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11
Obs uga wyj tków

Wprowadzenie
Wyj tek (ang. exception) jest sytuacj , która wyst pi a w trakcie realizacji programu i za-
k óci a jej standardowy przebieg. Kiedy interpreter Javy wykryje b d, taki jak dzielenie
przez zero, tworzy nowy obiekt wyj tku i zg asza go (czyli informuje nas o fakcie wyst pienia
b du). W Javie wyj tki s  obiektami klasy Exception lub jednej z jej klas pochodnych.
Obiekt wyj tku zawiera szczegó owe informacje na temat b du, które mo na pobiera  przy
u yciu przeznaczonych do tego metod publicznych.

W niektórych starszych j zykach trzeba do obs ugi b dów u ywa  instrukcji if, goto oraz
specjalnych kodów dotycz cych b dów.

Przyk ad 11.1.
1.  class ErrorTest1
2.  {
3.      public static void main(String args[])
4.      {
5.          int a=5,b=2,c=2,d;
6.          d=a/(b-c); // Wyj tek ArithmeticException (dzielenie przez zero)
7.          System.out.println(d);
8.          System.out.println("Ten komunikat nie zostanie wy wietlony.");
9.      }
10. }

Powy szy program zostanie przerwany na operacji dzielenia, a pozosta e instrukcje nie zo-
stan  wykonane.

Przyk ad 11.2.
1.  class A
2.  {
3.      void display()
4.      {
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5.          // -----
6.      }
7.  }
8.  class ErrorTest2
9.  {
10.     public static void main(String args[])
11.     {
12.         A a1=null;
13.         a1.display(); // Zg oszenie wyj tku NullPointerException
14.     }
15. }

Podczas wykonywania powy szego programu zostanie zg oszony wyj tek NullPointer
Exception. Jego kod próbuje odwo a  si  do zmiennej referencyjnej, która nie zosta a za-

inicjalizowana przy u yciu operatora new. Tak e w tym przypadku dzia anie programu jest
przerywane.

Przyk ad 11.3.
1.  class ErrorTest3
2.  {
3.      public static void main(String args[])
4.      {
5.      int a[ ] = {10,20,30};
6.      System.out.println(a[3]); // Wyj tek ArrayIndexOutOfBoundsException
7.      }
8.  }

W powy szym przyk adzie d ugo  tablicy wynosi 3, a jej indeksy przyjmuj  warto ci
z zakresu od 0 do 2. U ycie wyra enia a[3] stanowi zatem prób  odwo ania si  do czwartego
elementu tablicy, który nie istnieje. Zastosowanie indeksu 3 jest wi c b dem, który spowoduje
zg oszenie wyj tku. W j zykach C i C++ takie rozwi zanie jest dozwolone, jednak w Javie nie.

Inne powody zg aszania wyj tków
1. Plik, który nale y otworzy , nie istnieje.

2. Brak dost pnej pami ci dla utworzenia nowego obiektu.

3. Brak klasy, któr  nale y wczyta , lub klasa jest zapisana w niew a ciwym formacie.

4. a cuch znaków, który nale y skonwertowa  do postaci liczby, zawiera
nieprawid owe znaki, przez co konwersja nie mo e zosta  wykonana.

Je li obiekt wyj tku nie zostanie przechwycony i prawid owo obs u ony, to interpreter Javy
wy wietli stosowny komunikat o b dzie i zako czy dzia anie programu. Aby realizacja
programu by a kontynuowana, nale y spróbowa  przechwyci  obiekt wyj tku zg oszony
w wyniku wyst pienia b du. Operacja ta jest nazywana obs ug  wyj tków. Przeznaczeniem
mechanizmu obs ugi wyj tków jest zapewnienie sposobu wykrywania i raportowania
„sytuacji wyj tkowych”, tak by w odpowiedzi na nie mo na by o przedsi wzi  odpowied-
nie czynno ci. Mechanizm ten zaleca wprowadzenie dodatkowego kodu obs ugi b dów,
który wykonuje nast puj ce zadania:
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1. odnajduje problem (odpowiada mu pojawienie si  sytuacji wyj tkowej);

2. informuje o wyst pieniu b du (zg oszenie wyj tku);

3. pobranie informacji o b dzie (przechwycenie wyj tku);

4. wykonanie dzia a  maj cych na celu rozwi zanie problemu (obs uga wyj tku).

Do obs ugi wyj tków w j zyku Java u ywanych jest pi  s ów kluczowych:

try, catch, throw, throws oraz finally

Instrukcje, w których chcemy sprawdza  wyst powanie wyj tków, s  umieszczane w bloku
try, a je li podczas ich realizacji zostanie zg oszony wyj tek, to b dzie on przekazany do
bloku catch. Nasz kod przechwytuje ten wyj tek (u ywaj c klauzul catch) i obs uguje go
w jaki  sensowny sposób. Wyj tki generowane przez system operacyjny s  automatycznie
zg aszane przez rodowisko uruchomieniowe Javy. W celu samodzielnego zg oszenia wy-
j tku nale y u y  s owa kluczowego throw. Wyj tki przekazywane z metody musz  zosta
jawnie okre lone przy u yciu klauzuli throws. Fragment kodu, który absolutnie musi zosta
wykonany przed zako czeniem metody, mo na umie ci  w bloku finally. Instrukcje wcho-
dz ce w sk ad bloku try nale y zapisa  wewn trz pary nawiasów klamrowych, co wi cej,
jest to konieczne nawet wtedy, gdy b dzie to tylko jedna instrukcja. Mo na u y  jednej lub
wi kszej liczby instrukcji catch oraz co najwy ej jednej instrukcji finally. Zarówno bloki
catch, jak i finally, s  opcjonalne, niemniej jednak instrukcji try musi towarzyszy  przy-
najmniej jeden blok catch lub blok finally.

Kod umieszczony w bloku try jest wykonywany jak ka dy inny kod Javy. Je li podczas je-
go wykonywania nie wyst pi  adne problemy, to nast pnie zostanie wykonana zawarto
bloku finally, a potem realizacja programu b dzie kontynuowana od pierwszej instrukcji
za blokiem finally (czyli za ko cem instrukcji try). Je li blok finally nie zosta  podany,
to realizacja programu b dzie kontynuowana od pierwszej instrukcji za ostatnim blokiem
catch (czyli za ko cem instrukcji try).

Je li jednak podczas wykonywania kodu umieszczonego w bloku try pojawi  si  jakie
b dy, to JVM zg osi wyj tek. Oznacza to, e zostanie utworzony obiekt klasy Exception
lub jednej z jej klas pochodnych, a jego konkretny typ b dzie zale a  od rodzaju zaistnia ego
problemu. Obiekt ten jest nast pnie porównywany z typami podanymi w kolejnych blokach
catch, w kolejno ci od pierwszej do ostatniej. Je li uda si  znale  blok catch, którego typ
b dzie odpowiada  typowi zg oszonego wyj tku, to wyj tek (b d) zostanie obs u ony,
a dzia anie programu nie b dzie przerywane. Realizacja programu b dzie kontynuowana od
pierwszej instrukcji wewn trz bloku catch. Po wykonaniu kodu z bloku catch dzia anie
programu b dzie kontynuowane od pierwszej instrukcji umieszczonej za ko cem ca ej in-
strukcji try (czyli za ostatnim blokiem catch).

Niezale nie od tego, ile jest umieszczonych w kodzie bloków catch, zawsze zostanie wy-
konany co najwy ej jeden z nich. Je li typ zg oszonego wyj tku (b du) nie b dzie pasowa
do adnego typu podanych w blokach catch, to wyj tek (b d) nie zostanie obs u ony. Re-
alizacja programu zostanie przekazana poza blok try. Kod umieszczony w bloku finally
jest wykonywany zawsze, nawet je li wyj tek (b d) nie zostanie obs u ony. Wyj tek (b d)
mo e nast pnie zosta  obs u ony przez zewn trzny blok try (je li taki jest); w przeciwnym
razie musi go obs u y  metoda, wewn trz której bie ca metoda zosta a wywo ana. Wyj tek
(b d) jest w ten sposób przekazywany w gór  hierarchii wywo a  a  do momentu, gdy zo-
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stanie obs u ony, a je li nie obs u y go nawet kod umieszczony w metodzie main(), trafi do
JVM. Je li to nast pi, JVM po prostu przerywa wykonywanie programu i wy wietla informa-
cje o wyj tku (b dzie).

