocno napisany język.
member = new Member ();
Pierwsza z dwóch powyższych instrukcji deklaruje zmienną o nazwie member of member (class) type;
druga instrukcja wywołuje domyślny konstruktor klasy Member. Użycie słowa kluczowego "nowy"
tworzy egzemplarz obiektu klasy Member i zapisuje go w pamięci. Zwróć uwagę, że dwie powyższe
instrukcje Java można połączyć w jedną, jak następuje:
Member member = nowy member ();
Mamy teraz odniesienie do obiektu, zwane członkiem, do instancji klasy Member przechowywanej w
pamięci. To odniesienie do obiektu daje nam sposób na "adresowanie" lub znajdowanie naszego
obiektu w pamięci; bez tego odniesienia do naszego obiektu nie można wywoływać metod
zdefiniowanych w definicji klasy. Możemy teraz wywoływać metody klasy Member za pomocą
odwołania do obiektu o nazwie member. Zatem wywołania metod z obiektu użytkownika wyglądają
tak.
// Wywołanie metody setUserName z przekazaną do niej wartością oczekiwanego typu
// w nawiasach. Zwróć uwagę, że wartości ciągów są umieszczane między cudzysłowami. członek.
setUserName ("Dylan");
// Podobnie jest z wywołaniem metody setPassword.
member. setPassword ("abc999");
// I wywołanie metody getPassword.
member. getPassword( );
Powyższe trzy instrukcje używają odwołania do obiektu, aby wysłać wiadomość do obiektu, aby
wywołać metodę klasy Member. Pierwsza instrukcja może być odczytywana od prawej do lewej w ten
sposób: przekazać argument String "Dylan" do metody setUserName i wywołać tę metodę "on"
instancji klasy Member o nazwie member, używając selektora "kropka" (".") aby zidentyfikować
konkretny obiekt (przechowywany w pamięci), który będzie używany dla tego wywołania metody.

Zgodnie z definicją klasy klasy o nazwie Member, metoda etUserName używa argumentu
przekazanego do niej, gdy zostanie wywołana, aby wykonać instrukcję Java implementacji metody. Tak
więc metoda wykonuje to, do czego jest przeznaczona w wyniku wywołania. Ustaliliśmy, że musimy
znać referencję obiektu, abyśmy mogli wybrać ją podczas wywoływania jej metod. Tak więc,
oświadczenie na górze następnej strony
member . getPassword( );
skompiluje, podczas gdy instrukcja
memberOne. dostać hasło( );
wygeneruje błąd kompilatora w następujący sposób: nie można znaleźć symbolu memberOne.
Kompilator generuje ten błąd, ponieważ nie zadeklarowaliśmy zmiennej z identyfikatorem
memberOne. Mamy teraz pomysł, jak wywoływać metody z klasy użytkownika, pozostaje pytanie: jak
wykonać naszą klasę użytkownika? Czy musimy napisać dla niego definicję klasy; jak właściwie
rozpoczynamy naszą klasę użytkownika? Na szczęście nie jest to tak problematyczne, jak mogłoby się
wydawać na pierwszy rzut oka. Instrukcje Java, które wywołują metody, mogą być zawarte w specjalnej
metodzie zwanej main, która jest zawarta w definicji klasy klasy użytkownika Member Member. Gdy
główna metoda klasy użytkownika jest wykonywana przez wirtualną maszynę Java (JVM), wykonywane
są instrukcje wewnątrz głównego. Zazwyczaj główna służy do tworzenia instancji obiektów i
wywoływania metod na tych obiektach. Większość aplikacji Java zazwyczaj zawiera kilka klas, z których
przynajmniej jedna musi zawierać główną. Główną metodą jest punkt wejścia do aplikacji Java; JVM
szuka go w celu uruchomienia aplikacji. Będziemy używać głównej metody do testowania logiki
niektórych metod klasy dostawcy.
Zostaje wyświetlona prosta wersja kodu dla klasy użytkownika dla klasy dostawcy.
// Deklaracja klasy klasy testowej.
public class TestMember {
// Deklaracja głównego.
public static void main (String [] args) {
// W odpowiednim czasie zbadamy składnię deklaracji głównej. Dla
// w chwili obecnej można uznać, że dodanie modyfikatora "statyczny"
// że nie musimy tworzyć obiektu klasy TestMember.
// Wywołanie konstruktora i niektóre wywołania metod są następne.
// Zadeklaruj zmienną typu Member i zainicjuj ją, tworząc instancję
// obiekt typu klasy Member z wywołaniem do jego konstruktora.
Member member = new member ();
// Wywołaj jedną z "ustawionych" metod elementu Member, używając odwołania do obiektu
// instancji klasy Member o nazwie member. Przekaż argument do
// metoda używająca oczekiwanego typu danych.

member. setUserName ("Dylan");
} // Koniec definicji głównej.
} // Koniec definicji klasy TestMember.
Dokładna inspekcja kodu pokazuje, że wszystko, co robi, to wywołanie setUserName, którego wpływ
będzie zależał od kodu w treści metody. Jeśli jednak wywołanie getUserName zostanie włączone do
kodu TestMember, powinniśmy być w stanie obserwować wynik tego wywołania metody, ponieważ
zwraca wartość. Zauważ, że to wywołanie jest zawarte w poleceniu print, którego składnia
przeanalizujemy w odpowiednim czasie. The
Zmieniono kod dla TestMember: zanotuj kolejność dwóch wywołań metod.
// Kod poprawionej klasy testowej.
public class TestMember {
public static void main (String [] args) {
Member member = new member (); // Jak wcześniej.
member setUserName ("Dylan"); // Jak wcześniej.
// Wywołaj metodę "get" członka w poleceniu print. Metoda
// call zwraca wartość.
System.out.println ("Nazwa użytkownika tego członka to:" +
member. getUserName ());
} // Koniec definicji głównej.
} // Koniec definicji klasy TestMember.
W poprawionej definicji klasy TestMember celem operatora "+" w argumencie przekazanym do
metody println jest połączenie literalnego ciągu String z zwracanym przez wywołanie getUserName.
Kompilacja TestMember i wykonanie głównej generuje następujące dane wyjściowe: Nazwa
użytkownika tego elementu to: Dylan
Inspekcja kodu dla TestMember pokazuje, że nie musi wiedzieć, w jaki sposób implementowane są
zmienne i metody Członka; raczej, TestMember potrzebuje tylko odniesienia do obiektu klasy Member
w celu wywoływania swoich metod, co robi, znając interfejs dostarczony przez obiekt. Zatem klasa
użytkownika TestMember wywołuje setUserName i getUserName w tej kolejności tylko do
zilustrować, że członek klasy dostawcy robi to, do czego jest zobowiązany jego interfejs. W tym zakresie
klasa TestMember została użyta do przetestowania niektórych funkcji klasy Member. Gdybyśmy
napisali ciało główne w następujący sposób:
Member member = new member ();
System.out.println ("Nazwa użytkownika tego członka to:" +
member. getUserName ());
member. setUserName ("Dylan");

wynikiem wykonywania polecenia main jest: Nazwa użytkownika tego elementu to: null
Czy możesz wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje? Być może zauważyłeś, że nie stworzyliśmy obiektu klasy
TestMember. Dzieje się tak, ponieważ jego jedyny element - główna metoda - jest statyczny, co
oznacza - w tym kontekście - że nie musimy tworzyć instancji obiektu typu TestMember. W stosownym
czasie zbadamy statycznych członków klasy.
2.5 Podsumowanie
Podsumowując, stworzyliśmy prostą aplikację Java, która składa się z dwóch klas: klasy dostawcy o
nazwie Member i użytkownika, klasy testowej o nazwie TestMember. Ten pierwszy zawiera zmienne,
konstruktor i wiele metod, a drugi tworzy instancję pierwszego i wywołuje dwie ze swoich metod
uzyskiwania dostępu do wartości danych jednej ze zmiennych obiektu i manipulowania nimi. Pomimo
swojej prostoty przykład omawiany w tym rozdziale ilustruje następujące pojęcia:
* enkapsulacja (danych i zachowania);
* definicje klas kodowania dla dostawcy i klasy testowe w aplikacji Java;
* konstrukcja obiektu;
* wywoływanie metod;
* wykonanie głównej metody przeprowadzania prostych testów
Zanim przejdziemy do trzeciej części, przyjrzyjmy się wizualnej reprezentacji rzeczywistego obiektu
członkowskiego w pamięci, aby zilustrować, wizualnie, jak jest on tworzony i używany, aby pokazać to
samo zrobiliśmy to w sekcji 2.4. Członek nagrany w środowisku programistycznym Java znany jako
BlueJ; Celem tej ilustracji jest pokazanie, co się dzieje, gdy konstruowana jest instancja klasy

Pojedyncza ikona na rysunku 2.5 reprezentuje definicję klasy dla klasy członków i oznacza, że została
załadowana. Następny zrzut ekranu pokazuje konstruktora (Member ()) dostępnego do wywołania

Konstruktor jest wywoływany przez naciśnięcie Ok w oknie dialogowym pokazanym na następnym
zrzucie ekranu

Rysunek 2.7 pokazuje, że środowisko programowania Java wywołuje domyślny konstruktor dla
elementu i udostępnia domyślne (edytowalne) odwołanie do obiektu dla utworzonej instancji. Na
powyższym rysunku odniesienie do obiektu otrzymuje identyfikator member1. Po wywołaniu
konstruktora (domyślnego) środowisko programistyczne Java reprezentuje rzeczywisty obiekt
przechowywany w pamięci w postaci prostokąta u dołu ekranu. Następny zrzut ekranu pokazuje, że
obiekt - z elementem odniesienia1 - został utworzony i zapisany w pamięci

Następny zrzut ekranu pokazuje cztery metody obiektu; widać, że są zgodne ze schematem klas

Celem serii zrzutów ekranu jest pokazanie w sposób wizualny, w jaki sposób obiekt członkowski jest
konstruowany i używany, bez potrzeby pisania głównej metody. Każda z czterech metod obiektu
przechowywanego w pamięci może być przetestowana za pomocą środowiska programistycznego
Java. Na przykład, następny ekran pokazuje wywołanie setUserName

Rysunek 2.10 pokazuje, że wywołanie setUserName oczekuje argumentu String, zgodnie z
wymaganiami definicji klasy. Następny zrzut ekranu pokazuje, co dzieje się, gdy sprawdzana jest
wartość zmiennej userName.

