
1111..  ÓÓRRAA

Az objektumok leírása

Ahogy az elõzõ leckében, az objektumközpontú programozás bemutatása során meg-
tanultuk, az objektumok használata a program felépítésének olyan módja, hogy az
mindennel rendelkezzen, ami egy feladat elvégzéséhez szükséges. Az objektumoknak
két dologra van szükségük a munka elvégzéséhez: jellemzõkre és viselkedésre.

A jellemzõk az objektumban tárolt információk. Lehetnek változók, például egészek, ka-
rakterek, logikai értékek vagy más – például String vagy Calendar – objektumok.
A viselkedés az egyes feladatoknak az objektumon belüli elvégzéséhez szükséges utasí-
tások csoportja. Ezeket a csoportokat tagfüggvényeknek (method, metódus) nevezzük.

Eddig a pontig anélkül használtuk az objektumok tagfüggvényeit és változóit, hogy
tudtunk volna róla, pedig minden esetben, amikor egy utasítás pontot tartalmazott (és
az nem tizedespont vagy egy karakterlánc része volt), valószínûleg objektummal volt
dolgunk. Mindezt látni fogjuk a lecke alábbi témaköreinek tárgyalása során:

• Változók létrehozása egy objektumhoz
• Változók létrehozása egy osztályhoz
• Tagfüggvények használata objektumokkal és osztályokkal
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• Tagfüggvény meghívása egy utasításban
• Érték visszaadása tagfüggvény segítségével
• Létrehozófüggvények készítése
• Argumentumok küldése tagfüggvényeknek
• Hivatkozás objektumokra a this kulcsszóval
• Új objektumok létrehozása
• Objektumok egymásba ágyazása

VVáállttoozzóókk  llééttrreehhoozzáássaa
A lecke példáiban egy Virus nevû objektumosztály szerepel, amelynek egyetlen célja
az életben, hogy szaporodjon, lehetõleg minél több helyen (a fõiskolán ismertem ha-
sonló embereket). A Virus-nak ehhez sok feladatot kell végrehajtania; a szükséges
mûveletek lesznek az osztály viselkedése, a tagfüggvényekhez szükséges információ-
kat pedig jellemzõkként tároljuk.

A lecke nem igazi vírusok írására tanít, bár nyújt némi betekintést a vírusok fájlrend-
szereket pusztító mûködésébe. A kiadó jövõ tavaszra tervbe vette a Tanuljunk meg
vírusokat írni egy hétvége alatt! címû könyv kiadását, de el kellett halasztani, mert
a szerzõ merevlemezének tartalmát váratlanul törölte egy levél, amelynek a küldõje
ugyan azt írta, hogy „Szeretlek”, de a szerelmét érdekes módon mutatta ki.

Egy objektum jellemzõje minden változó, ami szükséges annak mûködéséhez. Ezek
a változók lehetnek egyszerû  adattípusúak – egészek, karakterek vagy lebegõpontos
számok –, de tömbök vagy olyan osztályok objektumai is, mint a String vagy
a Calendar. Az objektum változói az objektum egész programkódjában használhatók,
a benne található bármelyik tagfüggvényben. A változókat közvetlenül az osztályt lét-
rehozó class utasítás után, de még a tagfüggvények elõtt hozzuk létre.

Az egyik dolog, amire a Virus objektumnak szüksége lesz, hogy jelezhesse, ha egy fájl
már fertõzött. Egyes számítógépes vírusok megváltoztatják azt a mezõt, amelyik a fájl
utolsó módosításának idõpontját tárolja, például egy vírus átírhatja az idõt a 13:41:20

értékrõl a 13:41:61 értékre. Mivel normális esetben nincs olyan fájl, amelyet egy perc
hatvanegyedik másodpercében mentettek volna, az idõpont a fájl fertõzöttségének
a jele. A Virus objektum a 86-os számot fogja használni a másodpercmezõ módosítá-
sára, mert a „86-ozni” a szlengben azt jelenti, hogy „valamit kidobni” – ami pontosan az
a fajta antiszociális jelentés, amire szükségünk van. Az értéket egy newSeconds nevû,
egész típusú változóban fogjuk tárolni.
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Az alábbi utasítás létrehozza a Virus nevû osztályt, valamint a newSeconds nevû jel-
lemzõt, illetve két másikat:

public class Virus {
public int newSeconds = 86;
public String author = "Sam Snett";
int maxFileSize = 30000;

}

Mindhárom változó – a newSeconds, a maxFileSize és az author – az osztály 
jellemzõje.