Poni ej przedstawionych zosta o kilka przyk adowych typów wyj tków, które mog  zosta
zg oszone podczas realizacji programu:

Typ wyj tku Przyczyna zg oszenia wyj tku

ArithmeticException Dzielenie przez zero.

ArrayIndexOutOfBoundsException Warto  indeksu tablicy znalaz a si  poza
dopuszczalnym zakresem.

ArrayStoreException Podj to prób  zapisania w tablicy warto ci
nieodpowiedniego typu.

FileNotFoundException Podj to prób  dost pu do nieistniej cego pliku.

IOException Brak mo liwo ci odczytu z pliku.

NullPointerException Podj to prób  odwo ania przy u yciu zmiennej
referencyjnej o warto ci null.

NumberFormatException Nie uda o si  dokona  konwersji a cucha znaków
na liczb .

OutOfMemoryException Zabrak o pami ci niezb dnej do utworzenia nowego obiektu.

SecurityException Aplet spróbowa  wykona  operacj , na któr  nie pozwoli y
ustawienia zabezpiecze  przegl darki.

StackOverflowException Zabrak o miejsca na stosie.

StringIndexOutOfBoundsException Program spróbowa  odwo a  si  do znaku poza zakresem
a cucha.

Ogólna posta  obs ugi wyj tków

(Mechanizm obs ugi wyj tków)
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Sk adnia
- - - - - - - -
- - - - - - - -
try
{
    instrukcja; // Generuje wyj tek.
}
catch (typ_wyj tku e)
{
    instrukcja; // Obs uguje wyj tek.
}
- - - - - - - -
- - - - - - - -

U ycie wi kszej liczby instrukcji catch
W jednej instrukcji try mo na zastosowa  dowoln  liczb  bloków catch, w takim przypadku
mówimy o instrukcji z wieloma blokami catch.

Przyk ad instrukcji z wieloma blokami catch
try
{
    instrukcja; // Generuje wyj tek.
}
catch (typ_1_wyj tku e)
{
    instrukcja_1; // Obs uguje wyj tek typu 1.
}
catch (typ_2_wyj tku e)
{
    instrukcja_2; // Obs uguje wyj tek typu 2.
}
- - - - - - - -
- - - - - - - -
catch (typ_n_wyj tku e)
{
    instrukcja_n; // Obs uguje wyj tek typu n.
}

Przyk ad 11.4.
1.  class ErrorTest4
2.  {
3.      public static void main(String args[])
4.      {
5.          int a=10,b=2,c=2,d;
6.          System.out.println("Przed zg oszeniem wyj tku. ");
7.          d=a/(b-c);
8.          System.out.println("Po zg oszeniu wyj tku. ");
9.      }
10. }
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Wynik
Przed zg oszeniem wyj tku.
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero
        at ErrorTest4.main(ErrorTest4.java:7)

W tym przyk adzie wyj tek nie jest przechwytywany, przez co wykonywanie programu jest
przerywane po wy wietleniu komunikatu "Przed zg oszeniem wyj tku". Problem ten zosta
rozwi zany w kolejnym przyk adzie dzi ki zastosowaniu mechanizmu obs ugi wyj tków.

Przyk ad 11.5.
1.  class ErrorTest5
2.  {
3.      public static void main(String[] args)
4.      {
5.          int a=10,b=2,c=2,d;
6.          try
7.          {
8.              System.out.println("Przed zg oszeniem wyj tku.");
9.              d=a/(b-c);
10.             System.out.println("Ten tekst nie zostanie wy wietlony.");
11.         }
12.         catch(ArithmeticException e)
13.         {
14.             System.out.println("Po zg oszeniu wyj tku.");
15.             System.out.println("B d: Dzielenie przez zero!");
16.         }
17.     }
18. }

Wynik
Przed zg oszeniem wyj tku.
Po zg oszeniu wyj tku.
B d: Dzielenie przez zero!

Korzy ci ze stosowania obs ugi wyj tków
 Precyzyjnie wiadomo, gdzie zostanie obs u ony wyj tek (b d). W trakcie

wykonywania programu wyj tki (b dy) propaguj  w gór  stosu wywo a
— najpierw do bloku try, w którym s  bezpo rednio umieszczone, nast pnie
do metody wywo uj cej itd., a  do momentu odnalezienia bloku catch, który je
obs u y.

 Doskonale wiadomo, gdzie wyst pi  wyj tek (b d), gdy  ca a posta  stosu wywo a
jest dost pna dla u ytkownika. Jest to niezwykle pomocne podczas debugowania
i poprawiania programu.

 Programista zyskuje mo liwo  odpowiedniego zareagowania na sytuacj  wyj tkow .

 Kod obs ugi wyj tków jest odseparowany od kodu zwi zanego ze standardowym
przebiegiem realizacji programu, co zwi ksza jego czytelno  i upraszcza
utrzymanie programu.
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 W j zyku Java nie trzeba samodzielnie sprawdza , czy zosta  zg oszony jaki
wyj tek (b d). Obs uga innych b dów sprowadza si  do dodania kolejnych bloków
catch, jednak nie trzeba przy tym wprowadza  adnych dodatkowych zmian
w kodzie standardowego przebiegu realizacji programu.

Hierarchia klas wyj tków
G ówn  klas  bazow  (nazywan  tak e korzeniem) wszystkich klas zwi zanych z wyj tkami
i b dami, jest klasa Throwable. Jej klas  bazow  jest klasa Object. W Javie tak e wyj tki
(b dy) s  obiektami. Wszystkie klasy zwi zane z wyj tkami dost pne w j zyku Java maj
nazwy ko cz ce si  s owem Exception.

Klasa Throwable ma dwie bezpo rednie klasy pochodne:

 Error — klasy pochodne klasy Error s  u ywane do sygnalizowania wyst pienia
nienormalnych warunków systemowych. Przyk adami takich klas s :

1. OutOfMemoryError — sygnalizuje, e wirtualnej maszynie Javy zabrak o pami ci,
a mechanizm jej odzyskiwania nie mo e zwolni  adnego jej obszaru.

2. StacOverflowError — sygnalizuje przepe nienie stosu w interpreterze Javy.

Ogólnie rzecz bior c, s  to b dy, którym programista nie mo e w aden sposób
przeciwdzia a , i nie nale y ich obs ugiwa .

 Exception — klasy pochodne klasy Exception reprezentuj  zazwyczaj wyj tki, które
mo na obs ugiwa . Na przyk ad wyj tek EOFException sygnalizuje, e otworzony
plik nie zawiera ju  adnych danych, które mo na by odczyta . Wyj tek FileNot
FoundException sygnalizuje, e nie uda o si  znale  pliku, który mia  by  otworzony.

Przyk ad hierarchii klas b dów i wyj tków
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Wyj tki mo na podzieli  na dwa rodzaje:

 wyj tki kontrolowane;

 wyj tki niekontrolowane.

Wyj tki kontrolowane
Je li wyj tek musi zosta  przechwycony, to nazywamy go wyj tkiem kontrolowanym. Je li
istnieje mo liwo , e w bloku try zostanie zg oszony taki wyj tek, lecz w kodzie nie ma
odpowiedniej klauzuli catch, to programu nie uda si  skompilowa .

Kompilator gwarantuje, e je li metoda mo e zg osi  wyj tek kontrolowany, bezpo rednio
lub po rednio, to musi jawnie go obs u y . Metoda musi b d  przechwyci  wyj tek i wykona
odpowiednie czynno ci b d  te  przekaza  go do metody wywo uj cej.

Uwaga. Klasa Exception oraz wszystkie jej klasy pochodne (z wyj tkiem klasy Runtime
Exception i jej klas pochodnych) s  wyj tkami kontrolowanymi, które musz  by

przechwytywane.