Rysunek 2.11 pokazuje, że wartość zmiennej userName to "Dylan", zgodnie z oczekiwaniami. Jednak
widzimy, że wartość zmiennej password ma wartość null, ponieważ jej metoda set nie została
wywołana, a efekt wywołania domyślnego konstruktora inicjuje wszystkie zmienne instancji do ich
wartości domyślnych. Od momentu inicjalizacji wywołano metodę setUserName. Ponieważ wartość
wartości zmiennej wynosi zero, ponieważ domyślną wartością obiektu Java String jest odwołanie do
obiektu o wartości zero. Domyślne odwołania do obiektów mają wartość null. Wywołanie
getUserName jest pokazane na ostatnim zrzucie ekranu.

Wywołanie getUserName zwraca wartość "Dylan" w rozdziale 2.4. Zrzuty ekranu pokazują, w jaki
sposób konstruktor klasy został użyty do utworzenia wystąpienia i zapisania w pamięci obiektów w taki
sposób, aby były dostępne przy użyciu odwołania do obiektu w celu wywoływania ich metod. Celem
jest ilustracją do replikacji funkcję głównego metodą opisaną w rozdziale 2.4, aby wyobrazić sobie, jak
możemy tworzyć i używać obiektu państwa, a na Sametime, wizualizacji niektórych podstawowych
pojęć i przedmiotów klas zrobili są opisane w rozdziałach 1 i 2. W praktyce zwykle piszemy jedną lub
więcej klas testowych, aby przetestować metody obiektu. Kiedy jesteśmy zadowoleni z wyników naszej
strategii testowej, możemy odrzucić wszystkie nasze testy. Kiedy używamy graficznego interfejsu
użytkownika (GUI) do "jazdy" do aplikacji, główna metoda zwykle wyświetla graficzny interfejs
użytkownika. Chcemy poznać GUI pod koniec tego przewodnika. W następnym rozdziale
przedstawiono niektóre podstawowe elementy języka Java
3. Podstawy języka: niektóra składnia i semantyka
3.1 Wprowadzenie
W części drugiej widzimy, że atrybuty klas są implementowane w programach Java jako zmienne,
których wartości określają stan obiektu. W pewnym stopniu rozdział drugi dotyczy pytania o to, jak
nazywamy zmienne; to zagadnienie jest dalej omawiane w tej części. Część trzecia opisuje niektóre
podstawowe elementy języka Java. Biorąc pod uwagę charakter tego przewodnika, nie jest intencją
uczynienie tego rozdziału wyczerpującym w odniesieniu do wszystkich podstawowych elementów
języka Java. Więcej szczegółów można znaleźć w tutorialu on-line w języku Java. Samouczek Java nie
obejmuje
podstawy
języka
jest
znaleźć
na
stronie:
http://java.sun.com/docs/books/tutorial/java/nutsandbolts/index.html

W części drugiej widzimy, że dwie szerokie kategorie typów Java to prymitywy i klasy. Istnieje wiele
klas dołączonych do środowiska programowania Java. W niniejszym rozdziale przeanalizowano aspekty
obu rodzajów typów.
3.2 identyfikatory
Identyfikator to znacząca nazwa nadana komponentowi w programie Java. Identyfikatory są używane,
aby wymienić samą klasę - gdzie nazwa klasy zaczynający się na wielkiej litery - i nazwać jego wystąpień,
jego metod i ich parametrów. Choć klasa identyfikatory zawsze - według konwencji - zacząć od wielkiej
litery, wszystko inne jest identyfikowany za pomocą słowa (słów) lub związek nie rozpoczyna się niższa
list motywacyjny. Identyfikatory powinny być tak znaczące, jak to możliwe w kontekście danego
wniosku. Tak więc złożone wyrazy lub zwroty są używane w praktyce. Odnosząc się do elementów
aplikacji tematycznej, możemy użyć następujących identyfikatorów dla zmiennych w
Member class:
last name; first name; Membershipcard
ale nie
last name; Membershipcard
ponieważ nie wymienilibyśmy karty klasy. Możemy mieć inne zmienne w definicji klasy w następujący
sposób:
LAST_NAME; imię; $ Hasło;
Nie możemy używać identyfikatorów jako słów kluczowych. Te słowa są zarezerwowane i nie mogą być
używane jako identyfikator, ale mogą być używane jako część identyfikatora. Dlatego nie możemy
zidentyfikować zmiennej w następujący sposób:
private int nowy; // niedozwolone, ponieważ int jest słowem kluczowym
ale możemy pisać
int int int newInt;
Poniższa tabela zawiera listę słów kluczowych w języku Java

W języku Java rozróżniana jest wielkość liter: oznacza to, że nie możemy oczekiwać następującej
kompilacji:
return newint;
jeśli wcześniej nie zadeklarowaliśmy identyfikatora newint. Z drugiej strony, jeśli piszemy
return newInt;
jako ostatnia instrukcja metody getNewInt, chce ją skompilować, ponieważ identyfikator o nazwie
newInt został zadeklarowany wcześniej.
Podobnie nie możemy oczekiwać, że kompilator rozpozna identyfikatory jako następujące
new_int;
new_Int;
New_int;
jeśli nie zostały zadeklarowane wcześniej, odnosimy się do nich później w naszym kodzie.
3.3 Podstawowe typy danych
W jednej z deklaracji w sekcji 3.2 deklarujemy, że mamy zmienną o identyfikatorze newInt będącą typu
int, w następującym oświadczeniu:
int int int newInt;
Zdekonstruujmy to proste stwierdzenie od prawej do lewej: deklarujemy, że będziemy używać
identyfikatora o nazwie newInt do odnoszenia się do wartości całkowitych i zapewniamy, że dostęp do
tej zmiennej jest prywatny. Tego rodzaju deklaracja rodzi oczywiste pytanie: jakie są pierwotne typy
danych w języku Java? Lista na następnej stronie podsumowuje prymitywne typy danych obsługiwane
w Javie.
Typ danych

Elementu języka

Komentarz

logical

boolean

prawda lub fałsz

text

char

używa 16 bitowych znaków Unicode;
wartość literowa zawarta między "," a "u"

text

string

nie jest pierwotny, ciąg znaków jest klasą Java,
która jest załadowany programem ładującym
klasy; wartości dosłowne zawarte między "",
jak w "hi"

integral

bajt

1 bajt

short

2 bajty

int

4 bajty

long

8 bajtów

double

8 bajtów

float

4 bajty

real

3.3.1 Konwersja między pierwotnymi typami danych
Java może konwertować pomiędzy typami automatycznie i / lub jeśli pozostawia to deweloperowi i
jeśli istnieją reguły kompilacji i czasu wykonywania dla konwersji między typami inna. W niektórych
sytuacjach JRE domyślnie zmienia typ, bez potrzeby wykonywania tego przez programistę. Cała
konwersja pierwotnych typów danych jest sprawdzana podczas kompilacji w celu ustalenia, czy
konwersja jest dopuszczalna. Rozważmy na przykład następujący fragment kodu:
int i = 10;
double d = i; // przypisanie typu int do typu podwójnego Wartość 10.0 jest wyświetlana, gdy d jest
wynikiem. Najwyraźniej dopuszczalne jest niejawne przekształcenie z int w podwójne. Rozważ ten
fragment kodu:
double d = 10;
int i = d;
Pierwsze zestawienie kompiluje; oznacza to, że niejawna konwersja z pierwszej na drugą jest
dopuszczalna. Jednak druga instrukcja nie kompiluje się: kompilator mówi nam, że istnieje możliwość
utraty precyzji. Dzieje się tak dlatego, że próbowaliśmy wycisnąć, jak gdyby, wartość ośmiu bajtów na
wartość czterobajtową ; kompilator nie pozwoli nam przeprowadzić takiego wyszukiwania
Zawężanie konwersji.
Z drugiej strony, jeśli napiszemy:
double d = 10;
int i = (int) d; // obsada (int) zmusza d do bycia int; chcemy zbadać koncepcję odlewania
// lub wyraźna konwersja później w tej sekcji
Obie instrukcje kompilują się, a wartość 10 jest wyświetlana, gdy i jest wyprowadzane. Ogólne zasady
niejawnej konwersji przypisania są następujące:
* a boolean nie może być konwertowany na inny typ;
* Typ inny niż boolowski może zostać przekonwertowany na inny typ nie-boolowski, pod warunkiem,
że konwersja jest konwersją rozszerzającą;
* Nie typu nie-boolowskiego nie można przekonwertować na inny typ nie-boolowski, jeśli konwersja
to zwężająca się konwersja
Kolejny rodzaj konwersji występuje, gdy wartość jest przekazywana jako argument do metody. Na
przykład rozważ następującą deklarację metody:
public void someMethod (double someDoubleValue) {
// zrób coś z argumentem
} // koniec metody
Metoda oczekuje wartości podwójnej, gdy jest wywoływana. Jeśli po wywołaniu przepuścimy metodę
float, wówczas zmiennoprzecinkowe zostaną automatycznie przekształcone w podwójne. Na szczęście
reguły, które nimi rządzą, są takie same jak w przypadku niejawnego przypisania.