Azt, amikor egy változó bevezetésekor egy olyan utasítást adunk meg, mint a public,
hozzáférés-vezérlésnek nevezzük, mert ez határozza meg, hogy más osztályok objektu-
mai hogyan használhatják a változót – ha egyáltalán használhatják.

A newSeconds változó kezdõértéke 86, a változót létrehozó kifejezés pedig egy
public utasítással kezdõdik. Ha nyilvánossá teszünk egy változót, lehetõvé tesszük
a változó megváltoztatását egy másik programból, amelyik használja a Virus objektu-
mot. Ha a másik program például különös jelentõséget tulajdonít a 92-es számnak, ak-
kor a newSeconds változót erre az értékre változtathatja. Az alábbi kifejezés egy inf-
luenza nevû Virus objektumot hoz létre, és beállítja a newSeconds változó értékét:

Virus influenza = new Virus();
Influenza.newSeconds = 92;

A Virus osztályban az author (szerzõ) változó is nyilvános, így azt is szabadon meg
lehet változtatni más programokból. A másik változó, a maxFileSize, csak magában
az osztályban használható.

Ha egy osztályban egy változót nyilvánossá teszünk, akkor az osztály nem szabhatja
meg, hogy más programok hogyan használják a változót. Ez sok esetben nem okoz
gondot; az author változó például értékül kaphat bármilyen nevet vagy álnevet, ami
a vírus íróját azonosítja (persze a jó ízlés határain belül). A névre bírósági iratokban fog-
nak majd hivatkozni, ha eljárás indul ellenünk, szóval ne válasszunk ostoba nevet.
Az „Ohio állam kontra Hancúrléc” nem cseng olyan jól, mint az „Ohio kontra Maffiafiú”.

A változóhoz való hozzáférés korlátozása megelõzi, hogy a változót más programok
helytelenül állítsák be. A Virus osztály esetében például, ha a newSeconds változó ér-
tékét 60-ra vagy annál kisebb értékre állítjuk, az alkalmatlanná válik annak jelzésére,
hogy a fájl fertõzött. Ráadásul néhány fájlt a vírustól függetlenül ezzel az értékkel men-
tenek, így ezek a fájlok is fertõzöttnek fognak látszani a vírus számára. 
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Ha a Virus osztály objektumait meg kell védenünk ettõl, az alábbi két dolgot kell 
tennünk:

• Használjuk a public helyett a protected vagy a private utasítást, mert ezek
korlátozottabb hozzáférést biztosítanak.

• Egészítsük ki a viselkedést olyan mûveletekkel, amelyek megváltoztatják a válto-
zó értékét, és jelzik az értéket más programoknak.

Egy védett (protected) változót csak ugyanabban az osztályban, az osztály alosztálya-
iban vagy ugyanabban a csomagban lévõ osztályokban használhatunk. A csomag
ugyanarra a célra szolgáló, összetartozó osztályok csoportja. Példa erre a java.util,
amely hasznos segédfüggvényeket, például a dátum és az idõ programozását vagy
a fájlarchiválást segítõ függvényeket tartalmaz. Ha egy Java programban az import uta-
sítást egy csillaggal kiegészítve használjuk, mint például az import java.util.* kife-
jezésben, akkor elérhetõvé tesszük a csomag osztályait a program számára.

A private változók még inkább korlátozottak, mint a protected változók – csak
ugyanabban az osztályban használhatók. Hacsak nem tudjuk, hogy egy változó értékét
bármire meg lehet változtatni anélkül, hogy az befolyásolná az osztály mûködését, job-
ban tesszük, ha private vagy protected változót használunk.

Az alábbi utasítás private változóvá teszi a newSeconds változót:

private int newSeconds = 86;

Ha azt szeretnénk, hogy más programok valamilyen módon használhassák a változót,
akkor készítenünk kell egy függvényt, ami ezt lehetõvé teszi. Ennek megvalósítását
a lecke késõbbi részében fogjuk tárgyalni.