Wyj tki niekontrolowane
Je li wyj tek nie musi by  przechwytywany, to nazywamy go wyj tkiem niekontrolowa-
nym. Program uda si  skompilowa , nawet je li jaki  fragment kodu mo e zg asza  taki
wyj tek, lecz go nie przechwytuje. Je li w programie zostanie zg oszony jakikolwiek wyj tek
niekontrolowany i program go nie przechwyci i nie obs u y, to wykonywanie programu
zostanie natychmiast przerwane. Je li jednak wyj tek zostanie przechwycony, to program dalej
b dzie dzia a .

Uwaga. B dy (obiekty klasy Error i jej klas pochodnych) s  wyj tkami niekontrolowanymi
i nie powinny by  przechwytywane. Podobnie klasa RuntimeException oraz wszystkie
jej klasy pochodne tak e s  wyj tkami niekontrolowanymi i nie powinny by  przechwy-
tywane. Z kolei wszystkie wyj tki definiowane przez u ytkownika s  wyj tkami kontro-
lowanymi i musz  by  przechwytywane.

Metody klasy Exception
String getMessage() Zwraca komunikat tekstowy skojarzony z danym wyj tkiem

lub b dem.

void printStackTrace() Wy wietla posta  stosu wywo a  pokazuj cego miejsce zg oszenia
wyj tku.

String toString() Zwraca a cuch znaków zawieraj cy nazw  wyj tku (b du)
oraz komunikat zwracany przez metod  getMessage().
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Przyk ad 11.6.
1.  class ErrorTest6
2.  {
3.      public static void main(String[] arr)
4.      {
5.          try
6.          {
7.              int a=10,b=2,c=2,d;
8.              System.out.println("Przed zg oszeniem wyj tku.");
9.              d=a/(b-c);
10.             System.out.println("Ten tekst nie zostanie wy wietlony.");
11.         }
12.         catch(ArithmeticException e)
13.         {
14.             System.out.println("Po zg oszeniu wyj tku.");
15.             System.out.println("B d: Dzielenie przez zero!");
16.             System.out.println(e.getMessage());
17.             System.out.println(e); // Wywo uje metod  toString().
18.             e.printStackTrace();
19.         }
20.     }
21. }

Wynik
Przed zg oszeniem wyj tku.
Po zg oszeniu wyj tku.
B d: Dzielenie przez zero!
/ by zero
java.lang.ArithmeticException: / by zero
java.lang.ArithmeticException: / by zero
        at ErrorTest6.main(ErrorTest6.java:9)

Przyk ad 11.7. Wiele bloków catch
1.  class ErrorTest7
2.  {
3.      public static void main(String args[ ])
4.      {
5.          try
6.          {
7.              int a=args.length;
8.              System.out.println("Przed zg oszeniem wyj tku.");
9.              int b=58/a;
10.             int c[ ] = {1};
11.             c[47]=100;
12.             System.out.println("Za miejscem zg oszenia wyj tku.");
13.         }
14.         catch(ArithmeticException e)
15.         {
16.             System.out.println("Dzielenie przez zero: "+e);
17.         }
18.         catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e)
19.         {
20.             System.out.println("Indeks tablicy poza zakresem: "+e);
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21.         }
22.         System.out.println("Za blokiem try/catch.");
23.     }
24. }

Wynik 1.

Kiedy program zostanie uruchomiony przy u yciu polecenia java ErrorTest7:
Przed zg oszeniem wyj tku.
Dzielenie przez zero: java.lang.ArithmeticException: / by zero
Za blokiem try/catch.

Wynik 2.

Kiedy program zostanie uruchomiony przy u yciu polecenia java ErrorTest7 45:
Przed zg oszeniem wyj tku.
Indeks tablicy poza zakresem: java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 47
Za blokiem try/catch.

Zagnie d one instrukcje try
Je li jedna instrukcja try-catch zostanie umieszczona wewn trz innej, to b dzie okre lana
jako zagnie d ona instrukcja try-catch.

Sk adnia
- - - - - - - - - -
try                         // Zewn trzna instrukcja try
{
    - - - - - - - - - -
    try                     // Wewn trzna instrukcja try
    {
        instrukcja;
    }
    catch(- - - - - -)      // Wewn trzna klauzula catch 1
    {
        instrukcja;
    }
    catch(- - - - - -)      // Wewn trzna klauzula catch 2
    {
        instrukcja;
    }
}
catch(- - - - - -)          // Zewn trzna klauzula catch
{
    instrukcja;
}
- - - - - - - - - -

Przyk ad 11.8. Zagnie d one instrukcje try i catch
1.  class ErrorTest8
2.  {
3.      public static void main(String args[])
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4.      {
5.          try
6.          {
7.              int a=args.length;
8.              int b=58/a;
9.              System.out.println("a= "+a);
10.             try
11.             {
12.                 if(a==1)
13.                 a=a/(a-a);
14.                 if(a==2)
15.                 {
16.                     int c[]={1};
17.                     c[42]=100;
18.                 }
19.             }
20.             catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e)
21.             {
22.                 System.out.println("B d przekroczenia zakresu indeksów "+e);
23.             }
24.         }
25.         catch(ArithmeticException e)
26.         {
27.             System.out.println(e.getMessage());
28.         }
29.     }
30. }

Wynik 1.

W przypadku uruchomienia programu przy u yciu polecenia java ErrorTest8:
/ by zero

Wynik 2.

W przypadku uruchomienia programu przy u yciu polecenia java ErrorTest8 10:
a= 1
/ by zero

Wynik 3.

W przypadku uruchomienia programu przy u yciu polecenia java ErrorTest8 10 20:
a= 2
B d przekroczenia zakresu indeksów java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: 42

Instrukcja finally
W Javie dost pne jest jeszcze jedno s owo kluczowe, nazywane instrukcj  finally. Po-
zwala ono na obs ug  wyj tków, które nie zosta y przechwycone przez aden z umieszczonych
wcze niej bloków catch. Blok finally mo e by  u ywany do obs ugi wyj tków zg oszonych
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w poprzedzaj cym go bloku try. Jest on wykonywany zawsze, niezale nie od tego, czy
wyj tek wyst pi , czy nie. Mo na go doda  bezpo rednio za blokiem try b d  te  za ostat-
nim z bloków catch. Posta  sk adni bloku finally przedstawiono poni ej.

Sk adnia
try
{
    - - - - - - - - - -
}
catch(...)
{
    - - - - - - - - - -
}
catch(...)
{
    - - - - - - - - - -
}
finally
{
    - - - - - - - - - -
}

Przyk ad 11.9. Zastosowanie instrukcji finally
1.  class ErrorTest9
2.  {
3.      public static void main(String args[])
4.      {
5.          int a[ ] = {5,10};
6.          int b=5;
7.          try
8.          {
9.              int x=a[2]/b-a[1];
10.         }
11.         catch(ArithmeticException e)
12.         {
13.             System.out.println("Dzielenie przez zero.");
14.         }
15.         catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e)
16.         {
17.             System.out.println("B d zakresu indeksów.");
18.         }
19.         catch(ArrayStoreException e)
20.         {
21.             System.out.println("Nieprawid owy typ danych.");
22.         }
23.         finally // Ten blok zawsze zostanie wykonany.
24.         {
25.             System.out.println("Ten blok jest zawsze wykonywany.");
26.         }
27.         int y=a[1]/a[0];
28.         System.out.println("y = "+y);
29.     }
30. }
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Wynik
B d zakresu indeksów.
Ten blok jest zawsze wykonywany.
y = 2

Instrukcja throw
Do tej pory przechwytywane by y wy cznie wyj tki zg aszane przez system uruchomie-
niowy Javy. Niemniej jednak programy pisane w Javie mog  jawnie zg asza  wyj tki,
u ywaj c w tym celu instrukcji throw. Poni ej przedstawiona zosta a jej ogólna posta :

throw instancjaKlasyThrowable;

W powy szym przyk adzie instancjaKlasyThrowable musi by  obiektem typu Throwable
lub jednej z jej klas pochodnych. Typy proste, takie jak int lub char, jak równie  klasy,
które nie dziedzicz  po Throwable, na przyk ad String lub Object, nie mog  by  u ywane
w instrukcji throw. Obiekt klasy Throwable mo na uzyska  na dwa sposoby: przy u yciu para-
metru podanego w klauzuli catch b d  te  pos uguj c si  operatorem new.