3.3.2 Jawna konwersja między pierwotnymi typami dat
W poprzedniej podsekcji pokazano, że Java jest skłonna do nieumiejętnego przeprowadzania
poszerzania konwersji. Z drugiej strony, konwersja zwężająca się generuje błąd kompilatora. Właściwie
powinniśmy zamierza uruchomić ryzyko ewentualnej utraty precyzji podczas przeprowadzania
zwężający konwersji, musimy zrobić to, co jest znane jako do wyraźnego obsady. Przypomnijmy
następujący fragment kodu z poprzedniej podsekcji:
double d = 10;
int i = (int) d; // obsada (int) zmusza d do bycia int
Przesyłanie oznacza wyrażanie Javy, która w przeciwnym razie nie byłaby wykonywana w sposób
dorozumiany. Aby obsady, pożądany typ jest umieszczony w nawiasach, a w drugim zestawieniu
powyżej, w którym typ D - podwójne - jest powiedziane, że są lite (tj oznaczone przez kompilator, które
mają być przekształcone w okresie czasu) w co typ int. Rzucanie zazwyczaj przeprowadza się, gdy
wymagana jest zwężająca się konwersja i jako taka nigdy nie jest przeprowadzana w sposób
dorozumiany; Programista Javy musi wyrazić wyraźną zgodę, aby poinformować kompilator, że ryzyko
utraty precyzji jest akceptowalne. Konwersja i odlewanie odniesień do obiektów wykracza poza zakres
tego rozdziału, ale zostaną omówione w dalszej części.
3.4 Zmienne
Mówiąc ogólnie, istnieje pięć kategorii zmiennych powiązanych z klasami: zmienne instancji; zmienne
klasy; stałe; zmienne lokalne; parametry.
3.4.1 Instancje zmiennych
Instancje zmiennych są elementami danych lub odwołaniami do obiektów, które mogą zmieniać
wartość. Zmienne instancji są zwykle deklarowane na początku definicji klasy. Przywołując naszą klasę
członków, jeśli zignorujemy na razie modyfikator prywatny, deklaruje następujące zmienne instancji:
String firstName; // tzn typ, po którym następuje identyfikator, a następnie średnik
String lastName;
String userName;
Hasło ciągu;
Karta Membership;
Pierwsze cztery typy to typy klas Java String, a czwarty to jeden z typów klasowych aplikacji
tematycznych. Cztery zmienne są zmiennymi klasy członków. Zmienne instancji są również nazywane
polami niestatycznymi. Ich własne wartości są unikalne dla obiektu. Jak wskazują powyższe deklaracje,
zmienne instancji muszą zostać zadeklarowane przed ich użyciem. Możemy zainicjować zmienną
instancji, gdy jest ona zadeklarowana, tak jak w następnej instrukcji:
prywatne hasło ciąg = "xxxxxxxx";

W przykładzie klasy członków inicjalizacja nie jest zbyt użyteczna: jest pokazana powyżej jako przykład.
Jednak mogą wystąpić czasy inicjowania w tym samym czasie. Na przykład ze względów biznesowych
chcielibyśmy, aby wszyscy nowi członkowie Media Store otrzymali domyślne hasło, które zostanie
nadpisane, gdy użytkownik udostępni swoje własne. Tak więc oświadczenie

private String password = “mediastore”;
deklaruje i inicjuje zmienną instancji. W praktyce zmienne instancji są często inicjowane za pomocą
wywołania konstruktora. Na przykład jednym z konstruktorów klasy członków może być:
public Member( String password ) {
this . password = password;
} // end of constructor
który po wywołaniu następuje w następujący sposób
Członek członka = nowy członek ("xxxxxxxx");
przypisuje wartość "xxxxxxxx" do hasła zmiennej obiektu, którego referencją jest element. Wywołanie
metody jest zwykle używane do zmiany wartości zmiennej instancji w aplikacji. Wiemy, że na
podstawie diagramu klasy klasa członkowska zawiera metodę z identyfikatorem setPassword, która po
wywołaniu jest następująca:
Member member = new Member ("xxxxxxxx");
dostarcza metodzie setPassword argumenty do pracy. Jeśli odwołujemy się do treści metody,
przypisuje ona argument do zmiennej hasło w następujący sposób:
password = pword;
Efekt tej instrukcji, która jest ustawiana przy wywołaniu setPassword, przypisuje wartość "xxxxxxxxx"
do hasła zmiennej.
Podsumowując, istnieje kilka sposobów przypisania wartości do zmiennej instancji:
* gdy jest zadeklarowany;
* w ciele konstruktora, używając argumentu (lub argumentów) do konstruktora, gdy jest wywoływany,
tak że jego inwokacja inicjalizuje jedną lub więcej zmiennych instancji;
* Następuje po deklaracji, później w kodzie: zazwyczaj w treści metody.
3.4.2 Zmienne klasowe
Używamy zmiennych instancji, gdy chcemy, aby pola w obiekcie miały unikalne wartości, innymi słowy
aby miały wartości specyficzne dla obiektu. Zbiór wartości obiektów jest znany jako jego stan. W ten
sposób zmienna instancji może być niedokładna, a następnie zmodyfikowana, aby stan obiektu mógł
być taki sam lub inny niż inne obiekty klasy. Z drugiej strony istnieją okoliczności, w których chcemy,
aby wartość pola była dzielona, i. być tym samym, dla wszystkich przypadków klasy. Ta kategoria
zmiennej znana jest jako zmienna klasy, zmienna specyficzna dla klasy, a nie instancji klasy. Jedną z
konsekwencji deklarowania zmiennych klasowych jest to, że jeśli program Java zmieni wartość
zmiennej klasy, jej wartość zmieni się dla wszystkich instancji. Zostanie to zilustrowane na przykładzie
za chwilę. Zmienne klasy znane jako pola statyczne są tak zwane, ponieważ modyfikator statyczny
oznacza, że istnieje tylko jedna kopia wartości zmiennej, niezależnie od tego, ile instancji klasy istnieje:
poszczególne obiekty nie mają własnej kopii , Pojęcie zmiennej statycznej nasuwa pytanie: dlaczego
chcielibyśmy zadeklarować zmienne klasy? Dla przykładu, w tematycznych aplikacji, możemy
zadeklarować zmienną statyczną w jednej z jej klas zrobili alokuje i śledzi numery członkostwa. Ta klasa
- ma identyfikator MediaStore - przechowuje rekord następnego dostępnego numeru członkostwa. Nie
chcemy zapisywać tej wartości z każdym obiektem członkowskim; zamiast tego przechowujemy

pojedynczy zapis jako zmienną klasy w obiekcie MediaStore. Niektóre właściwości zmiennych
klasowych.
// Simplified version of the MediaStore class.
public class MediaStore {
// Declare a class variable. The first member will have a membership number
// of 1000.
private static int nextAvailableMembershipNumber = 1000;
// Define a method that registers a new member with the Media Store.
public void addMember( String firstName, String lastName,
String userName, String password ) {
// The constructor for Member requires four parameters that are meant to be
// self-evident. The fifth parameter is the next available membership number.
// Hence, the call to getNextAvailableMembershipNumber is next.
Member newMember = new Member( firstName, lastName,
userName, password, getNextAvailableMembershipNumber( ) );
// Increment the class variable.
nextAvailableMembershipNumber++;
} // End of addMember.
public int getNextAvailableMembershipNumber( ) {
// Get the last member from the file of members. This object is given the
// reference lastMember. The Member class includes a method that
// returns a member’s membership number: getMembershipNumber.
// Get the membership number of the last member and increment it by 1.
int lastMembersMembershipNumber =
lastMember.getMembershipNumber( );
nextAvailableMembershipNumber =
++lastMembersMembershipNumber;
// Thus the static member, nextAvailableMembershipNumber, has been
// set to the incremented value of the most recent member who joined
// the Media Store. Return the value of the next available membership number.
return nextAvailableMembershipNumber;

} // End of getNextAvailableMembershipNumber.
} // end of class definitione
3.4.3 Stałe
Stałe to elementy danych, których wartości nie można zmienić. Są takie:
statyczna ostateczna zniżka int = 10; // standardowa zniżka dla członków Media Store wynosi 10%
// jeśli mają dobrą historię zwrotu pożyczonych przedmiotów
Termin końcowy oznacza, że wartość nie może się zmienić.
3.4.4 Zmienne lokalne
Zmienna, która jest zadeklarowana w ciele metody, jest określana jako lokalna dla tej metody. Gdy
metoda zakończy jego wykonywanie, wszystkie zmienne lokalne zostaną zniszczone, a zatem zostaną
uznane za poza zakresem. Zmienne lokalne są widoczne tylko dla metody, w której są zadeklarowane;
nie są dostępne dla innych członków klasy. W przeciwieństwie do zmiennych instancji zmienne lokalne
muszą być inicjowane przez programistę Java; w przeciwnym razie kompilator chce narzekać.
Rozważmy na przykład wersję metody setPassword dla klasy członków:
public void setPassword( String pword ) {
String defaultPassword; // declare a local String variable
password = pword; // as before
// add the String defaultPassword to the value of password
password = password + defaultPassword;
// remaining code
} // end of method definitione
Metoda nie kompiluje; komunikat kompilatora: zmienna defaultPassword mogła nie zostać
zainicjalizowana. Jednak poniższa wersja kompiluje:
public void setPassword( String pword ) {
String defaultPassword = null; // declare and initialise a local String variable to its
// default value
password = pword; // as before
// add the String defaultPassword to the value of password
password = password + defaultPassword;
// remaining code
} // end of method definitione