Létezik a hozzáférés-vezérlésnek más módja is: a public, private vagy protected
utasítások elhagyása a változó létrehozásakor. A korábbi programokban nem használ-
tuk ezeket az utasításokat. Ha nem határozzuk meg a hozzáférés-vezérlés módját, ak-
kor a változó csak ugyanazon csomag osztályai számára elérhetõ. Ezt gyakran alapér-
telmezett hozzáférésnek vagy csomaghozzáférésnek nevezik, jóllehet semmilyen utasí-
tást nem adunk meg a változó létrehozásakor.

OOsszzttáállyyvváállttoozzóókk  llééttrreehhoozzáássaa
A létrehozott objektumok saját változattal rendelkeznek az osztályuk összes változójá-
ból, tehát minden objektum, amit a Virus objektumosztályból hozunk létre, tartalmaz-
za a newSeconds, maxFileSize és author változók saját változatait. Ha egy objek-
tumban ezen változók valamelyikét módosítjuk, akkor az nincs hatással egy másik
Virus objektum ugyanazon változójára.

116644 IIIIII..  rréésszz  ••  AAzz  iinnffoorrmmáácciióókk  kkeezzeelléésséénneekk  úújj  mmóóddjjaaii
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Vannak esetek, amikor egy jellemzõnek több köze van egy egész objektumosztályhoz,
mint egy adott objektumhoz. Például ha nyilván szeretnénk tartani, hogy a program
hány Virus objektumot használ, nincs értelme ezt az értéket minden Virus objektum-
ban külön tárolni. Az ilyen típusú információk tárolására osztályváltozókat használunk.
Ezeket a változókat az osztály bármely objektumával használhatjuk, de csak egy példá-
nyuk létezik az egész osztály számára. A változók, amelyeket eddig használtunk, objek-
tumváltozóknak nevezhetõk, mert csak egy adott objektumhoz tartoztak – az osztály-
változók egy egész objektumosztályhoz köthetõk.

Mindkét típusú változót ugyanúgy hozzuk létre és használjuk, kivéve, hogy az osztály-
változókat létrehozó kifejezésben a static utasítást használjuk. Az alábbi utasítás egy
osztályváltozót hoz létre a Virus példához:

static int virusCount = 0;

Az osztályváltozó értékének megváltoztatása nem különbözik az objektumváltozók ér-
tékének megváltoztatásától. Ha lenne egy tuberculosis nevû Virus objektumunk,
az alábbi utasítással módosíthatnánk a virusCount osztályváltozót:

tuberculosis.virusCount++;

Mivel az osztályváltozók egy egész osztályra vonatkoznak és nem csak egy adott ob-
jektumra, használhatjuk az osztály nevét is:

Virus.virusCount++;

Mindkét utasítás hatása ugyanaz, de van egy elõnye annak, ha az osztály nevét hasz-
náljuk: azonnal megmutatkozik, hogy a virusCount osztályváltozó és nem egy objek-
tum változója, mert egy objektumváltozóra nem hivatkozhatunk az osztály nevét hasz-
nálva. Ha mindig objektumneveket használunk, amikor osztályváltozókkal dolgozunk,
nem leszünk képesek megmondani, hogy azok osztályváltozók vagy objektumválto-
zók, hacsak nem tanulmányozzuk alaposan az osztály forráskódját.

AA vviisseellkkeeddééss  mmeeggaaddáássaa  ttaaggffüüggggvvéénnyyeekkkkeell
Az objektumosztályok információit a jellemzõk segítségével tartjuk nyilván, de ezek
nem végeznek semmilyen tevékenységet. Annak érdekében, hogy ténylegesen elvé-
gezzék feladatukat, ki kell alakítanunk az osztályok viselkedését. A viselkedés az osz-
tály azon különbözõ részeinek összessége, amelyek az egyes feladatokat végrehajtják.
Ezeket a részeket nevezzük tagfüggvényeknek.

