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Rozdziaä 6.

System wejĈcia-wyjĈcia
Do pisania aplikacji w Javie niezbĊdna jest znajomoĞü przynajmniej podstaw systemu
wejĞcia-wyjĞcia. Tej tematyce jest poĞwiĊcony ten rozdziaá. W Javie operacje wejĞcia-wyjĞcia są wykonywane za pomocą strumieni. StrumieĔ to abstrakcyjny ciąg danych, który dziaáa — mówiąc w uproszczeniu — w taki sposób, Īe dane wprowadzone
na jednym jego koĔcu pojawiają siĊ na drugim koĔcu. Strumienie dzielą siĊ na wejĞciowe
i wyjĞciowe. Strumienie wyjĞciowe mają początek w aplikacji i koniec w innym urządzeniu, np. na ekranie czy w pliku, umoĪliwiają zatem wyprowadzanie danych z programu. Przykáadowo standardowy strumieĔ wyjĞciowy jest reprezentowany przez obiekt
System.out, a wykonanie metody println tego obiektu powoduje, Īe dane domyĞlnie zostają wysáane na ekran. Strumienie wejĞciowe dziaáają odwrotnie: ich początek znajduje
siĊ poza aplikacją (moĪe to byü np. klawiatura albo plik dyskowy), a koniec w aplikacji,
umoĪliwiają zatem wprowadzanie danych. Co wiĊcej, strumienie umoĪliwiają teĪ komunikacjĊ miĊdzy obiektami w obrĊbie jednej aplikacji. W tym rozdziale zostanie
jednak omówiona tylko komunikacja aplikacji ze Ğwiatem zewnĊtrznym.

Lekcja 31. Standardowe wejĈcie
Opisy podstawowych operacji wyjĞciowych, czyli wyĞwietlania informacji na ekranie
konsoli, pojawiáy siĊ juĪ wielokrotnie; operacje te zostaną dokáadniej przedstawione
w ramach kolejnej lekcji. Omówienie systemu wejĞcia-wyjĞcia rozpoczniemy od wprowadzania danych i standardowego strumienia wejĞciowego reprezentowanego przez
obiekt System.in. Tej tematyce zostanie poĞwiĊcona caáa bieĪąca lekcja. Zostaną w niej
przedstawione informacje, jak odczytywaü dane wprowadzane przez uĪytkownika
z klawiatury.

Standardowy strumieþ wejĈciowy
Standardowy strumieĔ wejĞciowy jest reprezentowany przez obiekt System.in, czyli
obiekt in zawarty w klasie System. Jest to obiekt typu InputStream, klasy reprezentującej strumieĔ wejĞciowy. Metody udostĊpniane przez tĊ klasĊ są zebrane w tabeli 6.1. Jak
widaü, nie jest to imponujący zestaw, niemniej jest to podstawowa klasa operująca na
strumieniu wejĞciowym.
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Tabela 6.1. Metody udostĊpniane przez klasĊ InputStream
Deklaracja metody

Opis

int available()

Zwraca przewidywaną liczbĊ bajtów, które mogą byü pobrane
ze strumienia przy najbliĪszym odczycie.

void close()

Zamyka strumieĔ i zwalnia związane z nim zasoby.

void mark(int
readlimit)

Zaznacza bieĪącą pozycjĊ w strumieniu.

boolean markSupported()

Sprawdza, czy strumieĔ moĪe obsáugiwaü metody mark i reset.

abstract int read()

Odczytuje kolejny bajt ze strumienia.

int read(byte[] b)

Odczytuje ze strumienia liczbĊ bajtów nie wiĊkszą niĪ rozmiar tablicy
b. Zwraca rzeczywiĞcie odczytaną liczbĊ bajtów.

int read(byte[] b,
int off, int len)

Odczytuje ze strumienia liczbĊ bajtów nie wiĊkszą niĪ okreĞlona
przez len i zapisuje je w tablicy b, począwszy od komórki wskazywanej
przez off. Zwraca rzeczywiĞcie przeczytaną liczbĊ bajtów.

void reset()

Wraca do pozycji strumienia wskazywanej przez wywoáanie metody mark.

long skip(long n)

Pomija w strumieniu liczbĊ bajtów wskazywanych przez n. Zwraca
rzeczywiĞcie pominiĊtą liczbĊ bajtów.