Zmienna lokalna w metodzie jest inicjowana do wartości domyślnej, zanim zostanie użyta. Pamiętaj,
że domyślna wartość łańcucha lub odwołania do dowolnego obiektu jest pusta. Zmienne lokalne muszą
zostać zainicjowane po ich zadeklarowaniu
3.4.5 Parametry
Zmienne parametrów są wymienione w deklaracji konstruktorów, metod i prób ... bloków catch.
Deklaracja parametru typu i identyfikatora. Na przykład rozszerzona wersja aplikacji tematycznej
zawiera konstruktor dla klasy członków pokazanej na następnej stronie.
/**
* Constructor for objects of class Member.
*
* @param fName The member's first name.
* @param lName The member's last name.
* @param userName The member's user name.
* @param password The member's password.
*
*/
public Member( String fName, String lName, String uName, String pWord ) {
firstName = fName;
lastName = lName;
userName = uName;
password = pWord;
} // End of constructor.
Konstruktor deklaruje cztery parametry, które są zastępowane w środowisku wykonawczym
wartościami obliczalnymi znanymi jako argumenty podczas wywoływania konstruktora, zwykle z
metody głównej w następujący sposób:
Member memberOne = new member ("David", "Etheridge", "Dylan", "xxxxxxxx");
Argumenty przekazane do konstruktora, gdy jest on wywoływany, pasują do listy parametrów w jej
deklaracji. W przeciwnym razie kompilator ostrzega programistę o błędzie. Jedna z metod klasy
członków jest zdefiniowana następująco:
/** This method gives a membership card to a member of the Media Store.
*
* @return result A boolean to state whether the addition of a card is allowed.
* @param card A parameter of the MembershipCard type.
*/

public boolean setCard( MembershipCard card ) {
boolean result = true; // initialise a local variable
// remainder of method body
return result;
} // End of setCard.
Metoda zostanie wywołana w następujący sposób:
// Załóżmy, że karta członkowska klasy została napisana i
// skompilowany. Utwórz kartę członkowską
MembershipCard card = new MembershipCard ();
// i przekaż go członkowi utworzonemu powyżej.
memberOne. setCard (karta);
Możemy teraz pobrać kartę członkowską użytkownika, abyśmy mogli przeprowadzić z nim transakcje,
jak następuje:
memberOne. getCard ();
Problem z tą metodą Z diagramu klas w części pierwszej wiemy, że ta metoda powraca do obiektu typu
MembershipCard, więc instrukcja powinna - bardziej użytecznie - odczytywać w następujący sposób:
// Zadeklaruj zmienną lokalną typu MembershipCard.
Karta Membership = memberOne. getCard ();
tak, że obie "strony" drugiego stwierdzenia są zgodne pod względem typów. Innymi słowy, przypisanie
typu klasy jest zgodne z typem zwracania wynikającym z wywołania getCard. Java jest językiem ściśle
typowanym . Oznacza to, że kompilator sprawdza kompatybilność klas i niekompatybilne przypisania
podczas kompilacji. Teraz, gdy mamy dostęp do rzeczywistego obiektu typu MembershipCard, jest to
faktycznie karta podana członkowi w wyciągu
memberOne. setCard (karta);
możemy, jeśli chcemy, wywołać metody obiektu MembershipCard; na przykład:
card. getNoOnLoan (); // ta metoda zwraca wartość int, więc można ją wywołać w instrukcji print
Parametrów nie można jawnie zainicjować w deklaracji metody lub konstruktora, ponieważ są one
niejawnie zainicjalizowane dla argumentów. Zmienne parametrów metody lub konstruktora przestają
istnieć, tj. wykraczają poza zakres, kiedy metoda lub konstruktor wykonuje jego wykonanie. W
przypadku metody jego zakończenie chce zwrócić wartość typu określonego w deklaracji; w przypadku
konstruktora - jego zakończenie. Parametry są zmiennymi zadeklarowanymi w metodzie lub
konstruktorze, które są zastępowane w czasie wykonywania przez wartości rzeczywiste, znane jako
argumenty, gdy metoda lub konstruktor jest wywoływana. Po wywołaniu metody lub konstruktora
argumenty muszą być zgodne z parametrami typu i kolejności, w przeciwnym razie wystąpi błąd
kompilatora.
3.5 Operatory

Poniższa lista zawiera podsumowanie operatorów dostępnych w języku Java.
Prosty operator przypisania
= prosty operator przypisania
Operatory arytmetyczne
+ operator dodatku (również używany do łączenia ciągów)
- operator odejmowania
* operator mnożenia
/ operator dzielenia
% operator reszty
Operatory jednoargumentowe
+ Operator jednoargumentowy plus; wskazuje wartość dodatnią
- Jednoargumentowy operator minus; neguje wyrażenie
++ Operator inkrementacji; zwiększa wartość o 1
- operator dekrementacji; zmniejsza wartość o 1
! Logiczny operator komplementów; odwraca wartość wartości logicznej
Operatory równości i relacyjne
== równy
! = nie równa się
> większy niż
> = większy lub równy
<mniej niż
<= mniejszy lub równy
Operatory warunkowe
&& Warunkowo-AND
|| warunkowej lub
Operator porównania typu
instanceof porównuje do obiektu do określonego typu; jego użycie zwraca wartość boolowską
Zamiast dawać przykład każdego operatora, prawdopodobnie jest to bardziej pouczające, aby
uczniowie spotkali się z operatorami w kontekście; większość z nich może być rozsądnie intuicyjna.
Jednakże ma on na celu dać przykład użycia instancji operatora, biorąc pod uwagę, że jej włączenie do
listy oznacza, że jest ona używana do porównywania typów klas. Chcemy użyć przykładów użycia tego
operatora w aplikacji tematycznej w kolejnych rozdziałach. Dla celów niniejszego wynalazku możemy

użyć tego operatora w poniższym prostym przykładzie, w którym chcemy poznać klasę obiektu. Rozważ
następujący fragment kodu:
// pobranie referencji do obiektu dla członka Media Store; dowiedzieć się o jego typie
if (memberOne instanceof member)
{
// Zrób coś z obiektem, którego członkiem referencyjnym jestOne jest typem członka
}
więcej
{
// zrób coś innego
}
Można argumentować, że ten przykład jest raczej wymyślny, ponieważ znamy tego członka. Niemniej
jednak procedura według wynalazku jest następująca używając obiektu, którego nie jesteśmy pewni.
Powyższy kod potwierdza, że pracujemy z obiektem członkowskim.
3.6 Podsumowanie
Głównym tematem tej części są kategorie zmiennych; Część czwarta tworzy z nim parę.
4. Metody: Wywoływanie zachowania obiektu
Do tej pory uczeń chce zapoznać się z niektórymi metodami inwokacji z wcześniejszych rozdziałów.
Rozdział czwarty bardziej szczegółowo opisuje metody i podaje dalsze wyjaśnienia dotyczące sposobu
definiowania i wykorzystywania metod. Przykłady z aplikacji tematycznej służą do zilustrowania
głównych pojęć związanych z metodami obiektu.
4.1 W jaki sposób uzyskujemy wartości danych w metodzie?
Rozdział trzeci analizuje zmienne obiektu, tj. jego stan lub co wie, jakie są jej wartości. Metody obiektu
reprezentują zachowanie obiektu lub jego działanie i otaczają lub otaczają zmienne obiektu. Ta sekcja
odpowiada na pytanie, w jaki sposób uzyskujemy wartości obliczalne na metody. Jak wiemy z
poprzednich rozdziałów, metoda jest wywoływana przez wybranie referencji obiektu dla wymaganej
instancji. Ogólną składnię wywołania metody można podsumować w następujący sposób.
object_refernece. methodname (param_1, PARAM_2, ..., param_X); Nawiązując znów do klasy
członkowskim motywem wniosku Mogliśmy instancji szereg obiektów członkowskich (w głównej
metody) i nazywają ich metody jak w poniższym fragmencie kodu.
// Instantiate three members; call the no-arguments constructor for the Member class.
Member memberOne = new Member( );
Member memberTwo = new Member( );
Member memberThree = new Member( );
// Call one of the set methods of these objects.

memberOne . setUserName( “Bob” );
memberTwo . setUserName( “Elvis” );
memberThree . setUserName( “Joni” );
// Call one of the get methods of these objects in a print statement.
System.out.println( The member’s username is: + memberOne . getUserName( );
System.out.println( The member’s useranme is: + memberTwo . getUserName( );
System.out.println( The member’s username is: + memberThree . getUserName( );
The screen output from executing this fragment of main is:
The member’s username is: Bob
The member’s username is: Elvis
The member’s username is: Joni
Krótko mówiąc, musimy upewnić się, że wiemy, z której metody korzystamy. W powyższym fragmencie
kodu jest oczywiste, że setUserName spodziewa się przekazania do niego argumentu; ponieważ jego
definicja jest napisana jako:
public void setUserName (nazwa użytkownika Sting) {
// treść metody
} // koniec definicji metody
Pojedynczy parametr jest zastąpiony wartością obliczalną, tj. argument, gdy metoda jest wywoływana.
* Ogólna składnia deklaracji metody to modyfikator return_type nazwa_metody nazwa_metody
(lista_parametrów) lista_wyjątków
* Definicja metody jest jej deklaracją, wraz z treścią metody implementacja między nawiasami
klamrowymi, jak następuje:
modyfikator return_type nazwa_metody (lista_parametrów) lista_wyjątków
{
// treść metody
// instrukcja return (jeśli jest) jest ostatnia
}
* Sygnatura metody jest nazwą i listą parametrów. Znajduje się w ciele metody, w której wykonywana
jest logika aplikacji, używając instrukcji takich jak:
* inwokacje: wezwania do innych metod;
* przypisania: zmiany wartości pól lub zmiennych lokalnych;
* wybór: powoduje rozgałęzienie;
* powtórzenia: wywołaj pętlę;