Proces realizacji programu zostanie przerwany bezpo rednio po wykonaniu instrukcji
throw, a kolejne instrukcje nie b d  ju  wykonywane. Nast pnie sprawdzane jest, czy najbar-
dziej wewn trzny blok try, wewn trz którego zosta a wykonana instrukcja throw, zawiera
klauzul  catch, w którym podano typ odpowiadaj cy typowi zg oszonego wyj tku. Je li
uda si  znale  tak  klauzul , to sterowanie jest przekazywane do umieszczonego w niej
bloku kodu. Je li natomiast klauzuli nie uda si  znale , to sterowanie przekazywane jest
do bardziej zewn trznej instrukcji try itd. Je li w ca ym programie nie uda si  odnale  pa-
suj cej klauzuli catch, to zostanie wykonany domy lny kod obs ugi wyj tków, który wy-
wietli posta  stosu wywo a .

Poni ej przedstawiony zosta  program, który tworzy i zg asza wyj tek. Kod obs uguj cy ten
wyj tek ponownie go zg asza, przekazuj c go tym samym do zewn trznych instrukcji try.

Przyk ad 11.10.
1.  class ErrorTest10
2.  {
3.      int age;
4.      void setAge(int a)
5.      {
6.          if(a>0)
7.              age = a;
8.          else
9.          {
10.             NullPointerException e = new NullPointerException("Niew a ciwy wiek!");
11.             throw e;
12.             // throw new NullPointerException("Invalid Age");
13.         }
14.     }
15.     public static void main(String args[])
16.     {
17.         ErrorTest10 a1 = new ErrorTest10();
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18.         try
19.         {
20.             a1.setAge(20);
21.             a1.setAge(-10);
22.         }
23.         catch(NullPointerException e)
24.         {
25.             System.out.println(e.getMessage());
26.         }
27.     }
28. }

Wynik
Niew a ciwy wiek!

S owo kluczowe throws
Je li metoda mo e doprowadzi  do zg oszenia wyj tku, którego nie obs uguje, to musi to
jawnie zaznaczy , by inne metody, które z niej korzystaj , mog y si  przed nim odpowiednio
zabezpieczy . Do tego celu s u y klauzula throws, dodawana do deklaracji metody. Klau-
zula throws zawiera list  wszystkich wyj tków, które metoda mo e zg osi .

Takie deklarowanie jest konieczne w przypadku wszystkich wyj tków kontrolowanych.
Wszystkie wyj tki, które metoda mo e zg asza , musz  by  deklarowane w klauzuli throws.
W przeciwnym razie podczas kompilacji programu wyst pi  b dy. Poni ej przedstawiona
zosta a ogólna posta  deklaracji metody, która zg asza wyj tki.

Sk adnia
typ nazwa_metody(lista_parametrów) throws lista_wyj tków
{
    // Cia o metody
}

Widoczna na powy szym przyk adzie lista_wyj tków jest list  nazw typów wszystkich
wyj tków, które metoda mo e zg asza , przy czym poszczególne typy s  od siebie oddzie-
lone przecinkami.

Przyk ad 11.11.
0.  import java.io.*;
1.  class ErrorTest11
2.  {
3.      int age;
4.      void setAge(int a) throws IOException
5.      {
6.          if(a>0)
7.              age = a;
8.          else
9.          {
10.             IOException e = new IOException("Niew a ciwy wiek!");
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11.             throw e;
12.         }
13.     }
14.     public static void main(String args[])
15.     {
16.         ErrorTest11 a1 = new ErrorTest11();
17.         try
18.         {
19.             a1.setAge(20);
20.             a1.setAge(-10);
21.         }
22.         catch(IOException e)
23.         {
24.             System.out.println(e.getMessage());
25.         }
26.     }
27. }

Wynik
Niew a ciwy wiek!

Tworzenie definiowanych
przez u ytkownika klas wyj tków (b dów)

Tworzenie w asnych klas wyj tków (lub b dów) jest ca kiem proste. Wystarczy definiowa
klas  pochodn , dziedzicz c  po klasie Exception (lub Error). Klasy Exception oraz Error nie
definiuj  adnych w asnych metod, natomiast dziedzicz  metody po klasie Throwable.

Przyk ad 11.12.
1.  class AgeException extends Exception
2.  {
3.      AgeException(String msg)
4.      {
5.          super(msg);
6.      }
7.  }
8.  class ErrorTest12
9.  {
10.     int age;
11.     void setAge(int a) throws AgeException
12.     {
13.         if(a>0)
14.             age = a;
15.         else
16.         {
17.             AgeException e = new AgeException("Niew a ciwy wiek!");
18.             throw e;
19.         }
20.     }
21.     public static void main(String args[])
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22.     {
23.         ErrorTest12 a1 = new ErrorTest12();
24.         try
25.         {
26.             a1.setAge(20);
27.             a1.setAge(-10);
28.         }
29.         catch(AgeException e)
30.         {
31.             System.out.println(e.getMessage());
32.         }
33.     }
34. }

Wynik
Niew a ciwy wiek!

a cuchy wyj tków
Mo liwo  czenia wyj tków w a cuch pozwala skojarzy  z jednym wyj tkiem inny wy-
j tek. Ten dodatkowy wyj tek opisuje przyczyn  wyj tku, do którego zosta  do czony. Na
przyk ad wyobra my sobie sytuacj , w której jaka  metoda zg asza wyj tek Arithmetic
Exception ze wzgl du na wyst pienie dzielenia przez zero. Niemniej jednak rzeczywistym

powodem zg oszenia tego wyj tku by  b d wej cia-wyj cia, przez który dzielnik zosta
nieprawid owo ustawiony.

Cho  metoda oczywi cie musi zg osi  wyj tek typu ArithmeticException, gdy  to w a nie
ten b d wyst pi  w programie, to jednak mo na uzna  za celowe powiadomienie metody wy-
wo uj cej, e faktyczn  przyczyn  problemów by  b d wej cia-wyj cia.

Aby zapewni  mo liwo  tworzenia a cuchów wyj tków, w Javie 1.4 dodano do klasy
Throwable dwa nowe konstruktory, których posta  przedstawiona zosta a poni ej:

Throwable(Throwable causeEx)
Throwable(String msg, Throwable causeEx)

W powy szych konstruktorach parametr causeEx okre la wyj tek, który by  przyczyn  ak-
tualnie zg aszanego wyj tku. a cuch znaków przekazywany w drugiej wersji konstruktora
pozwala dodatkowo poda  opis wyj tku. Takie same dwa konstruktory zosta y dodane do
klas Error, Exception oraz RuntimeException.

Z a cuchami wyj tków wi  si  dwie dodatkowe metody dodane do klasy Throwable: get
Cause() oraz initCause().
Throwable getCause()
Throwable initCause(Throwable causeEx)

Pierwsza z nich, getCause(), zwraca wyj tek b d cy przyczyn  aktualnie zg oszonego wyj t-
ku. Je li takiej przyczyny nie ma, metoda zwraca warto  null. Z kolei metoda initCause()
przekazany wyj tek kojarzy z wyj tkiem, na rzecz którego zosta a wywo ana. Oznacza to,
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e mo na skojarzy  z wyj tkiem jego przyczyn  ju  po jego utworzeniu. Niemniej jednak
przyczyna wyj tku mo e by  okre lona tylko jeden raz. A zatem dla ka dego obiektu
Throwable metod  initCause() mo na wywo a  tylko raz. Co wi cej, je li przyczyna zg o-
szenia wyj tku zosta a podana w konstruktorze, to nie mo na jej zmieni , wywo uj c metod
initCause(). Ogólnie rzecz bior c, metoda initCause() jest u ywana do okre lania przy-
czyny w starszych klasach wyj tków, w których nie s  dost pne dwa nowe, przedstawione
powy ej konstruktory. Wi kszo  z wbudowanych wyj tków Javy nie definiuje tych kon-
struktorów. Dlatego te  w razie konieczno ci okre lenia przyczyny wyj tku jednego z tych
typów trzeba to robi , pos uguj c si  metod  initCause().

a cuchy wyj tków nie s  rozwi zaniem, którego stosowanie b dzie konieczne w ka dym
programie pisanym w Javie. Niemniej jednak w tych przypadkach, w których znajomo
przyczyny zaistnia ego problemu jest przydatna, b d  one stanowi  eleganckie rozwi zanie.