Widaü wyraĨnie, Īe odczyt bajtów ze strumienia moĪna przeprowadziü za pomocą
jednej z metod o nazwie read. Przyjrzyjmy siĊ metodzie odczytującej tylko jeden bajt.
Mimo Īe odczytuje ona bajt, zwraca wartoĞü typu int. Jest tak dlatego, Īe zwracana
wartoĞü zawsze zawiera siĊ w przedziale 0 – 255 (to tyle, ile moĪe przyjmowaü jeden
bajt). Tymczasem zmienna typu byte reprezentuje wartoĞci „ze znakiem” w zakresie
od –128 do +1271. Spróbujmy zatem napisaü prosty program, który odczyta wprowadzony z klawiatury znak, a nastĊpnie wyĞwietli ten znak oraz jego kod ASCII na
ekranie. Kod realizujący przedstawione zadanie jest widoczny na listingu 6.1.
Listing 6.1.
import java.io.*;
public class Main {
public static void main(String args[]) {
System.out.print("Wprowadě dowolny znak z klawiatury: ");
try{
char c = (char) System.in.read();
System.out.print("Wprowadzony znak to: ");
System.out.println(c);
System.out.print("Jego kod to: ");
System.out.println((int) c);
}
catch(IOException e){
System.out.println("BïÈd podczas odczytu strumienia.");
}
}
}

1

OczywiĞcie reprezentowanie zakresu od 0 do 255 byáoby moĪliwe równieĪ za pomocą typów short i long.
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Pierwszym krokiem jest zaimportowanie pakietu java.io (lekcja 17.), znajduje siĊ w nim
bowiem definicja wyjątku IOException, który musimy przechwyciü. W metodzie main
za pomocą metody System.out.println wyĞwietlamy tekst z proĞbą o wprowadzenie
dowolnego znaku z klawiatury, a nastĊpnie wykonujemy instrukcjĊ:
char c = (char) System.in.read();

Wywoáujemy zatem metodĊ read obiektu in zawartego w klasie System2. Obiekt ten jest
klasy InputStream (typem obiektu jest InputStream) i reprezentuje standardowy strumieĔ wejĞciowy. W typowym przypadku jest on powiązany z klawiaturą, wiĊc z tego
strumienia bĊdą odczytywane dane wprowadzane przez uĪytkownika z klawiatury.
Metoda read zwraca wartoĞü typu int, dokonujemy zatem konwersji na typ char, tak
aby wyĞwietliü na ekranie wprowadzony znak, i przypisujemy go zmiennej c. NastĊpnie
wyĞwietlamy zawartoĞü tej zmiennej za pomocą instrukcji:
System.out.println(c);

Aby wyĞwietliü kod znaku, naleĪy ponownie dokonaü konwersji. Zmienną c typu char
konwertujemy na typ int, tak aby metoda println potraktowaáa ją jako liczbĊ, a nie jako
znak. PoniewaĪ metoda read moĪe spowodowaü powstanie wyjątku IOException,
wszystkie instrukcje zostaáy ujĊte w blok try, który zapobiegnie niekontrolowanemu
zakoĔczeniu programu (por. lekcje z rozdziaáu 4.). Przykáadowy efekt dziaáania programu
z listingu 6.1 jest widoczny na rysunku 6.1.
Rysunek 6.1.
Przykáadowy efekt
dziaáania programu
z listingu 6.1

Trzeba zwróciü uwagĊ, Īe w ten sposób tak naprawdĊ odczytywany jest ze strumienia
nie jeden znak, ale jeden bajt. A te pojĊcia nie są toĪsame. Jeden znak moĪe zawieraü
w zaleĪnoĞci od standardu kodowania od jednego do kilku bajtów.

Wczytywanie tekstu
Wiadomo juĪ, jak odczytaü jeden bajt, co jednak zrobiü, aby wprowadziü caáą liniĊ tekstu?
PrzecieĪ taka sytuacja jest o wiele czĊstsza. MoĪna oczywiĞcie odczytywaü pojedyncze znaki w pĊtli tak dáugo, aĪ zostanie osiągniĊty znak koĔca linii, oraz poáączyü je
w obiekt typu String. Najlepiej byáoby wrĊcz wyprowadziü z klasy InputStream klasĊ
pochodną, która zawieraáaby metodĊ np. o nazwie readLine, wykonującą taką czynnoĞü.
Trzeba byáoby przy tym pamiĊtaü o odpowiedniej obsáudze standardów kodowania
znaków. Na szczĊĞcie w JDK zostaá zdefiniowany caáy zestaw klas operujących na
strumieniach wejĞciowych. Zamiast wiĊc powtarzaü coĞ, co zostaáo juĪ zrobione, najlepiej
po prostu z nich skorzystaü.
2