* z wyjątkiem wykrycia wyjątków, tj. warunki błędu.
Jeśli identyfikator parametru jest taki sam jak w przypadku zmiennej instancji. Kompilator może
rozróżnić dwa identyfikatory, używając słowa kluczowego "this", jak w poniższej definicji metody:
public void setUserName (String nazwa_użytkownika) [
to. userName = userName; // "this" odnosi się do bieżącego obiektu
} // koniec definicji metody setUserName
Jeśli, z drugiej strony, chcemy uniknąć ukrywania, możemy napisać definicję metody w następujący
sposób:
public void setUserName (String uName) [
userName = uName;
}
gdzie identyfikator parametru jest celowo wybrany, aby był inny od tego dla zmiennej instancji. W
takim przypadku słowo kluczowe "to" może być zawarte, ale nie jest konieczne. W obu wersjach
metody setUserName wartość argumentu parametru ma zasięg tylko w treści metody. Ogólnie rzecz
biorąc, argumenty przestają istnieć, gdy metoda zakończy jego wykonanie. Ostatni punkt do zrobienia.
Zamiast tego, do obiektu jest przekazywane do metody lub konstruktora tak samo odniesienie obiekt
jest udostępniony czy też konstruktora lub innych członków klasy nie wywołać metodę zrobił.
Rozważmy na przykład poniższy fragment kodu z graficznej wersji pliku aplikacji tematyczna pokazana
na następnej stronie.
// The constructor of the GUI takes a parameter of the MediaStore type, passed to it from
// main.
public MediaStoreGui ( MediaStore mediaStore ) {
// Initalise the instance variable mediaStore of the MediaStoreGui class.
this.mediaStore = mediaStore;
// the object reference with the identifier mediaStore is available to members of
// the MediaStore class.
} // end of definition of constructor
Przykłady i dyskusja w tej sekcji mają na celu postawienie pytania w umyśle ucznia: czy argumenty są
przekazywane przez wartość czy przez odniesienie? To pytanie jest omówione w następnym
podrozdziale.
4.1.1 Przekazywanie według wartości a przekazywanie według referencji
Wszystkie argumenty dla metod (i konstruktorów) są w Javie przekazywane przez wartość. Oznacza to,
że kopia argumentu jest przekazywana do wywołania metody (lub konstruktora). Przykład tego, co
znaczy czytać za pomocą semantyki oznacza w praktyce: szczegółową dokumentację kodu pominięto
dla zachowania przejrzystości. public class SomeClass {
// declare an instance variable

private String greeting;
public void changeValue( int x ) {
x = x + 1; // the body of the method changes the value of parameter x
System.out.println( "x is " + x ); // outputs the new value of x
}
public void setGreeting( String newGreeting ) {
greeting = newGreeting;
}
public String getGreeting( ) {
return greeting;
}
public void setReference( String greeting ) {
// change the value of the argument greeting to refer to a different String
// object
greeting = "Hello there!";
this.greeting = greeting;
}
public String getReference( ) {
return greeting;
}
} // end of class definitione
Następuje klasa testowa.
public class TestSomeClass {
public static void main (String [] args) {
// stwórz instancję SomeClass
SomeClass sc = new SomeClass ();
int x = 1234; // zainicjuj zmienną lokalną
sc.changeValue (x); // przekaż kopię x do metody
System.out.println ("x to" + x); // wyprowadza wartość zmiennej lokalnej x;
// powinno być cicho 1234
// Utwórz nowy obiekt String

String greeting = new String ("Bonjour");
// przekaż go do setGreeting
sc.setGreeting (powitanie);
System.out.println (sc.getGreeting ());
// przekaż go do setReference
sc.setReference (powitanie);
System.out.println (sc.getReference ());
System.out.println (pozdrowienia);
} // koniec głównej
} // koniec definicji klasy
Wyjście z wykonywania jest:
x to 1235 // metoda changeValue zmienia wartość x
x to 1234 // pierwotna wartość x w głównym jest niezmieniona
Bonjour // metoda wywołuje jedną z metod SomeClass, która zmienia wartość
// jednej z jej zmiennych instancji
Cześć! // wartość argumentu dla innego obiektu w wyniku
// wywołanie metody
Bonjour // ale oryginalna referencja zadeklarowana w głównym do oryginalnego obiektu
Metoda changeValue zmienia wartość przekazanego do niej argumentu - kopię - ale nie zmienia
oryginalnej wartości x, jak pokazuje wynik. Tak więc liczby całkowite 1235 i 1234 są wyprowadzane
zgodnie z semantyką przekazywaną według wartości, ponieważ mają zastosowanie do argumentów.
Gdy parametr jest referencją do obiektu, jest to kopia odwołania do obiektu, która jest przekazywana
do metody. Możesz zmienić, który obiekt jest argumentem metody, bez wpływu na pierwotne
odwołanie do obiektu, które minęło. Jednak obiekt jest zwracany do stanu obiektu w programie. Tak
więc w powyższym przykładzie ciągi "Bonjour" i "Hello there!" Są wyprowadzane zgodnie z semantyką
przekazu według wartości, ponieważ odnoszą się do odniesień do obiektów. Powszechnym błędnym
przekonaniem o przekazywaniu referencji do metod lub konstruktorów jest to, że Java używa przejścia
przez semantykę odniesienia. Jest to niepoprawne: w przypadku języka Java pierwotne odwołanie do
obiektu byłoby raczej niż kopią odwołania, tak jak ma to miejsce w Javie. Język Java przekazuje
referencje do obiektów według wartości, w których kopia odwołania do obiektu jest przekazywana do
metody lub konstruktora. W języku Java używana jest semantyka typu przekazuj według wartości, w
której kopie argumentów są przekazywane do metod i konstruktorów, gdy argumenty są dowolnym z
pierwotnych typów danych lub typu klasy. Polecenie w polu nie jest prawdziwe, gdy obiekty są
przekazywane między obiektami w aplikacji rozproszonej. Jednak aplikacje wykraczają poza zakres
tego przewodnika. Do celów niniejszego przewodnika uczeń powinien wykorzystać powyższe
przykłady, aby zrozumieć konsekwencje użycia przepustki Java semantyka wartości.
4.2 W jaki sposób uzyskujemy wartości danych z metody?

W poprzednich rozdziałach znaleźliśmy wiele odniesień do typu zwrotu metody. W
Definicja metody, typ zwrotu jest zadeklarowany jako część metody i jej wartości
zwracane przez końcowe zestawienie metody.
Rozważmy na przykład następującą definicję jednej z metod klasy DvdMembershipCard
aplikacja tematyczna.
/ **
* Ta metoda przeszukuje tablicę dostępnych płyt DVD na podstawie numeru katalogowego. Jeśli
* numer katalogowy nie istnieje, wyprowadzany jest odpowiedni komunikat.
*
* @param catNo Ciąg reprezentujący numer katalogowy DVD.
* @return dvd Odwołanie do obiektu DVD.
*/
public Dvd findDvd (String catNo) {
// Zeskanuj tablicę DVD dla wymaganej.
for (int i = 0; i <dvds.length; i ++)
{
if ((dvds [i] .getCatNo ()) .equals (catNo))
{
dvd = dvds [i];
System.out.println ("Znaleziono DVD:" + dvd.getCatNo () + "" +
dvd.getTitle ());
} // Koniec bloku if.
} // Koniec pętli for.
if (dvd! = null)
{
return dvd; // instrukcja return
} // Koniec bloku if.
więcej
{
System.out.println ("Brak takiego numeru katalogowego.");
return zero; // instrukcja return

} // koniec bloku else.
} // Koniec definicji metody findDvd.
Czytelnik nie musi rozumieć, w jaki sposób metoda działa w sposób szczegółowy. Zamiast tego metoda
zwracania typu - typ klasy Dvd - pasuje do ostatecznej instrukcji return, odwołania do obiektu klasy
Dvd. Choć może się wydawać, na pierwszy rzut oka, istnieją dwie deklaracje zwrotne, tylko jedna z nich
zostanie wykonana, ponieważ znajdują się w konstrukcji ... else. Tak więc instrukcja return zwróci
odwołanie do obiektu o wartości innej niż zero lub odwołanie do obiektu o wartości zerowej. Typ
powrotu metody może być jednym z trzech typów:
* "void", jeśli metoda nie zwraca wartości
* jeden z prymitywnych typów Javy
* typ klasy
Typ zwracany w drugim i trzecim przypadku jest taki sam, jak typ zwracany. Nie ma zwrotu, jeśli metoda
jest "nieważna", ponieważ nie zwraca wartości. Niektóre z najczęstszych błędów kompilatora
napotykanych przez uczących się języka Java to zwracanie instrukcji, jeśli istnieje typ zwracany, lub
uwzględnienie metody "void" lub błędne dostarczenie niezgodności między wartością zwróconych
danych. w ostatecznym zestawieniu metody i typie deklarowanym w deklaracji metody. Zamiast
podawać przykład każdego błędu kompilacji; Innymi słowy, radzenie sobie z tym dzieckiem błędu
kompilatora najlepiej zrozumieć, doświadczając go w kontekście.
4.3 Przeciążanie metod
Uważa się, że metody o tej samej nazwie, ale o różnych listach parametrów, są przeciążane. Termin
przeciążanie, jak ma to zastosowanie w przypadku metod, oznacza, że metoda ma więcej niż jedno
znaczenie. Ta koncepcja rodzi pytanie: dlaczego mielibyśmy chcieć przeciążać metody? W tematycznej
aplikacji nie ma żadnych przeciążonych metod, więc do rozwiązania tego problemu służy przykład z
Java API. Wśród metod klasy PrintStream są następujące warianty metody drukowania

Byłoby bardzo niewygodnie wymyślić oddzielny identyfikator dla każdego wariantu metody
drukowania; zamiast tego używana jest ta sama nazwa, a metody są przeciążane przez różne listy
parametrów. Kompilator Java rozróżnia i nakłada metody na podstawie ich list parametrów: powrót
metody nie jest brany pod uwagę, gdy metody są przeciążone. Tak więc poniższe deklaracje metod nie
są przeciążone, ponieważ mają ten sam podpis; chcą wygenerować błąd kompilatora:
public void myPrintMethod (int someValue) {}
i
public int myPrintMethod (int someOtherValue) {}
Kompilator podświetla drugą deklarację metody i wyświetla komunikat: myPrintMethod już
zdefiniowany. Innymi słowy, kompilator nie może rozróżnić tych dwóch metod. Metodologia
przeciążania metod jest stosowana, gdy stosowana jest metodologia. W tym miejscu w tym rozdziale
warto wspomnieć, że konstruktorzy mogą być przeciążeni.
4.4 Struktura typowej definicji klasy
Definicje klas użyte w tych i poprzednich rozdziałach sugerują, że typowa klasa następującej struktury
konspektu:
public class ClassName {
// Po pierwsze, zadeklaruj zmienne instancji.
// Po drugie, zdefiniuj konstruktory.
// Po trzecie, określ metody.
}

Społeczność programistów Java wyszukuje trzy kategorie członków klasy, a mianowicie: zmienne
instancji; konstruktorzy; Metody są zwykle definiowane w tej kolejności według konwencji. Możemy
użyć tej prostej struktury, aby podsumować główne punkty przedstawione w tym rozdziale, i. w jaki
sposób wywołujemy metody obiektu. Zostało to zilustrowane na rysunku 4.1 poniżej.