Przyk ad 11.13.
1.  class ErrorTest13
2.  {
3.      int age;
4.      void setAge(int a)
5.      {
6.          if(a>0)
7.              age = a;
8.          else
9.          {
10.             NullPointerException e = new NullPointerException("B d op aty.");
11.             e.initCause(new ArithmeticException("Niew a ciwy wiek!"));
12.             throw e;
13.         }
14.     }
15.     public static void main(String args[ ])
16.     {
17.         ErrorTest13 a1 = new ErrorTest13();
18.         try
19.         {
20.             a1.setAge(20);
21.             a1.setAge(-10);
22.         }
23.         catch(NullPointerException e)
24.         {
25.             System.out.println(e.getMessage());
26.             System.out.println(e.getCause());
27.         }
28.     }
29. }

Wynik
B d op aty.
java.lang.ArithmeticException: Niew a ciwy wiek!

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/page354U~rt/wprjav
http://helion.pl/page354U~rf/wprjav


168 Wprowadzenie do j zyka Java. Przewodnik krok po kroku

Pytania teoretyczne
1. Co to jest wyj tek?

2. W jaki sposób jest definiowany blok try?

3. W jaki sposób jest definiowany blok catch?

4. Podaj kilka przyk adów najcz ciej u ywanych typów wyj tków, które mog  si
pojawia  w programach pisanych w Javie.

5. Czy wa ne jest przechwytywanie wszystkich typów wyj tków?

6. Jak wiele bloków catch mo na umie ci  za blokiem try?

7. Napisz blok try, wewn trz którego mog  by  zg aszane trzy ró ne typy wyj tków,
i uzupe nij go odpowiednimi blokami catch, które b d  te wyj tki obs ugiwa .

8. Czym jest blok finally? Kiedy i jak nale y go stosowa ? Podaj odpowiedni
przyk ad.

9. Opisz, w jaki sposób mo na u ywa  mechanizmu obs ugi wyj tków podczas
debugowania programów.
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Skorowidz
A

Abstract Data Type, Patrz: dane typ abstrakcyjny
Abstract Windows Toolkit, Patrz: AWT
abstrakcja, 110
adapter, 350, 351, 361, 362
adres bazowy

dokumentu, 300
kodu, 300
URL, 28, 245

ADT, Patrz: dane typ abstrakcyjny
agregacja, 113
akcesor

get, 492, 496
is, 492
set, 492, 496

animacja, 395
API, 25
aplet, 28, 289, 300, 307, 391

cykl ycia, 293
dynamiczny, 295
rodowisko wykonawcze, 301

tworzenie, 290
wykonywanie, 292

program appletviewer, 292, 298
w przegl darce, 292, 298

aplikacja, 28
Application Programming Interfaces, Patrz: API
argument przekazanie przez

referencj , 89
warto , 89

asocjacja, 26
atrybut, 25
AWT, 290, 293, 305, 325

komponent, Patrz: komponent
kontener, Patrz: kontener
mened er uk adu, Patrz: mened er uk adu

B
baza danych, 501

rekord, Patrz: rekord
tworzenie, 502

biblioteka, Patrz te : pakiet
AWT, Patrz: AWT
klas, 23, 25, 46, 497
kolekcji, 411, 412, 413, 439
Swing, 496

blok
catch, 153, 155
finally, 153, 161
inicjalizacyjny, 88
static, 88
synchronized, 190
try, 153, 162

b d, Patrz: wyj tek

C
context switch, Patrz: prze czanie kontekstu
cyclomatic complexity, Patrz: z o ono

cyklometryczna
czcionka, 382, 389

Monospaced, 383
o sta ej szeroko ci znaków, 342
proporcjonalna, 342
Sansserif, 383
Serif, 383
wielko , 342

D
dane

baza, Patrz: baza danych
binarne, 230
kolekcja, 217
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dane
konwersja na a cuch znaków, 143
niezainicjowane, 29
typ, 30

abstrakcyjny, 75
automatyczna konwersja, 47
boolean, 30, 46
byte, 30, 46
ca kowity, 46
char, 30, 46, 163
double, 30, 46
float, 30, 46
int, 30, 46, 163
liczbowy, 46
logiczny, 46
long, 30, 46
pochodny, Patrz: dane typ referencyjny
prosty, 45, 63, 163, 217
referencyjny, 46
short, 30, 46
wbudowany, 217
z o ony, Patrz: dane typ referencyjny
zmiennoprzecinkowy, 46
znakowy, 46

deadlock, Patrz: w tek blokada wzajemna
deep cloning, Patrz: klonowanie g bokie
deserializacja, 281, 287
dokumentacja, 35
dostawca oprogramowania, Patrz: ISV
dziedziczenie, 95, 111, 114

hierarchiczne, 98, 101
interfejs, 128, 129, 130, 132
pojedyncze, 98, 99
wielokrotne, 29, 128, 275
wielopoziomowe, 98, 100

E
Eclipse, 32
edytor

Emacs, Patrz: Emacs
vi, Patrz: vi

Emacs, 25
etykieta, 306, 335
event listeners, Patrz: zdarzenie odbiorca
exception, Patrz: wyj tek

F
Franka Eda, 22
funkcja, 25

G
Garbage Collector, Patrz: GC
Gates Bill, 24
GC, 36
Gosling James, 22
graf obiektów, Patrz: obiekt graf
Graphical User Interface, Patrz: GUI
GUI, 30, 289, 305, 307, 389, 395

H
hermetyzacja, 122, 494, 496

I
identyfikator, 39, 40
independent software vendor, Patrz: ISV
inicjalizator, 211, 212, 213

statyczny, 209, 213
inlining, Patrz: wstawianie kodu
instrukcja

break, 58
case, 56
catch, 153, 155
continue, 58
decyzyjna, 55
do, 58
do while, 57
finally, 153, 161
for, 58
goto, 58, 151
if, 55, 58, 151
if else, 55
if-else-if, 55
import, 35, 119
iteracyjne, 56
package, 35, 118, 119
p tli, Patrz: instrukcja iteracyjna
skoku, 57
steruj ca, 55
switch, 56, 58
synchronized, 187, 189
throw, 163
try, 153, 155

zagnie d ona, 160
while, 57, 58
wyboru, 55

interfejs, 35, 46, 109, 125, 494
abstrakcyjny, 125, 126, 131
ActionListener, 353, 366
AdjustmentListener, 353
AppletContext, 301
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bazowy, 127
Cloneable, 404, 406
Collection, 412, 415, 416, 434
Comparator, 413
ContainerListener, 353
DataInput, 233, 251
DataOutput, 251, 282

metody, 237
deklaracja metody, 126
dziedziczenie, 127, 128

po klasach, 128
wielokrotne, 128, 129, 130, 132

Enumeration, 439
Externalizable, 281
FocusListener, 354
implementacja, 128, 129, 130, 132
ItemListener, 354
Iterator, 411, 413, 420, 439
jako typ, 490
List, 414, 416, 420, 443
ListIterator, 413, 420
map, 433
MouseListener, 355
MouseMotionListener, 355
MouseWheelListener, 356
multimedialny, 289
najwy szego poziomu, 125, 126
nazwa, 40, 485
niezagnie d ony, Patrz: interfejs najwy szego

poziomu
ObjectInput, 282
ObjectOutput, 282
odbiorcy zdarze , 353
pochodny, 127
poziom dost pu, 122
programowania aplikacji, Patrz: API
publiczny, 125
RandomAccess, 413, 414
rozszerzanie, 127
Runnable, 176, 177, 180
Serializable, 287
Set, 427
SortedSet, 418
u ytkownika graficzny, Patrz: GUI
WindowListener, 356, 361, 362
zagnie d ony, 125
zaimplementowanie, 125
zmienna, 126, 131, 132

interpreter, 27, 31
b d, 151

ISV, 24
iterator, 413

J
J2SDK, 25
Java, 23

bezpiecze stwo, 27, 29
instalacja, 32
interpreter, 31
kompilator, 27, 31
maszyna wirtualna, Patrz: JVM
sk adnia, 26, 33, 35
standardy kodowania, 479

deklaracje, 483, 484
d ugo  wiersza, 481
odst p, 480, 481
wielkie litery, 484
wiersz pusty, 481
znak odst pu, 482

rodowisko, 25, 153
wersja, 27

Java 2 Software Development Kit, Patrz: J2SDK
Java API, Patrz: API
Java Development Kit, Patrz: JDK
Java Server Pages, Patrz: strona JSP
Java Virtual Machine, Patrz: JVM
JDK, 28
j zyk