Az eddigi programjainkban is használtunk tagfüggvényeket, anélkül, hogy tudomásunk
lett volna róla. Ilyen volt a println() is, ami szöveget írt ki a képernyõre. A változók-
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hoz hasonlóan a tagfüggvényeket is egy objektummal vagy osztállyal együtt használ-
juk. Az objektum vagy osztály nevét egy pont és a tagfüggvény neve követi, például
így: screen2D.drawString() vagy Integer.parseInt().

A System.out.println() függvény kissé zavaró lehet, mert nem egy pontot
tartalmaz, hanem kettõt. Ez azért van, mert a kifejezésben két osztály szerepel –
a System és a PrintStream. A System osztálynak van egy out nevû változó-
ja, amely egy PrintStream objektum, a println() pedig a PrintStream
osztály tagfügggvénye. A System.out.println() utasítás gyakorlatilag azt je-
lenti, hogy „Használd a System osztály out nevû változójának println() tag-
függvényét!” Ilyen módon lehet összefûzni a változókra és tagfüggvényekre történõ
hivatkozásokat.

TTaaggffüüggggvvéénnyyeekk  bbeevveezzeettééssee
A tagfüggvényeket hasonló utasítással hozzuk létre, mint amit az osztályok elején
adunk meg. Mindkettõ fogadhat argumentumokat zárójelek között, és mindkettõ kap-
csos zárójellel kezdõdik, illetve végzõdik. A különbség, hogy a tagfüggvények vissza-
adhatnak egy értéket, amelynek a típusa lehet valamilyen alaptípus, például egész
vagy Boolean, vagy egy objektumosztály. Ha a tagfüggvénynek semmilyen értéket nem
kell visszaadnia, használjuk a void utasítást.

Példaként lássunk egy tagfüggvényt, amit a Virus osztály a fájlok megfertõzéséhez
használhat:

public boolean infectFile(String filename) {
boolean success = false;
// ide jönnek a fájlok megfertõzésére szolgáló utasítások
return success;

}

Az infectFile tagfüggvény szerepe, hogy vírussal fertõzze meg a fájlokat. Ez a tag-
függvény egy argumentumot igényel, egy filename nevû, karakterlánc típusú válto-
zót, amely a megfertõzendõ fájlt képviseli. A fájl megfertõzésének tényleges kódja hi-
ányzik, mert a szerzõ a jó oldalon szeretne maradni. Az egyetlen, amit tudnunk kell,
hogy ha a fertõzés sikeres, akkor a success (siker) változó értéke true (igaz) lesz.

Ha a tagfüggvényt kezdõ utasítást nézzük, láthatjuk, hogy a boolean szó szerepel az
infectFile függvény neve elõtt. Ez az utasítás azt jelzi, hogy a tagfüggvény egy logi-
kai értékkel tér vissza; az értéket – ami az adott példában a success értéke – valójá-
ban a return utasítás adja vissza.
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Ha egy tagfüggvény értéket ad vissza, a tagfüggvényt használhatjuk egy értékadó utasí-
tás részeként is. Például ha létrehoztunk egy malaria nevû Virus objektumot, ilyen
utasításokat használhatunk:

if (malaria.infectFile(currentFile))
System.out.println(currentFile + " has been infected!");

else
System.out.println("Curses! Foiled again!");

Minden tagfüggvény, amely értékkel tér vissza, használható bárhol, ahol a programban
értéket vagy változót használhatunk.

Korábban private változóvá tettük a newSeconds változót, hogy megóvjuk attól,
hogy más programok megváltoztassák az értékét. Mivel azonban olyan vírusírók va-
gyunk, akik törõdnek az emberekkel, lehetõvé szeretnénk tenni a változó használatát,
ha azt megfelelõen használják. Ennek módja olyan nyilvános tagfüggvények létrehozá-
sa a Virus osztályban, amelyek lehetõvé teszik a newSeconds értékének kiolvasását és
a változóba új érték írását. Ezeknek az új tagfüggvényeknek public tagfüggvényeknek
kell lenniük – nem úgy, mint magának a newSeconds változónak –, hogy meghívhatók
legyenek más programokból. Az új tagfüggvényeknek mûködniük kell a newSeconds

változóval, mert ugyanabba az osztályba tartoznak.