Rysunek 4.1 pokazuje fragment kodu prostej klasy testowej dla definicji klasy o nazwie MyClass.
MyClass jest konstruktem bezargumentowym, a myClass zawiera metodę bezargumentową z
identyfikatorem myClass mc = new MyClass (); // Utwórz instancję obiektu MyCass typu mc.
someMethod (); // wywołaj metodę, odwołując się do zadeklarowanego odwołania do obiektu i
// zainicjowane w pierwszym komunikacie
wróćmy do wstępu do głównego tematu tego rozdziału, a mianowicie: że tworzymy obiekt, abyśmy
mogli przywołać jego metody.
5. Klasy i obiekty: tworzenie i używanie obiektów
5.1 Wywoływanie konstruktora obiektu
W poprzednich częściach jest kilka przykładów, które ilustrują sposób użycia konstruktorów do
instancji obiektów klasy. Przypomnijmy ogólną technikę w tej części. Jeden z konstruktorów obiektów
członkowskich w aplikacji tematycznej wygląda następująco:
/ **
* Konstruktor obiektów należących do klasy.
*
* @param fName Imię użytkownika.
* @param lName Nazwisko uzytkownika.
* @param userName Nazwa użytkownika
* @param passsword Hasło użytkownika.
*/

public Member (String fName, String lName, String uName, String pWord) {
// zainicjuj zmienne instancji
firstName = fName;
lastName = lName;
userName = uName;
password = pWord;
// instancje mają dostęp do elementów statycznych
// ustaw numer członkowski, zwiększając następny dostępny numer członkostwa.
membershipNumber = ++ Member.nextAvailableMembershipNumber;
} // Koniec konstruktora.
Konstruktory obiektów mają taką samą nazwę jak klasa, którą tworzą. Aby uzyskać dostęp do obiektu
członka klasy w aplikacji, najpierw deklarujemy zmienną typu członka w następujący sposób:
Member Member;
Powyższe polecenie nie tworzy obiektu członkowskiego; jest po prostu zmienną wymaganego typu,
którą można zainicjować w celu odniesienia się do instancji typu pręta. Zmienna, która ma
zastosowanie do obiektu, jest nazywana referencją do obiektu. Obiekt, który następujący.
member = new Member ("David", "Etheridge", "Dylan", "xxxxxxxx");
Dwie powyższe instrukcje można połączyć w następujący sposób.
Member member = new member ("David", "Etheridge", "Dylan", "xxxxxxxx");
Gdy obiekt członkowski jest tworzony za pomocą "nowego", typ wymaganego obiektu i wymagane
argumenty są przekazywane do konstruktora. Środowisko JRE przydziela wystarczającą ilość pamięci
do przechowywania pól obiektu i inicjuje jego stan. Po zakończeniu inicjowania JRE zwróci odwołanie
do nowego obiektu. Tak więc możemy traktować konstruktor jako powracający do odwołania do
obiektu do obiektu przechowywanego w pamięci. Podczas gdy obiekty są jawnie tworzone za pomocą
"nowego", jak pokazano powyżej dla obiektu członkowskiego, nie ma potrzeby ich jawnego niszczenia
(co jest wymagane w niektórych systemach uruchomieniowych OO). Wirtualna maszyna Java (JVM)
zarządza pamięcią w imieniu programisty aplikacja jest odzyskiwana bez interwencji dewelopera.
5.2 Konstrukcja obiektu i inicjalizacja stanu obiektu
Ogólnie pola obiektu mogą być inicjowane, gdy są zadeklarowane lub mogą być inicjowane bez
inicjalizacji. Na przykład fragment kodu na następnej stronie pokazuje część deklaracji klasy dla wersji
klasy Member:
// Declare instance variables.
private String firstName;
private String lastName;
private String userName;

// Initialise the next variable to a literal value.
private String password = “defaltPassword”;
private int membershipNumber;
// Initialise a class variable so that the first membership number is 100.
private static int nextAvailableMembershipNumber = 100;
// Declare an array used to store references to a member's two virtual membership cards.
// (Arrays are explored in the next chapter.)
private MembershipCard [ ] cards = new MembershipCard[ 2 ];
// The next variable keeps track of the next available space in the array of cards.
private int noOfCards;
Fragment kodu ilustruje przykład, w którym niektóre zmienne zostały zainicjowane, a niektóre są
zadeklarowane. W przypadku konstruktora powraca do odwołania do obiektu do nowo utworzonego
obiektu. Na przykład zmienna instancji noOfCards jest inicjowana na 0 podczas tworzenia obiektu.
Deklarowanie i inicjowanie w ten sposób żadnych, niektórych lub wszystkich zmiennych instancji. Z
drugiej strony, gdy wymagany jest stan początkowy obiektu, można użyć bryły konstruktora. Rozważ
następującą część konstruktora dla klasy członków.
public Member (String fName, String lName, String uName, String pWord) {
// zainicjuj zmienne instancji
firstName = fName;
lastName = lName;
userName = uName;
password = pWord;
// pozostały kod konstruktora.
} // koniec definicji konstruktora
Ten konstruktor jest używany, gdy prosta inicjalizacja obiektów członkowskich jest niewystarczająca.
Tak więc w bloku kodu powyższego konstruktora argumenty do konstruktora są powiązane z czterema
polami klasy składowej. Efektem czterech instrukcji wewnątrz bloku kodu konstruktora jest
zainicjowanie czterech pól, zanim konstruktor zwróci odniesienie do obiektu. Konstruktory mogą,
podobnie jak metody, generować lub wyrzucać obiekty specjalne, które reprezentują warunki błędu.
praca obiektami specjalnymi są instancje wbudowanej klasy wyjątków Java. Chcemy zbadać, jak rzucać
i wykrywać
Aplikacje.
Warto w tym miejscu przypomnieć o konstruktorach, że kompilator wstawia domyślny konstruktor.
Domyślny konstruktor nie przyjmuje żadnych argumentów i nie zawiera kodu. To po prostu inżynier w
definicji klasy.
5.3 Przeciążanie konstruktorów

W poprzedniej części zobaczyliśmy, że metody mogą być przeciążone. Konstruktory mogą być używane
w najnowocześniejszy sposób. Na przykład poniższa definicja klasy obejmuje więcej niż jeden
konstruktor.
public class SetTheTime {
prywatne godziny;
prywatne int minutes;
prywatne int sekund;
publiczny SetTheTime () {
// ten konstruktor nic nie robi, więc godziny, minuty i sekundy będą ustawione
// ich domyślna wartość 0
}
publiczny SetTheTime (int h, int m) {
// zainicjuj dwie zmienne instancji
godziny = h;
minuty = m;
}
public SetTheTime (int h, int m, int s) {
// wywołaj jeden z innych konstruktorów
to (h, m);
}
public void getTheTime () {
System.out.println ("Czas to" + godziny + ":" + minuty);
}
} // koniec definicji klasy
Klasa testu wygląda następująco:
public class TestSetTheTime {
public static void main (String [] args) {
// wywołaj konstruktor bez argumentów
SetTheTime time1 = new SetTheTime ();
// stworzy to obiekt, którego czas jest ustawiony na 1245
SetTheTime time2 = new SetTheTime (12, 45, 30);
time1.getTheTime ();

time2.getTheTime ();
} // koniec głównej
} // koniec definicji klasy
Wyjście jest wykonywane:
Czas wynosi 0: 0 // w wyniku wywołania konstruktora bezargumentowego
Jest godzina 12:45 // w wyniku wywołania jednego konstruktora z drugiego
Przykładowa klasa - SetTheTime - jest prostą ilustracją klasy, która dostarcza więcej niż jeden
konstruktor. Przykład pokazuje, że można powiedzieć, że konstruktor jest pierwszą instrukcją
wykonywaną w konstruktorze. Tak więc w powyższym przykładzie konstruktor dwóch argumentów jest
wywoływany w pierwszej instrukcji konstruktora argumentów.
5.4 Inicjalizacja bloków
Złożoną inicjalizację pól można uzyskać za pomocą tak zwanego bloku inicjalizacyjnego. Blok inicjujący
jest blokiem instrukcji, ograniczonym przez nawiasy klamrowe, który pojawia się w pobliżu początku
definicji klasy poza dowolną definicją konstruktora. W poniższym prostym szablonie dla typowej
definicji klasy:
public class MyClass {
// zadeklaruj najpierw zmienne instancji
// zadeklaruj bloki inicjalizacji następnej
{
// kod dla takiego bloku jest tutaj
} // koniec bloku inicjalizacji
// zdefiniuj następne konstruktory
// Zdefiniuj metody następne
} // koniec definicji klasy
Blok inicjalizacyjny jest wykonywany tak, jakby był umieszczony na początku każdego konstruktora
klasy. Innymi słowy, reprezentuje wspólny blok kodu, który wykonuje każdy konstruktor. Jak dotąd, w
niniejszym przewodniku po badaniu, pogodziliśmy się tylko z pojedynczymi wartościami pierwotnych
typów danych i odniesień do obiektów. W następnej części chcemy dowiedzieć się, jak powiązać wiele
wartości typów z jedną zmienną, abyśmy mogli pracować z wieloma wartościami referencji
pierwotnych lub obiektów w aplikacji.
6. Zbieranie danych I
Część szósta opisuje jeden ze sposobów, w jaki możemy zbierać wartości danych lub obiekty. 6.1
Wprowadzenie do tablic
Do tego momentu w przewodniku zrobiliśmy wiele przykładów zmiennych instancji, które odnoszą się
do pojedynczej wartości, używając instrukcji takich jak:
private int value1 = 1;