B, 22
Basic, 24
BCPL, 22
C, 21, 26
C++, 22, 23
COBOL, 24
FORTRAN, 24
Java, Patrz: Java
niezale ny od platformy, 23
obiektowy, 25, 30, 109
Pascal, 24
proceduralny, 25, 109

JIT, 27
Joy Bill, 22
Just In Time, Patrz: JIT
JVM, 27, 29

K
klasa, 23, 25, 26, 31, 75, 111, 122, 209

AbstractSequentialList, 424
AbstractSet, 427
abstrakcyjna, 206, 445, 491
ActionEvent, 352, 366
adaptera, Patrz: adapter
AdjustmentEvent, 352
Applet, 290
ArrayList, 414, 420
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klasa
bazowa, 95, 102, 104, 111, 114, 496

g ówna, Patrz: korze
konstruktor, Patrz: konstruktor klasy bazowe 
o uogólnionej postaci, 104
wyj tków, 157

Boolean, 217
konstruktor, 228
metody, 228

BufferedInputStream, 271, 272
BufferedOutputStream, 271, 273
BufferedReader, 273, 279
BufferedWriter, 274
Byte, 217, 225
ByteArrayInputStream, 255
ByteArrayOutputStream, 256
Character, 217, 226
CharArrayReader, 258
CharArrayWriter, 259
CheckboxGroup, 332
Color, 381, 382
Component, 293, 308
Container, 306
ContainerEvent, 352
DataInputStream, 234, 275
DataOutputStream, 237, 275
definiowana przez u ytkownika, 46
deklaracja, 75
Dictionary, 445, 446
Double, 217, 224, 225
Error, 157, 158, 165
Exception, 151, 153, 157, 158, 165
File, 242, 243, 245
FileDialog, 344
FileInputStream, 247
FileOutputStream, 247
FileReader, 250
FileWriter, 250
FilterInputStream, 234, 271
FilterOutputStream, 264, 271
Float, 217, 224
FocusEvent, 352
Font, 382
Frame, 327, 380
Graphics, 379, 381, 383

metody, 383
przycinanie, 387

GridBagConstraints, 322
GridBagLayout, 322
HashMap, 446
HashSet, 427
Hashtable, 446, 447, 449
hierarchia, 112
inicjalizator, Patrz: inicjalizator

InputEvent, 362
InputStream, 231, 232, 235
InputStreamReader, 277, 278, 279, 280
instancja, 75, 111
Integer, 217, 226
ItemEvent, 352
java.awt.AWTEvent, 352
java.awt.BorderLayout, 315
java.awt.ChceckboxGroup, 332
java.awt.Component, 306, 326
java.awt.FlowLayout, 310
java.awt.GridLayout, 314
java.awt.Menu, 306
java.awt.MenuComponent, 326
java.lang.Object, 397
java.util.EventObject, 352
KeyEvent, 352
kolekcji, 411
LinkedHashMap, 439
LinkedHashSet, 429
LinkedList, 424, 427
Long, 217, 226
Math, 48, 49
mechanizm wczytywania, 29
MouseEvent, 352, 363
MouseWheelEvent, 352
nadrz dna, Patrz: klasa bazowa
nazwa, 40, 485
Number, 218
Object, 113, 397
ObjectInputStream, 282
ObjectOutputStream, 282
opakowuj ca, 217
OutOfMemoryError, 157
OutputStream, 235, 236, 237, 238
OutputStreamWriter, 279
Panel, 307
PipedInputStream, 268
PipedOutputStream, 268
PipedReader, 269
PipedWriter, 269
pochodna, 95, 111, 114

liczba, 496
potomna, Patrz: klasa pochodna
pozbawiona metody main, 35
poziom

dost pu, 122
szczegó owo ci, 495

PrintStream, 264, 280
PrintWriter, 266
Properties, 449, 450, 451
publiczna, 35
PushbackInputStream, 260, 271
PushbackReader, 262
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Random, 92
RandomAccessFile, 251, 252
Reader, 238, 239, 240
rodzica, Patrz: klasa bazowa
rozszerzanie, 95
RuntimeException, 158
Scanner, 63
SequenceInputStream, 263
sfinalizowana, 106, 138, 206, 207
Short, 217, 225
sk adowych widoczno , 122
Stack, 444
StacOverflowError, 157
statyczna, 91
String, 137, 138
String. valueOf, 143
StringBuffer, 137, 138, 145, 146
strumieni bajtowych, 231
synchronizowana, 440
System, 35, 276
TextArea, 341, 342
TextEvent, 353
TextField, 341
Thread, 174, 199, 202

metody, 174
rozszerzenie, 176, 179, 180

Throwable, 157, 163
konstruktor, 166

TreeMap, 438
TreeSet, 429
Vector, 217, 414, 440, 441
WindowEvent, 353
Writer, 238, 240, 241, 242
wyj tków tworzenie, 165
zagnie d ona, 90

niestatyczna, 91
statyczna, 91

zawieraj ca metod  main, 35
zdarzenia, 350

klonowanie, 406
g bokie, 404, 408
p ytkie, 404

klucz-warto , 412, 432, 445, 449
kod

ASCII , Patrz: ASCII
bajtowy, 27, 29, 31
maszynowy, 27
rodzimy, 215
Unicode, Patrz: znak Unicode
wstawianie, Patrz: wstawianie kodu

kolekcja
danych, Patrz: dane kolekcja
element, 420
obiektów, Patrz: obiekt kolekcja

kolor, 381, 389
komentarz, 35
kompilator, 23, 27, 31

opcje, 119
komponent, 305

Applet, 380
Button, 327
Canvas, 327, 329, 380
Checkbox, 327, 330, 332
Choice, 327, 333
do tworzenia menu, 306
FileDialog, 327, 344
Frame, 380
hierarchia, 306
kontekst graficzny, 379, 390
Label, 327, 335
List, 327, 337
menu, 306, 325
Panel, 380
po o enie, 308

bezwzgl dne, 308
wzgl dne, 308, 309

Scrollbar, 327, 346
ScrollPane, 327, 345
TextArea, 327, 341, 343
TextField, 327, 341, 343
wielko , 310
wizualny, 306, 325, 327
wygl d, 379

kompozycja, 113, 114
kompresja, 281
konstruktor, 81, 211

domy lny, 82
bezargumentowy, 82, 287

klasy
Boolean, 228
bazowej, 97

kolejno , 102
parametryczny, 82
przeci anie, 81, 82
typ, 82

kontener, 305, 306, 307, 325
Panel, 320
ScrollPane, 345

korze , 157

L
leksem, 39
Lindholm Tim, 22
lista, 337, 414, 416

opcji, 333
powi zana, 173
przewijana, 346
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litera , 39, 40
ca kowity, 41
false, 40, 41
logiczny, 41
a cuchowy, 41

null, 40
true, 40, 41
zmiennoprzecinkowy, 41
znakowy, 41

a cuch
znaków, 39, 137, 220, 221, 494

d ugo , 139
konkatenacja, 137
modyfikowanie, 137, 138, 143
porównywanie, 140
pusty, 138, 139
tablica, 142