Obiekt in jest polem finalnym i statycznym klasy System.
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Zadanie to bĊdzie wymagaáo uĪycia dwóch klas poĞredniczących. Klasą udostĊpniającą metodĊ readLine, która jest w stanie prawidáowo zinterpretowaü znaki przychodzące ze
strumienia, jest BufferedReader. Aby jednak moĪna byáo utworzyü obiekt takiej klasy,
musi powstaü obiekt klasy Reader lub klasy od niej pochodnej — w tym przypadku najodpowiedniejszy bĊdzie InputStreamReader. PoniewaĪ nie ma takiego obiektu w aplikacji
(do dyspozycji mamy jedynie obiekt System.in typu InputStream), naleĪy go utworzyü, wywoáując odpowiedni konstruktor. BĊdzie to obiekt (strumieĔ) poĞredniczący
w wymianie danych. Do jego utworzenia potrzeba z kolei obiektu klasy InputStream,
a tym przecieĪ dysponujemy. Dlatego teĪ kod programu, który odczytuje liniĊ tekstu ze
standardowego wejĞcia, bĊdzie wyglądaü tak, jak zostaáo to przedstawione na listingu 6.2.
Listing 6.2.
import java.io.*;
public class Main {
public static void main(String args[]) {
BufferedReader brIn = new BufferedReader(
new InputStreamReader(System.in)
);
System.out.println("Wprowadě liniÚ tekstu zakoñczonÈ znakiem Enter:");
try{
String line = brIn.readLine();
System.out.print("Wprowadzona linia to: " + line);
}
catch(IOException e){
System.out.println("BïÈd podczas odczytu strumienia.");
}
}
}

Pierwszym zadaniem jest utworzenie obiektu brIn klasy BufferedReader. Mamy tu do
czynienia ze záoĪoną instrukcją, która najpierw tworzy obiekt typu InputStreamReader,
wykorzystując obiekt System.in, i dopiero ten obiekt przekazuje konstruktorowi klasy
BufferedReader. Zatem konstrukcjĊ:
BufferedReader brIn = new BufferedReader(
new InputStreamReader(System.in)
);

moĪna równieĪ rozbiü na dwie czĊĞci:
InputStreamReader isr = new InputStreamReader(System.in);
BufferedReader brIn = new BufferedReader(isr);

Znaczenie bĊdzie takie samo, jednak w drugim przypadku zostanie utworzona zupeánie
niepotrzebnie dodatkowa zmienna isr typu InputStreamReader. To, który ze sposobów
jest czytelniejszy i zostanie zastosowany, zaleĪy jednak od indywidualnych preferencji
programisty. Z reguáy stosuje siĊ sposób pierwszy.
Kiedy obiekt klasy BufferedReader jest juĪ utworzony, moĪna wykorzystaü metodĊ
readLine, która zwróci w postaci obiektu typu String (klasa String reprezentuje ciągi
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znaków) liniĊ tekstu wprowadzoną przez uĪytkownika. Linia tekstu jest rozumiana
jako ciąg znaków wprowadzony aĪ do naciĞniĊcia klawisza Enter (dokáadniej: aĪ do
osiągniĊcia znaku koĔca wiersza w strumieniu). Wynika z tego, Īe instrukcja:
String line = brIn.readLine();

utworzy zmienną line typu String i przypisze jej obiekt (referencjĊ do obiektu) zwrócony
przez metodĊ readLine obiektu brIn. Dziaáanie programu bĊdzie zatem nastĊpujące:
po uruchomieniu zostanie wyĞwietlona proĞba o wprowadzenie linii tekstu, nastĊpnie
linia ta zostanie odczytana i przypisana zmiennej line, a potem zawartoĞü tej zmiennej
zostanie wyĞwietlona na ekranie. Przykáad wykonania tego programu pokazano na rysunku 6.2.
Rysunek 6.2.
Wczytanie linii tekstu
za pomocą obiektu
klasy BufferedReader

Skoro wiadomo juĪ, jak wczytaü wiersz tekstu z klawiatury, spróbujmy napisaü program, którego zadaniem bĊdzie wczytywanie kolejnych linii ze standardowego wejĞcia tak dáugo, aĪ zostanie odczytany ciąg znaków quit. Zadanie wydaje siĊ banalne,
wystarczy przecieĪ do kodu z listingu 6.2 dodaü pĊtlĊ while, która bĊdzie sprawdzaáa, czy
zmienna line zawiera napis quit. W pierwszym odruchu napiszemy zapewne pĊtlĊ,
która bĊdzie wyglądaü nastĊpująco (przy zaáoĪeniu, Īe wczeĞniej zostaá prawidáowo
zainicjowany obiekt brIn):
String line = "";
while(line != "quit"){
line = brIn.readLine();
System.out.println("Wprowadzona linia to: " + line);
}
System.out.println("Koniec wczytywania danych.");