private int value2 = 2;
private int value3 = 3;
i
private Member memberOne = new Member( );
private Member memberTwo = new Member( );
private Member memberThree = new Member( );
private Member memberFour = new Member( );
Kiedy chcemy manipulować grupą logiczną lub zbiorem prymitywnych wartości danych lub odniesień
do obiektów jako całości. Na przykład możemy chcieć przechowywać cztery instancjonowane obiekty
w pliku. W Javie po jednym dla każdego obiektu. Aby ułatwić spełnienie wymagań, potrzebujemy
jakiejś struktury danych. Na przykład, jeśli jesteśmy zmienną obiektową, chcemy mieć naszego
generała wymóg manipulowania wieloma wartościami pierwotnych typów danych lub odniesień do
obiektów za pomocą jednej zmiennej. Ta koncepcja została przedstawiona na rysunku 6.1 na następnej
stronie.

Na rysunku zmienne członków zostały wcześniej utworzone. Na szczęście w Javie, jak w większości
języków programowania, struktura danych, która spełnia nasze wymagania, istnieje w postaci tablicy.
Tablica to struktura danych przechowująca wiele wartości tego samego typu. Fakt, że Java obsługuje
tablice rodzi pytanie: w jaki sposób pracujemy z tablicami? Pozostałość z tej części.
6.2 Tablice jako struktury danych
W poprzedniej sekcji wprowadzono tablice konkretnych struktur danych do jednorodnego zbioru
wartości tego samego pierwotnego typu danych lub odwołań do obiektów tego samego typu klasy.
Wizualizujemy tablicę jako zbiór kontenerów, do każdego z których możemy umieścić element
oczekiwanej macierzy. Rysunek 6.2 pokazuje pustą tablicę, a Rysunek 6.3 pokazuje tablicę wypełnioną
elementami tego samego typu.

Tablica pokazana na rysunku 6.4 nie jest obsługiwana w Javie, ponieważ jeden z typów różni się od
pozostałych

W poniższych sekcjach chcemy dowiedzieć się, w jaki sposób możemy umieścić elementy w tablicy i
jak później możemy uzyskać do nich dostęp
6.3 Deklarowanie tablic
Ogólna składnia deklarowania tablicy jest następująca:
identyfikator typu [];
Tak więc możemy mieć następujące deklaracje:
private Pineapple[ ] pineapples;
private Banana[ ] bananas;
private int[ ] someValues;
private String[ ] dvdTitles;
private Member[ ] members;
Stwierdzenia takie jak powyższe nie tworzą tablicy, deklarują zmienną i nadają jej identyfikator, tak jak
deklarujemy zmienną instancji; jedyną różnicą jest włączenie pary nawiasów kwadratowych [] w celu
wskazania, że zmienna jest tablicą.
6.4 Tworzenie tablic
Tablice tworzone są za pomocą "nowego", tak jakbyśmy tworzyli obiekt. W rzeczywistości tablica jest
obiektem, więc nie jest zaskakujące, że tablice są tworzone za pomocą "nowego". Ogólna składnia
tworzenia tablicy to:
typ [] identyfikator = nowy typ [rozmiar];

gdzie size to liczba elementów określonych w pamięci tablicy. Ten atrybut dowolnej tablicy dostarcza
końcową zmienną tablicy o długości identyfikatora. Po określeniu rozmiaru tablicy, jak w instrukcji w
powyższym polu, jej długości nie można zmienić. Aby utworzyć tablicę, wypisujemy wyszukiwanie
instrukcji w następujący sposób:
char [] alfabet = nowy znak [26]; // 'new' zwraca referencję (alfabet) do tablicy znaków
// wartości
String [] dvdTitles = new String [1000];
Ananas [] ananasy = nowy ananas [7]; // tablica na rysunku 6.3
Member [] member = new member [500]; // tablica referencji typu członka. Wartość umieszczona
między [i] musi być dostarczona przez programistę Java.
6.4.1 Inicjowanie tablic
Wszystkie elementy w tablicy są inicjowane zgodnie z ich wartościami domyślnymi. W następnej sekcji
wyjaśniono, w jaki sposób jest wypełniana tablica.
6.5 Wypełnianie tablic
Kiedy tablica jest wypełniona wartościami, możemy ją zwizualizować, jak pokazano na rysunkach 6.4 i
6.5

Rysunek 6.6 przerysowuje Rysunek 6.5 w taki sposób, że odniesienia do obiektów są lepiej widoczne
jako
elementy
tablicy.

Ogólnie rzecz ujmując, istnieją trzy powszechnie stosowane sposoby wypełniania tablicy.
Population on Declaration
Nie ma potrzeby używania "nowych", gdy ta technika jest używana. Rozmiar tablicy zależy od liczby
elementów umieszczonych między {i}. Na przykład instrukcja
Member [] members = {memberOne, memberTwo, memberThree};
tworzy tablicę o długości = 3 i zapełnia ją odwołaniami do obiektów. W takiej instrukcji, jeśli dowolne
odwołanie do obiektu umieszczone pomiędzy {i} jest puste, odwołanie do obiektu zerowego jest
umieszczane w tablicy, jak pokazano na rysunku 6.6 powyżej.
Korzystanie z pętli
Pętla może być często używana do zapełnienia tablicy. Rozważmy następujący przykład.
int [] counter = new int [10];
for (int i = 0; i <counter.length; i ++)

{
counter [i] = i; // długość tablicy to 10
}
Efekt trzech zdań pomiędzy (i) pętli for wykonuje pętlę dziesięć razy, przy czym pierwsza wartość jest
używana w, a końcowa wartość to 9. Gdy kod jest zawarty w main, wartości elementów tablicy
wynikowej w instrukcji print są następujące:
0123456789
Będzie pouczające, aby celowo wprowadzić błąd logiczny w pętli for powyżej. Rozważ zmodyfikowany
fragment kodu.
int [] counter = new int [10];
dla (int i = 0; i <= counter.length; i ++)
{
counter [i] = i; // długość tablicy to nadal 10
}
Ogólnie rzecz ujmując, istnieją trzy powszechnie stosowane sposoby wypełniania tablicy.
Wypełnianie w deklaracji
Nie ma potrzeby używania "nowych", gdy ta technika jest używana. Rozmiar tablicy zależy od liczby
elementów umieszczonych między {i}. Na przykład oświadczenie
Członek [] members = {memberOne, memberTwo, memberThree};
tworzy tablicę o długości = 3 i zapełnia ją odwołaniami do obiektów. W takiej instrukcji, jeśli dowolne
odwołanie do obiektu umieszczone pomiędzy {i} jest puste, odwołanie do obiektu zerowego jest
umieszczane w tablicy, jak pokazano na rysunku 6.6 powyżej.
Korzystanie z pętli
Pętla może być często używana do zapełnienia tablicy. Rozważmy następujący przykład.
int [] counter = new int [10];
for (int i = 0; i <counter.length; i ++)
{
counter [i] = i; // długość tablicy to 10
}
Efekt trzech zdań pomiędzy (i) pętli for wykonuje pętlę dziesięć razy, przy czym pierwsza wartość jest
używana w, a końcowa wartość to 9. Gdy kod jest zawarty w main, wartości elementów tablicy
wynikowej w instrukcji print są następujące:
0123456789

Będzie pouczające, aby celowo wprowadzić błąd logiczny w pętli for powyżej. Rozważ zmodyfikowany
fragment kodu.
int [] counter = new int [10];
for (int i = 0; i <= counter.length; i ++)
{
counter [i] = i; // długość tablicy to nadal 10
}
W zmodyfikowanym fragmencie kodu efekt instrukcji między (i) pętli for wykonuje pętlę jedenaście
razy, ponieważ pierwsza wartość i (używana w {i} pętli for) wynosi 0, a wartość końcowa ma wartość
10. Jeśli kod zostanie dołączony, wynik następujący po nim jest błędem podczas próby wypełnienia
pozycji tablicy, której indeks wynosi 10. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException:
10 Długość tablicy pozostaje niezmieniona - nadal zajmuje 10 pozycji na 11. pozycji w tablicy; ta pozycja
nie istnieje dla tej tablicy i wynika z błędu. Błąd występuje w czasie wykonywania i jest jednym z
najczęstszych błędów doświadczanych przez uczniów podczas korzystania z tablic po raz pierwszy. Typ
błędu ArrayIndexOutOfBoundsException. Pętla for może być użyta do wypełnienia tablicy odwołaniami
do obiektów, jak pokazano w następnym fragmencie kodu.
Member[ ] members = new Member[ 10 ];
for( int i = 0; i < members.length; i ++ )
{
members[ i ] = new Member( ); // populate each array position with a reference to a
// new Member object
}
Instrukcja i <members.length między parami nawiasów () pętli for zapewnia, że ostateczna wartość
pozycji w tablicy - tj. w tym przypadku nie przekracza 9.
Instrukcja member [i] = new Member (); w bloku kodu pętli można było napisać w następujący sposób:
Member member = new member (); // tzn odniesienie do obiektu jest wyraźne
memners [i] =member;
Wynik jest taki sam w obu przypadkach: umieściliśmy nowy obiekt członkowski w pozycji tablicy. Biorąc
pod uwagę, że odbywa się to w pętli, możemy ponownie użyć identyfikatora za każdym razem, gdy
wykonywana jest pętla. Niezależnie od tego, jak na to patrzymy, nie musimy znać identyfikatora
referencji obiektu w tablicy. Dopiero gdy pobieramy obiekt z tablicy, musimy podać referencję
poprawnego typu. Chcemy zbadać, w jaki sposób uzyskujemy dostęp do elementów tablicy w dalszej
części tej sekcji
Wypełnij tablicę, gdy jest to wymagane. Poszczególne pozycje tablic mogą być zapełniane, gdy jest to
wymagane,
Member[ ] members = new Member[ 10 ];
members[ 0 ] = new Member( );