wyj tków, Patrz: wyj tek a cuch

M
mapa, 412, 432
maszyna wirtualna, Patrz: JVM
mechanizm

finalizacji, 85
JAR, 123
odzyskiwania pami ci, Patrz: GC
synchronizacji, Patrz: w tek synchronizacja

mened er
zabezpiecze , Patrz: Security Manager
uk adu, 305, 309, 310

BorderLayout, 309, 315
CardLayout, 309, 319, 320
FlowLayout, 309, 310, 314
GridBagConstraints, 322
GridBagLayout, 309, 321
GridLayout, 309, 314, 321

method overloading, Patrz: metoda przeci anie
metoda, 23, 25, 26, 104

abstrakcyjna, 104, 125, 206, 214
add, 427
addLast, 427
byteValue, 218
clone, 397, 404, 406
currentThread, 175
cyklu ycia apletu, 293
deklaracja, 35
deklaracja w interfejsie, 126, 214
destroy, 293, 294
display, 192
doubleValue, 218
drawXxx, 387, 389

equals, 397, 398
etClass, 398
fillXxx, 387, 389
finalize, 85, 397, 404
floatValue, 218
flush, 264
get, 492
getAppletContext, 301
getAudioClip, 300
getClass, 397
getDeclaredFields, 398
getDeclaredMethods, 398
getFields, 398
getImage, 300
getMethods, 398
hashCode, 397, 398
init, 293, 391
instancyjna, 81, 86, 87, 97, 209
interfejsu

DataInput, 233
DataOutput, 237

intValue, 218
is, 492
isAlive, 182
join, 182
klasowa, Patrz: metoda statyczna
klasy

ArrayList, 420
Boolean, 228
Byte, 225
ByteArrayInputStream, 255
ByteArrayOutputStream, 256
Character, 226
Dictionary, 445
Double, 225
Exception, 158
File, 243
FileInputStream, 247
FileOutputStream, 247
Float, 224
Graphics, 383
Hashtable, 447
InputStream, 232
Integer, 226
LinkedList, 424
Long, 226
Math, 48
Number, 218
OutputStream, 236
Properties, 450
PushbackInputStream, 260
PushbackReader, 262
RandomAccessFile, 252
Reader, 239
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Scanner, 63
SequenceInputStream, 263
Short, 225
Stack, 444
String, 138
StringBuffer, 146
Thread, 174
Vector, 441
Writer, 241

list, 243
load, 451
longValue, 218
main, 34, 35

argumenty wiersza polece , 71
mark, 255, 272
mark (32), 272
Math.random, 504
mouseClicked, 392
nazwa, 40, 485, 493
notify, 172, 193, 194, 196, 397, 409, 505
notifyAll, 193, 194, 397, 409, 410, 505
paint, 293, 294, 379, 380, 387, 389, 390, 391, 395

wywo anie jawne, 392, 393
parseXxx, 223, 224
poziom szczegó owo ci, 496
print, 35, 264, 267, 280
println, 176, 264, 267, 280
prototyp, Patrz: metoda sygnatura
prywatna, 214
przeci anie, 80, 97, 112, 489
przes anianie, 97, 102, 103, 104, 106, 112, 113, 490
publiczna, 128, 131
read, 238, 272
readExternal, 281, 287
readLine, 278, 289
readObject, 283
repaint, 390, 393, 395
reset, 255, 272
resume, 199
run, 172

przes anianie, 180
set, 492
setBounds, 327
setColor, 381, 389
setFont, 389
setPriority, 184
setSize, 327
sfinalizowana, 106, 214
shortValue, 218
showDocument, 301
showStatus, 297
skip, 272
sleep, 176, 182
spoza interfejsu, 135

start, 171, 293, 294
statyczna, 86, 87, 126, 132, 208, 209

ograniczenia, 209
stop, 171, 202
store, 451
suspend, 199
sygnatura, 34, 97, 125
synchronizowana, 174, 187, 191, 215
toString, 143, 220, 221, 267, 397, 402
unread, 260
update, 395, 396
valueOf, 143, 222
wait, 172, 193, 194, 196, 397, 409, 505
wi zanie dynamiczne, 102
windowClosing, 361
write, 238, 280
writeExternal, 281, 287
writeObject, 282
yield, 171, 173
zdalna, Patrz: RMI

modyfikator, 205
abstract, 126, 206, 207, 208, 214
dost pu, 78, 206, 214

do klas i interfejsów g ównego poziomu, 205
do sk adowych interfejsów, 205, 206
do sk adowych klas, 205, 206

final, 206, 208, 209
interfejsów g ównego poziomu, 205, 207
klas g ównego poziomu, 205, 206
klasyfikacja, 205
metod, 207
native, 208, 215
private, 78, 206
protected, 78, 206
public, 78, 79, 126, 206, 207
sk adowych interfejsów, 205, 207
sk adowych klas, 205, 208
static, 91, 208
synchronized, 208, 215
transient, 208, 215, 281
volatile, 208, 216
widoczno ci, Patrz: modyfikator dost pu

monitor, 173, 187

N
Naughton Patrick, 22
NetBeans, 32

O
obiekt, 26, 109, 111

atrybut, 111
deklaracja, 75, 77
graf, 113
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obiekt
HashMap, 209
Hashtable, 209
identyfikacja, 111
klonowanie, Patrz: klonowanie
kolekcja, 217
Properties, 209
Scanner, 63
String, 137, 139
StringBuffer, 139, 145
Thread, 174, 175
w a ciwo , 111
zachowanie, 111
zagregowany, 113
z o ony, 113

Object Oriented Programming, Patrz:
programowanie obiektowe

obs uga b dów, 498, Patrz te : wyj tek obs uga
ogólno , 113
okno dialogowe, 499

modalne, 344
OOP, Patrz: programowanie obiektowe
operacja wej cia-wyj cia, 229, 230
operator, 39, 41

+, 137, 146
+=, 137
arytmetyczny, 41, 112
bitowy, 42
dekrementacji, 42
hierarchia, 43, 44
inkrementacji, 42
instanceof, 42
logiczny, 42
new, 66, 76, 105
porównania, 42
przeci anie, 29, 112
przesuni cia

w lewo, 42
w prawo, 43
w prawo z wype nianiem zerami, 43

przypisania, 42
równo ci, 42
warunkowy, 42

oprogramowanie
dostawca, Patrz: ISV
freeware, 24
o otwartym kodzie ród owym, 24
shareware, 24

P
pakiet, 117, 122, Patrz te : biblioteka

AWT, Patrz: AWT
bez nazwy, 117, 118
domy lny, Patrz: pakiet bez nazwy

hierarchia, 121
kompresowanie, 123

importowanie, 119
java.applet, 290
java.awt, 305
java.awt.event, 353, 361
java.io, 229, 242
java.lang, 137, 217, 493
java.util, 63, 412, 439, 446
nazwa, 40, 484
tworzenie, 118

pami
odzyskiwanie, 36
przydzielanie, 76
zarz dzanie, 30, 36, 132

dynamiczne, 30
panel, 307

przewijany, 307, 345, 346
para klucz-warto , 412, 432, 445, 449
pasek

narz dzi, 307, 316
przewijania, 306, 307, 338, 345
stanu, 297, 316

Payne Jonathan, 22
plik

.class, 27, 35

.java, 35
czas utworzenia, 242
JAR, 123
multimedialny, 300
o dost pie swobodnym, 251
odczyt, 238
otwieranie, 247, 251
separator, 245
cie ka dost pu, 242

uchwyt, 85
uprawnienia dost pu, 242

p ótno, 307
pole

tekstowe, 307
wyboru, 307, 332

polimorfizm, 112, 490
dynamiczny, 102, 103, 113
statyczny, 112

procedura zdalna wywo ywanie, Patrz: RPC
proces, 169

lekki, Patrz: w tek
program appletviewer, 292, 298
programowanie

obiektowe, 25, 109, 110, 492, 494, 495, 496
proceduralne, 109
styl, 487
wielow tkowe, Patrz: wielow tkowo