Warto przeanalizowaü ten przykáad. Na początku deklarujemy zmienną line i przypisujemy jej pusty ciąg znaków. W pĊtli while sprawdzamy warunek, czy zmienna line jest
róĪna od ciągu znaków quit — jeĞli tak, to pĊtla jest kontynuowana, a jeĞli nie, to koĔczy
dziaáanie. Zatem znaczenie jest nastĊpujące: dopóki line jest róĪne od quit, wykonuj
instrukcje z wnĊtrza pĊtli. Wewnątrz pĊtli przypisujemy natomiast zmiennej line
wiersz tekstu odczytany ze standardowego strumienia wejĞciowego oraz wyĞwietlamy
go na ekranie.
Wszystko to wygląda bardzo poprawnie, ma tylko jedną wadĊ — nie zadziaáa zgodnie
z zaáoĪeniami. Aby siĊ o tym przekonaü, wystarczy uruchomiü program z listingu 6.3,
nastĊpnie wpisaü kilka linii tekstu, a po nich ciąg znaków quit. Teoretycznie program powinien zakoĔczyü dziaáanie, tymczasem dziaáa nadal, co jest widoczne na rysunku 6.3.
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Rysunek 6.3.
Báąd w pĊtli while
uniemoĪliwia
zakoĔczenie programu

Listing 6.3.
import java.io.*;
public class Main {
public static void main(String args[]) {
BufferedReader brIn = new BufferedReader(
new InputStreamReader(System.in)
);
System.out.println("Wprowadzaj linie tekstu. Aby zakoñczyÊ, wpisz quit.");
String line = "";
try{
while(line != "quit"){
line = brIn.readLine();
System.out.println("Wprowadzona linia to: " + line);
}
System.out.println("Koniec wczytywania danych.");
}
catch(IOException e){
System.out.println("BïÈd podczas odczytu strumienia.");
}
}
}

Co siĊ dzieje, gdzie jest báąd? Podejrzenie powinno najpierw paĞü na warunek zakoĔczenia pĊtli while. On rzeczywiĞcie jest nieprawidáowy, choü wydaje siĊ, Īe instrukcja
ta jest poprawna. Zwróümy jednak uwagĊ na to, co tak naprawdĊ jest w tym warunku
porównywane. Miaá byü porównany ciąg znaków zapisany w zmiennej line z ciągiem
znaków quit. Tymczasem po umieszczeniu w kodzie sekwencji "quit" powstaá nienazwany obiekt klasy String faktycznie zawierający ciąg znaków quit, a w miejsce
napisu "quit" zostaáa wstawiona referencja do tego obiektu. Jak wiadomo z wczeĞniejszych lekcji (lekcja 13.), zmienna line jest takĪe referencją do obiektu klasy String.
Instrukcja porównania line != "quit" porównuje zatem ze sobą dwie REFERENCJE,
które w tym przypadku muszą byü róĪne. W związku z tym nie dochodzi tu do porównania zawartoĞci obiektów. Dlatego program nie moĪe dziaáaü poprawnie i wpada w nieskoĔczoną pĊtlĊ (aby zakoĔczyü jego dziaáanie, trzeba wcisnąü na klawiaturze kombinacjĊ klawiszy Ctrl+C).
Koniecznie naleĪy wiĊc zapamiĊtaü, Īe do porównywania obiektów nie uĪywa siĊ
operatorów porównywania! Zamiast tego naleĪy skorzystaü z metody equals. Jest ona
zadeklarowana w klasie Object i w związku z tym dziedziczona przez wszystkie klasy.
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Warto pamiĊtaü o tym podczas tworzenia wáasnych klas, by w razie potrzeby dopisaü
wáasną wersjĊ tej metody.
Jak zastosowaü tĊ metodĊ w praktyce? OtóĪ zwraca ona wartoĞü true, kiedy obiekty
są takie same (czyli ich zawartoĞü jest taka sama), lub false, kiedy obiekty są róĪne.
W przypadku obiektów typu String wartoĞü true zostanie zwrócona, jeĞli ciąg znaków zapisany w jednym z nich jest taki sam jak ciąg znaków zapisany w drugim. JeĪeli
np. istnieje zmienna zadeklarowana jako:
String napis1 = "test";

to wynikiem operacji:
napis1.equals("test");

bĊdzie wartoĞü true, a wynikiem operacji:
napis1.equals("java");

bĊdzie wartoĞü false.
Powróümy teraz do pĊtli while. Jako Īe znane są nam juĪ wáaĞciwoĞci metody equals,
w pierwszej chwili na pewno na myĞl przyjdzie nam warunek:
while(!line.equals("quit")){
/*instrukcje pĊtli while*/
}