members[ 1 ] = new Member( );
Skrócona wersja klasy MediaStore aplikacji tematycznej dodaje nowego członka do Media Store,
wywołując jednego z konstruktorów klasy członków w sposób przedstawiony w poniższym kodzie.
public class MediaStore {
// Declare an array to store references to Member objects.
private Member [ ] members;
// The number of members who have joined the Media Store.
private int noOfMembers;
// Initialise the size of the array of members for testing purposes.
members = new Member[ 10 ];
/**
* This method adds a member to the array.
*
* @param fName The member’s first name.
* @param lName The member’s last name.
* @param uName The member’s user name.
* @param pWord The member’s password.
*/
public void addMember( String fName, String lName, String
uName, String pWord ) {
members[ noOfMembers ] = new Member( fName,
lName, uName, pWord );
noOfMembers++;
} // end of addMember
// remainder of the class definition
} // end of class definitione
Instancja noOfMembers zmienne, których wartość początkowa jest 0, stosowany do śledzenia
następnej dostępnej wartości indeksu kolejnej pustej pozycji w macierzy. Efekt powołując addMember
dziesięciokrotnie umieszcza odniesienie do nowo utworzonych członków obiekt w następnej pozycji w
tablicy, dopóki nie jest pełne. Jak uzyskać dostęp do elementów tablicy? To zajmie się za chwilę.
6.5.1 Granice wskaźników tablicowych

Przykłady i figury przedstawione w poprzedniej części nie mają na celu pokazanie na tablicy jest
ograniczony do wartości indeksu 0 i długości - (1). Jak widzieliśmy już, stosując z indeksem bounds
powoduje powstanie błędu wykonawczego w przebraniu obiektu ArrayIndexOutOfBoundsException.
6.6 Dostęp do elementów tablicy
Na końcu sekcji 6.2 pojawia się pytanie: w jaki sposób uzyskujemy dostęp do elementów tablicy?
Widzieliśmy, że składanie zamówienia w tablicy jest proste. JEDNAK pobierania wartości (od do tablicy)
jest mniejsza niż prosta, ponieważ to albo trzeba znać wartość indeksu pozycji w tablicy elementu
jesteśmy poszukujących lub, jeśli nie znamy tej wartości mamy do skanowania tablicę dopóki nie
znajdziemy tego, czego szukamy.
Sekcja 6.5 zawiera te instrukcje
counter[ i ] = i; // place the value of i into the (i + 1)th position in the array
members[ i ] = new Member( ); // place the reference to the new Member object into the (i + 1)th
position in the array
members[ 0 ] = new Member( ); // place the reference to a new Member object in the first
// position in the array
members[ 1 ] = new Member( ); // place the reference to a new Member object in the second position
in the array
members[ noOfMembers ] = new Member( ); // place the reference to a new Member object
// in the position in the array whose index is
// given by the current value of the variable
// noOfMembers
Z ich użycia (w sekcji 6.5) wynika, że element tablicy jest wypełniany poprzez umieszczenie wartości
indeksu między [i] a powiązaniem pozycji tablicy z wartością. Uzyskanie dostępu do elementu tablicy
odbywa się w podobny sposób. Na przykład instrukcja
members [noOfMembers];
uzyskuje dostęp do obiektu członka, którego indeks jest podany przez bieżącą wartość noOfMembers.
Jeśli wartość noOfMembers jest równa 5, instrukcja uzyskuje dostęp do szóstego elementu tablicy.
Podobnie instrukcja
someArray [2];
dostęp do trzeciego elementu w identyfikatorze macierzy to someArray. Częstym błędem logicznym
często popełnianym przez uczących się jest pisanie takich wypowiedzi, jak
members [noOfMembers];
i
someArray [2]; // do tablicy liczb całkowitych

i zastanawiam się, dlaczego nic się nie dzieje. Aby uzyskać dostęp do elementu i pobrać go z tablicy,
deklarujemy zmienną zgodnego typu i kojarzymy z nią element tablicy, jak następuje dla dwóch
powyższych instrukcji:
Member member = member [noOfMembers];
i
int someValue = someArray [2];
W przypadku pierwszego zdania mamy teraz zmienną, która odwołuje się do elementu tablicy, dzięki
czemu możemy pracować z tym obiektem członkowskim i na przykład wywoływać jego metody.
Chociaż może się wydawać, że dostęp do elementu tablicy jest oczywisty, ponieważ wymaga tylko
jednego wiersza kodu, należy pamiętać, że linia kodu będzie używana tylko. W niektórych przypadkach
chcemy poznać wartość pozycji indeksu do uzyskania dostępu. Częściej jednak nie, nie znamy tej
wartości i musimy przeszukiwać tablicę dla elementu, którego szukamy. Uproszczony fragment kodu z
jednej z metod aplikacji tematycznej stanowi przykład, kiedy takie wyszukiwanie jest wymagane.
// One of the buttons of the GUI is the login button for existing members.
// The purpose of this code block is to find the member in the array of members.
// Capture the existing member's user name and password from the GUI and store these data in the
variables named username and password. Concatenate the user name and password.
String searchString = userName + password;
// Search the array of members for the combined user name and password.
// First, get the array of members.
Member[ ] existingMembers = mediaStore.getMembers( );
// Search the array of existing members and compare the search string with each member's
// combined user name and password.
for ( int i = 0; i < mediaStore.getNoOfMembers( ); i ++ )
{
existingMember = existingMembers[ i ];
String existingUserName = existingMember.getUserName( );
String existingPassword = existingMember.getPassword( );
String combinedNameAndPassword = existingUserName + existingPassword;
if ( searchString.equals( combinedNameAndPassword ) )
{
// Found existing member in the array of members.
// Exit the for loop.
} // end of if block

else
{
// do something else
} // end of else block
} // end of the for loop
Instrukcja
if (searchString.equals (combinedNameAndPassword))
używa metody equals klasy String języka Java. Odpowiednią stronę Java API podsumowano poniżej.
java.lang
klasa String
java.lang.Object
java.lang.String
równa się
public boolean equals (Object anObject)
Porównuje ten ciąg do określonego obiektu. Wynik jest prawdziwy wtedy i tylko wtedy, gdy argument
nie jest null i jest obiektem typu String, który reprezentuje tę samą sekwencję znaków co ten obiekt.
Zastępowanie:
euals w klasie Object
Parametry:
anObject - Obiekt do porównania ponownie tego strong
Returns:
true, jeśli podany obiekt reprezentuje ciąg będący odpowiednikiem tego ciągu, w przeciwnym razie
false
Użycie metody equals w pętli for umożliwia kodowi porównanie dwóch łańcuchów dla każdej iteracji
pętli do znalezienia dokładnego dopasowania. Chcemy zapoznać się z dokumentacją, którą programiści
Java udostępniają dla swoich klas i dokumentacji Sun Microsystems Inc. - na przykładzie Extract z API
dla klsay String klasa pokazana powyżej.
6.7 Argumenty przekazane do głównej metody
Zanim przejdziemy do następnego rozdziału, warto aby móc przeanalizować podpis tego połączenia.
Spotkaliśmy się z deklaracją główne kilka razy w poprzednich rozdziałach: tak jest
public static void main (String [] args)
Deklaracja głównego może zostać zdekonstruowana, jak pokazano na następnej stronie. Głównym
parametrem jest tablica napisów .Głównym parametrem jest tablica ciągów obiekty Przykładowe
urywki, które zawierają rozdziały, nie używają parametrów args. Rodzi to pytanie: do czego służą

argumenty? Argumenty parametru mogą być użyte do pobrania argumentu będącego tablicą obiektów
łańcuchowych. Dwukrotne kliknięcie ikony na ekranie powoduje - w efekcie - wykonanie polecenia DOS
w przeszukiwaniu plików wsadowych w następujący sposób:
C: \> java MyClass
gdzie java część polecenia wykonuje program o nazwie java.exe.
java.exe chce uruchomić główną, jeśli istnieje główna metoda w klasie MyClass. W ten sposób możemy
wywołać monit DOS. Z drugiej strony możemy dodać argumenty do polecenia DOS i przekazać
wartości, na przykładzie następnego polecenia:
C: \> java MyClass 192.168.1.2
Wynikiem tego jest adres IP w args [0]
String ipAddress = args [0];
aby pobrać wartość ciągu zapisaną w args [0]. Przykład pokazuje, jak użyć parametru zdefiniowanego
dla głównej metody do przekazania argumentów łańcuchów bezpośrednio do głównej. Jest to często
przydatne, gdy musimy przekazać wartości. Powyższy przykład pokazuje, jak przekazać adres IP, na
przykład lokalizację serwera, do komponentu klienckiego aplikacji klient / serwer. Ta technika jest
czasami używana w Javie w przypadkach, gdy adres IP serwera jest stały i może być zakodowany na
stałe w komendzie DOS, jak pokazano powyżej. Jeśli adres IP serwera ulegnie zmianie, wadą używania
parametru args jest to, że plik wsadowy musiałby zostać ponownie napisany.