protokó  TCP/IP, 31
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przegl darka, 289, 291
prze czanie kontekstu, 173, 186
przycisk, 306, 307, 330

opcji, 307, 332

R
referencja, 76
rekord, 502

blokowanie, 502, 504
wyszukiwanie, 503

Remote Method Invocation, Patrz: RMI
Remote Procedure Calls, Patrz: RPC
repozytorium, 445
Richards Martin, 22
Ritchie Dennis, 22
RMI, 28, 31
RPC, 31
rysowanie, 390

inicjowane przez program, 393
spontaniczne, 391

S
Security Manager, 29
sekcja dokumentacji, 35
semafor, Patrz: monitor
separator, 39, 45
serializacja, 215, 281, 282, 287
serwlet, 28
Set, 418
shallow cloning, Patrz: klonowanie p ytkie
Sheridan Mike, 22
s ownik, 445
s owo kluczowe, 39

abstract, 39, 104, 131, 206, 214
assert, 39, 40
boolean, 39
break, 39
byte, 39
case, 39
catch, 39, 153
char, 39
class, 39
const, 39, 40
continue, 39
default, 39, 122
do, 39
double, 39
else, 39
enum, 39, 40
extends, 39, 127
final, 39, 104, 106, 127
finally, 39, 153, 161
float, 39

for, 39
goto, 39, 40, 58
if, 39
implements, 39
import, 39
instanceof, 39
int, 39
interface, 39, 125, 131
long, 39
native, 39, 215
new, 39
package, 39
private, 39, 122
proceted, 122
protected, 39
public, 34, 39, 122, 127
return, 39
short, 39
static, 34, 39, 127
strictfp, 39
super, 39, 97, 102
switch, 39
synchronized, 39, 187
this, 39, 79
throw, 39, 153
throws, 39, 153, 164
transient, 39
try, 39, 153
void, 34, 39
volatile, 39, 186
while, 39

sta a, 39, 88, 125, 209
MAX_VALUE, 224, 225
MIN_VALUE, 224, 225
NaN, 224
nazwa, 485
NEGATIVE_INFINITY, 224
POSITIVE_INFINITY, 224
SIZE, 224, 225
TYPE, 224, 225

stop, 293, 294
stos LIFO, 444
strona JSP, 28
Stroustrup Bjarne, 22
strumie , 229

bajtowy, 230, 231, 255, 256, 263, 275, 277, 279
buforowany, 271, 272, 273
klasa, Patrz: 231

b dów standardowy, 277
buforowanie, 260
err, 276
filtruj cy, 271
in, 276
opró nianie, 236
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out, 276
System.out, 266, 267, 277
wej ciowy, 63, 229, 230, 250, 255, 258, 451

czenie, 263
potokowy, 268
standardowy, 277

wyj ciowy, 230, 235, 240, 250, 259, 273, 451
potokowy, 268
standardowy, 277

zamykanie, 232, 236, 239
znakowy, 230, 231, 238, 240, 258, 259, 264,

277, 279
skojarzony z konsol , 266, 267, 277, 279, 280

synchronizacja, 187, 409
szablon, 113
szyfrowanie, 281

T
tablica, 46, 65

bajtów, 255, 256
deklaracja, 66, 71
dwuwymiarowa, 68
dynamiczna, 420
jednowymiarowa, 65
a cuchów znaków, Patrz: a cuch znaków

tablica
o zmiennej d ugo ci, 70
tworzenie, 65
znaków, 258, 259

template, Patrz: szablon
Thompsona Kena, 22
translator, 27, 31
trwa o , 113

V
vi, 25
von Hoff Arthur, 22

W
w tek, 169, 170

blokada wzajemna, 198
g ówny, 175
kolejno  realizacji, 182
komunikacja, 174, 193
nazwa, 174, 180
priorytet, 172, 184
prorytet, 184
stan, 171, 199, 202

dzia aj cy, 172
nowo utworzony, 171
uruchamialny, 171
u piony, 173, 182

wykonywany, 171
wznowiony, 171
zablokowany, 171, 172, 173, 184
zako czony, 172
zawieszony, 171

synchronizacja, 173, 186, 196
przy u yciu instrukcji synchronized, 187, 189
przy u yciu metod, 187

tworzenie, 176, 177, 179, 180
wstrzymywanie, 199, 202, 409
wyw aszczanie, 173, 184, 185
wznawianie, 199, 202

wi zanie
dynamiczne, 113
statyczne, 112

wielow tkowo , 30, 169, 173, 174, 193, 215, 409
blokada wzajemna, 198

wielozadaniowo
bazuj ca na procesach, 170
bazuj ca na w tkach, 170
blokada wzajemna, 198
z wyw aszczaniem, 173

wiersz polece , 33, 71
Wirth Nicklaus, 24
wska nik, 29
wspó bie no , 30, 169, 170
wstawianie kodu, 207
wyj tek, 151, 152, 153, 494, 499, 500

ArithmeticException, 41, 154
ArrayIndexOutOfBoundsException, 154
ArrayStoreException, 154
CloneNotSupportedException, 406
EOFException, 255
FileNotFoundException, 154
ignorowanie, 500
InterruptedException, 176
IOException, 154, 241, 250, 262
klasa bazowa, 157
kontrolowany, 158, 176
a cuch, 166, 167

niekontrolowany, 158
NoSuchElementException, 418, 435
NullPointerException, 152, 154
NumberFormatException, 154, 222, 223, 224
obs uga, 30, 152, 153, 154, 156
OutOfMemoryException, 154
przechwytywanie, 158
RuntimeException, 499
SecurityException, 154
sprawdzany, 499
StackOverflowException, 154
StringIndexOutOfBoundsException, 154
typ, 154
UnsupportedOperationException, 413, 415
w asny, 499

Kup książkę Poleć książkę

http://helion.pl/page354U~rt/wprjav
http://helion.pl/page354U~rf/wprjav


      Skorowidz   517

strumie , 256
wyra enie warunkowe, 58
wzorzec projektowy, 489, 497

Y
Yellin Frank, 22

Z
zdarzenie, 289

ActionEvent, 357, 366, 367
AWT, 349

hierarchia, 351
delegowanie, 350
identyfikator, 352
ItemEvent, 338
klasa, Patrz: klasa zdarzenia
odbiorca, 350, 351, 360
procedura obs ugi, 290
ród o, 353

z o ono  cyklometryczna, 491
zmienna, 26, 47

automatyczna, Patrz: zmienna lokalna
deklaracja, 484, 488
instancyjna, 47, 79, 85, 209

inicjalizacja, 88
sfinalizowana, 210
ukrywanie, 79

klasowa, 47, Patrz: zmienna statyczna
length, 66
lokalna, 47, 76, 79, 85, 209, 488

deklaracja, 484
sfinalizowana, 210

nazwa, 40, 485, 493
prywatna, 496
przes anianie, 79
referencyjna, 76

interfejs, 130, 132, 135
niezainicjalizowana, 152
this, 79

sfinalizowana, 88, 125, 209
statyczna, 85, 86, 88, 132, 208, 209

inicjalizacja, 209
sfinalizowana, 213

rodowiskowa
CLASSPATH, 121
PATH, 32

typ, 85, Patrz te : dane typ
ustalona, 132
zasi g, 488

znacznik APPLET, 292, 298
znak

!, 42
!=, 42
%=, 42
&, 42
&&, 42
 ( ), 39, 45
*=, 42
,, 39, 45
., 39, 45
/, 245
/=, 42
;, 39, 45
?:, 42
 [ ], 39, 45
\\, 245
^, 42
{ }, 39, 45
|, 42
||, 42
~, 42
+, 137, 146
++, 42
+=, 42, 137
<, 42
<<, 42
<=, 42
=, 42
–=, 42
==, 42
>, 42
>=, 42
>>, 42, 43
>>>, 42, 43
ASCII, 46, 139, 140
Extended ASCII, 46
lewego uko nika podwójny, 245
a cuch, Patrz: a cuch znaków

odst pu, 482
separatora, Patrz: separator
uko nika, 245
Unicode, 46, 139, 238
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