JeĞli wprowadzimy go do kodu z listingu 6.3, aplikacja zacznie poprawnie reagowaü
na polecenie quit — bĊdzie siĊ wydawaü, Īe caáoĞü nareszcie dziaáa prawidáowo. W zasadzie moĪna byáoby siĊ zgodziü z tym stwierdzeniem, gdyĪ program rzeczywiĞcie dziaáa
zgodnie z zaáoĪeniami, tylko Īe teraz zawiera kolejny báąd, tym razem duĪo trudniejszy do
wykrycia. Ujawni siĊ on dopiero przy próbie przerwania pracy aplikacji. Spróbujmy
uruchomiü program, a po wpisaniu testowej linii tekstu przerwijmy jego dziaáanie
(w wiĊkszoĞci systemów naleĪy wcisnąü kombinacjĊ klawiszy Ctrl+C). Efekt jest widoczny
na rysunku 6.4. Zapewne nie spodziewaliĞmy siĊ wyjątku NullPointerException…

Rysunek 6.4. Ukryty báąd w programie spowodowaá wygenerowanie wyjątku

Na przyczynĊ powstania tego báĊdu naprowadza linia tekstu poprzedzająca komunikat
maszyny wirtualnej, mianowicie: Wprowadzona linia to: null. Oznacza to bowiem
(spójrzmy na kod), Īe metoda readLine obiektu brIn zwróciáa — zamiast ciągu znaków
— wartoĞü null. Jest to standardowe dziaáanie, metoda ta zwraca wartoĞü null, kiedy
zostanie osiągniĊty koniec strumienia, czyli kiedy nie ma w nim juĪ Īadnych danych
do odczytania. Co siĊ dzieje dalej? OtóĪ wartoĞü null jest przypisywana zmiennej line,
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a potem w warunku pĊtli while nastĊpuje próba wywoáania metody equals obiektu
wskazywanego przez line. Tymczasem line ma wartoĞü null i nie wskazuje na Īaden
obiekt. W takiej sytuacji musi zostaü wygenerowany wyjątek NullPointerException.
Jak temu zapobiec? MoĪliwoĞci są dwie: albo dodamy w pĊtli warunek sprawdzający,
czy line jest równe null, a jeĞli tak, to przerwiemy pĊtlĊ np. instrukcją break, albo teĪ
zmodyfikujemy sam warunek pĊtli. Ta druga moĪliwoĞü jest lepsza, gdyĪ nie powoduje
wykonywania dodatkowego kodu, a jednoczeĞnie otrzymujemy ciekawą konstrukcjĊ.
Poprawiony warunek powinien wyglądaü nastĊpująco:
while(!"quit".equals(line)){
/*instrukcje pĊtli while*/
}

Początkowo tego typu zapis budzi zdziwienie: jak moĪna wywoáywaü jakąkolwiek
metodĊ na rzecz ciągu znaków? Wystarczy jednak sobie przypomnieü stwierdzenie,
które pojawiáo siĊ kilka akapitów wyĪej, otóĪ literaá3 "quit" w rzeczywistoĞci powoduje
powstanie obiektu klasy String i podstawianie w jego (literaáu) miejsce referencji do
tego obiektu. Skoro tak, moĪna wywoáaü metodĊ equals. To wáaĞnie dziĊki takiej konstrukcji unikamy wyjątku NullPointerException, gdyĪ nawet jeĞli line bĊdzie miaáo
wartoĞü null, to metoda equals po prostu zwróci wartoĞü false, bo null na pewno jest
róĪne od ciągu znaków quit. Ostatecznie peány prawidáowy kod bĊdzie miaá postaü
przedstawioną na listingu 6.4. Przykáad dziaáania tego kodu zostaá z kolei zaprezentowany na rysunku 6.5.
Listing 6.4.
import java.io.*;
public class Main {
public static void main(String args[]) {
BufferedReader brIn = new BufferedReader(
new InputStreamReader(System.in)
);
System.out.println("Wprowadzaj linie tekstu. Aby zakoñczyÊ, wpisz quit.");
String line = "";
try{
while(!"quit".equals(line)){
line = brIn.readLine();
System.out.println("Wprowadzona linia to: " + line);
}
System.out.println("Koniec wczytywania danych.");
}
catch(IOException e){
System.out.println("BïÈd podczas odczytu strumienia.");
}
}
}

3

Czyli inaczej staáa znakowa (napisowa), staáy ciąg znaków umieszczony w kodzie programu.
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Rysunek 6.5.
Wprowadzanie w pĊtli
kolejnych linii tekstu

Wprowadzanie liczb
Potrafimy juĪ odczytywaü w aplikacji wiersze tekstu wprowadzane z klawiatury, równie
waĪną umiejĊtnoĞcią jest wprowadzanie liczb. Jak to zrobiü? Trzeba sobie uzmysáowiü, Īe
z klawiatury zawsze wprowadzany jest tekst. JeĞli próbujemy wprowadziü do aplikacji wartoĞü 123, to w rzeczywistoĞci wprowadzimy trzy znaki, "1", "2" i "3" o kodach
ASCII 61, 62, 63. Mogą one zostaü przedstawione w postaci ciągu "123", ale to dopiero aplikacja musi przetworzyü ten ciąg na wartoĞü 123. Takiej konwersji w przypadku
wartoĞci caákowitej moĪna dokonaü np. za pomocą metody parseInt z klasy Integer.
Jest to metoda statyczna, moĪna ją wiĊc wywoáaü, nie tworząc obiektu klasy Integer4.
Przykáadowe wywoáanie moĪe wyglądaü nastĊpująco:
int liczba = Integer.parseInt(ciÈg_znaków);

Zmiennej liczba zostanie przypisana wartoĞü typu int zawarta w ciągu znaków ciÈg_
znaków. Gdyby ciąg przekazany jako argument metody parseInt nie zawieraá poprawnej wartoĞci caákowitej, zostaáby wygenerowany wyjątek NumberFormatException.
Aby zatem wprowadziü do aplikacji wartoĞü caákowitą, moĪna odczytaü wiersz tekstu,
korzystając z metody readLine, a nastĊpnie wywoáaü metodĊ parseInt. Ten wáaĞnie sposób zostaá wykorzystany w programie z listingu 6.5. Zadaniem tego programu jest wczytanie liczby caákowitej oraz wyĞwietlenie wyniku mnoĪenia tej liczby przez wartoĞü 2.
Listing 6.5.
import java.io.*;
public class Main {
public static void main(String args[]) {
BufferedReader brIn = new BufferedReader(
new InputStreamReader(System.in)
);
System.out.print("Wprowadě liczbÚ caïkowitÈ: ");
String line = null;
try{
line = brIn.readLine();
}
4

Jak widaü, metody statyczne, które byáy przedmiotem lekcji 18., przydają siĊ w praktyce.
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catch(IOException e){
System.out.println("BïÈd podczas odczytu strumienia.");
return;
}
int liczba;
try{
liczba = Integer.parseInt(line);
}
catch(NumberFormatException e){
System.out.print("Podana wartoĂÊ nie jest liczbÈ caïkowitÈ.");
return;
}
System.out.print(liczba + " * 2 = " + liczba * 2);
}
}

Kod zaczyna siĊ od utworzenia obiektu brIn klasy BufferedReader powiązanego poprzez
obiekt poĞredniczący klasy InputStreamReader ze standardowym strumieniem wejĞciowym. Stosujemy technikĊ opisaną przy omawianiu przykáadu z listingu 6.2. NastĊpnie
wyĞwietlamy proĞbĊ o wprowadzenie liczby caákowitej oraz odczytujemy wiersz tekstu za pomocą metody readLine obiektu brIn, nie zapominając o przechwyceniu ewentualnego wyjątku IOException. W przypadku wystąpienia takiego wyjątku wyĞwietlamy stosowną informacjĊ na ekranie oraz koĔczymy wykonywanie programu. Warto zwróciü
uwagĊ, Īe uĪywana jest w tym celu instrukcja return bez Īadnych parametrów, co oznacza wyjĞcie z funkcji main (bez zwracania wartoĞci), a tym samym zakoĔczenie dziaáania aplikacji.
JeĞli odczyt wiersza tekstu siĊ powiedzie, zostanie on zapisany w zmiennej line. Deklarujemy wiĊc dalej zmienną liczba typu int oraz przypisujemy jej wynik dziaáania metody
parseInt z klasy Integer. Metodzie przekazujemy ciąg znaków zapisany w zmiennej
line. JeĞli wprowadzony przez uĪytkownika ciąg znaków nie reprezentuje poprawnej
wartoĞci liczbowej, wygenerowany zostaje wyjątek NumberFormatException. W takim wypadku wyĞwietlamy komunikat o tym fakcie oraz koĔczymy dziaáanie funkcji main, a tym
samym programu, wywoáując instrukcjĊ return. JeĞli jednak konwersja tekstu na liczbĊ
powiedzie siĊ, odpowiednia wartoĞü zostanie zapisana w zmiennej liczba, moĪna zatem wykonaü mnoĪenie liczba * 2 i wyĞwietliü wartoĞü wynikającą z tego mnoĪenia
na ekranie. Przykáadowy wynik dziaáania programu jest widoczny na rysunku 6.6.
Rysunek 6.6.
Przykáadowy wynik
dziaáania programu
z listingu 6.5

Gdyby miaáa byü wczytana liczba zmiennoprzecinkowa, naleĪaáoby do konwersji zastosowaü metodĊ parseDouble z klasy Double lub parseFloat z klasy Float, co jest doskonaáym üwiczeniem do samodzielnego wykonania.
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zawartoĞci katalogu, 298
pola, 91, 149
finalne, 157
finalne typów prostych, 158
finalne typów referencyjnych, 159
interfejsów, 226
JCheckBox, 411
niezainicjowane, 98
statyczne, 153
tekstowe, 407, 408
pole
nval, 281
sval, 281
ttype, 280
polecenie
chcp, 30
cmd, 12
import, 138
javac, 14
polimorficzne wywoáywanie metod, 208, 220, 259
polimorfizm, 195, 206
polskie znaki, 292
ponowne zgáaszanie wyjątków, 187
poprawnoĞü danych, 165
póĨne wiązanie, 204, 206
praklasa, 202
priorytety operatorów, 45
problem kontroli typów, 337
programowanie obiektowe, 91, 195
przechowywanie wielu danych, 323
przechwytywanie wielu wyjątków, 177
przeciąĪanie
konstruktorów, 112
metod, 108
przeglądanie kontenerów, 333
przekroczenie zakresu wartoĞci, 41
przesáanianie
metod, 144–149
pól, 146, 149, 151
przyciski, 405
przypisanie, 24
punkty, 368
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R
referencja, reference, 27
referencje do obiektu, 102, 114, 207
reprezentacja liczb, 42
RGB, 363
rodzaje
klas wewnĊtrznych, 246, 249
pól tekstowych, 407
wyjątków, 173
rodziny czcionek, 361
rozmiar tablicy, 78, 326
równanie kwadratowe, 50, 284, 286
rysowanie
elips, 369
figur, 366
kóá, 369
linii, 368
prostokątów, 368, 370
punktów, 368
wielokątów, 370, 371
rzeczywisty typ obiektu, 204
rzutowanie
na interfejs, 256
na typ Object, 201
na typy interfejsowe, 254
na typy klasowe, 257
obiektów, 195
typów obiektowych, 128, 197, 201, 341
w górĊ, 206

S
sekcja finally, 190
sekwencja ucieczki, 32
sekwencje znaków specjalnych, 32
skáadnia
ExtendedOutside.Inside, 253
Outside.Inside, 253
skáadowe
klas wewnĊtrznych, 242
klasy, 92
RGB, 364
statyczne, 152
skrypt startowy powáoki, 13
sáowo kluczowe
else, 47
extends, 235
final, 156
implements, 226
package, 137
super, 211
this, 114, 116
void, 96, 100

Poleć książkę

Skorowidz

423

specyfikator dostĊpu, 129
private, 131
protected, 133
public, 130
sprawdzanie poprawnoĞci danych, 165
staáa
EXIT_ON_CLOSE, 387
napisowa, 276
staáe klasy
Color, 363
MouseEvent, 382
stan zmiennej iteracyjnej, 60
standard
CP1250, 292
CP852, 293
Unicode, 30, 293
standardowe
wejĞcie, 269
wyjĞcie, 279
statycznoĞü klasy wewnĊtrznej, 260
sterta, heap, 94
stos, stack, 94
stosowanie uogólnieĔ, 341
strona kodowa, 293
strona kodowa 1250, 30
struktura
programu, 13
tablicy, 74
tablicy dwuwymiarowej, 80
strumieniowe operacje na plikach, 316
strumieĔ wejĞciowy, 269
suma logiczna, 43
symbol T, 343
system plików, 295
system wejĞcia-wyjĞcia, 269

ć
ĞcieĪka dostĊpu do katalogu, 298
Ğrednik, 258
Ğrodowisko
programistyczne, 6
uruchomieniowe, 7, 10

T
tablice, 74
dwuwymiarowe, 80
dynamiczne, 326, 328
nieregularne, 84, 89
tekst, 271
terminal, 12
testowanie apletów, 354
tokeny, 279, 280
tworzenie
apletu, 352
aplikacji, 386
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etykiet, 405
interfejsów, 222
katalogów, 302
klas wewnĊtrznych, 239
klasy anonimowej, 257–259
list rozwijalnych, 413
menu, 392
nieregularnej tablicy dwuwymiarowej, 86
obiektów, 105
obiektów klas wewnĊtrznych, 248
obiektu, 96, 98
obiektu strTok, 281
obiektu wyjątku, 183
pakietów, 137
paska menu, 394
plików, 302
tablicy, 80, 82
wielu klas wewnĊtrznych, 240
wáasnych wyjątków, 188
tymczasowa zmienna referencyjna, 395
typ
boolean, 19
byte, 18
char, 19
double, 19
float, 19
int, 18
long, 18
Object, 201
short, 18
typy
arytmetyczne caákowitoliczbowe, 18
arytmetyczne zmiennopozycyjne, 19
danych, 16
generyczne, 336
obiektowe, 26, 197
proste, primitive types, 18
uogólnione, 336

U
Unicode, 293
uogólnianie metod, 345
uogólnienia, 341
uruchamianie apletu, 354
usuwanie
katalogów, 304
komentarzy, 256
plików, 304

W
wartoĞci
domyĞlne pól, 98
parametru mode, 308
pola ttype, 280
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wartoĞü
aktualnego tokena, 280
null, 27, 120, 275
warunek zakoĔczenia pĊtli, 274
wbudowane typy danych, 18
wczesne wiązanie, 208
wczytywanie
danych, 277, 283, 286, 288
grafiki, 372
tekstu, 271, 273, 277
wersje Javy, 7
wiązanie
czasu wykonania, 206
dynamiczne, 206
wielokąty, 370
wiersz
poleceĔ, 12
tekstu, 273
wirtualna maszyna Javy, 15
wáaĞciwoĞü length, 78, 83
wprowadzanie, Patrz wczytywanie
wspóárzĊdne
biegunowe, 134
klikniĊcia, 380
wybór skáadników JDK, 10
wyjątek, exception, 165, 169
ArithmeticException, 175, 179, 181
ArrayIndexOutOfBoundsException, 76, 165,
169, 324
ClassCastException, 205, 206, 337
DivideByZeroException, 189
FileNotFoundException, 308, 310
IOException, 271, 303
NullPointerException, 179, 181, 276
NumberFormatException, 277, 278, 365
PatternSyntaxException, 300
UnsupportedEncodingException, 293, 294
UnsupportedOperationException, 335
wyjątki wáasne, 182, 188
wykonanie programu, 15
wykorzystanie
kontenerów, 339
obiektów, 140
pakietów, 139
wyraĪenia
lambda, 266
regularne, 299–302
wyĞwietlanie
elementów tablicy nieregularnej, 87
menu, 401
napisu, 386
polskich znaków, 294
przycisków, 405
systemowego komunikatu, 175
wartoĞci zmiennych, 27
zawartoĞci katalogu, 299
zawartoĞci tablicy, 81
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wywoáania
konstruktorów, 216
metod, 115, 219
metod klas pochodnych, 204
metod klasy wewnĊtrznej, 247
metod nieistniejących, 225
metod przesáoniĊtych, 147
záoĪone konstruktorów, 219

Z
zagnieĪdĪanie bloków try…catch, 180, 186
zakoĔczenie dziaáania programu, 274
zakres
wartoĞci zmiennej, 40
typów arytmetycznych, 18
typów zmiennoprzecinkowych, 19
zapis do pliku, 310, 318
zaznaczanie pozycji, 399
zdarzenia
myszy, 377
związane z oknem, 387
zgáaszanie
wyjątku, 182
ponowne wyjątku, 185
zmiana
czcionki, 31
strony kodowej, 30
zmienna Ğrodowiskowa
CLASSPATH, 139, 140
PATH, 13
zmienne, 23, 102
referencyjne, 94
typów odnoĞnikowych, 26
znacznik
<applet>, 353
<object>, 353
znaczniki formatujące printf, 290
znak %, 289
znaki
polskie, 29
specjalne, 32
zwracanie
wielu wartoĞci, 346
wyniku, 97
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