Tanulmányozzuk az alábbi két tagfüggvényt:

public int getSeconds() {
return newSeconds;

}

public void setSeconds(int newValue) {
if (newValue > 60)

newSeconds = newValue;
}

A getSeconds() tagfüggvény a newSeconds változó aktuális értékével tér vissza.
A getSeconds() függvényre azért van szükség, mert egy másik program meg sem néz-
heti egy olyan privát változó értékét, mint amilyen a newSeconds. A getSeconds()

függvénynek nincs egyetlen argumentuma sem, de a neve után kötelezõ zárójeleket ír-
ni, máskülönben nem lehetne megkülönböztetni egy változótól.

A setSeconds() tagfüggvény egy newValue nevû, egész típusú argumentumot vár.
Ez az egész az érték, amelyre a program a newSeconds változót változtatni akarja.
Ha a newValue értéke nagyobb, mint 60, a változás végbemegy. A setSeconds()

elõtt egy void utasítás található, így a függvény nem ad vissza semmilyen értéket.
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Ebben a példában a Virus osztály szabályozza, hogyan használhatják más programok
a newSeconds változót. Ezt a módszert betokozásnak (encapsulation) nevezzük, és az
objektumközpontú programozás egyik alapja. Minél hatékonyabban védik magukat
objektumaink a helytelen használat ellen, annál hasznosabbak lesznek, ha más progra-
mokban használjuk õket.

HHaassoonnllóó  ttaaggffüüggggvvéénnyyeekk  kküüllöönnbböözzõõ  aarrgguummeennttuummookkkkaall
Ahogyan azt a setSeconds() függvény esetében láthattuk, a tagfüggvényeknek argu-
mentumokat adhatunk át, amelyek befolyásolják azok mûködését. Egy osztály külön-
bözõ tagfüggvényeinek különbözõ neve lehet, de ugyanaz is lehet a nevük, ha külön-
bözõ számú vagy típusú argumentumaik vannak. Például hasznos lehet, ha a Virus

osztály objektumai két tauntUser() tagfüggvénnyel rendelkeznek, amelyek közül az
egyiknek mondjuk egyáltalán nincsenek argumentumai, és egy általános gorombaság-
gal tér vissza, míg a másik karakterlánc típusú argumentumként konkrétan meghatá-
rozza az inzultust. Az alábbi utasítások valósíthatnák meg ezeket a tagfüggvényeket:

void tauntUser() {
System.out.println("The problem is not with your set, but "

+ "with yourselves.");
}

void tauntUser(String taunt) {
System.out.println(taunt);

}

KKoonnssttrruukkttoorrookk
Amikor egy programban új objektumot akarunk létrehozni, a new utasítást használhatjuk:

Virus typhoid = new Virus();

Ez az utasítás egy typhoid nevû Virus objektumot hoz létre. A new utasítás használa-
takor az adott objektumosztály egy különleges tagfüggvényét hívjuk meg. Ezt a tag-
függvényt konstruktornak (létrehozófüggvénynek) hívjuk, mert ez végzi el az objek-
tum létrehozásának feladatát. A konstruktor célja az összes változó és egyéb elem létre-
hozása, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az új objektum megfelelõen mûködjön.

A konstruktorok meghatározása a többi tagfüggvényéhez hasonló, azzal a különbség-
gel, hogy nem adhatnak vissza értéket, mint a többi tagfüggvény. Az alábbiakban
a Virus osztályú objektumok két konstruktora látható:

public Virus() {
author = "Ignoto";
maxFileSize = 30000;

}
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public Virus(String name, int size) {
author = name;
maxFileSize = size;

}

A többi tagfüggvényhez hasonlóan a konstruktorok is használhatják arra a nekik át-
adott argumentumokat, hogy egy osztályban egynél több konstruktort határozzanak
meg. Ebben a példában az elsõ konstruktort az alábbihoz hasonló new utasítással hív-
hatjuk meg:

Virus mumps = new Virus();

A másik konstruktort csak úgy lehet meghívni, ha egy karakterlánc és egy egész típusú
argumentumot is átadunk a new utasítással, mint az alábbi példában:

Virus rubella = new Virus("April Mayhem", 60000);

Ha az osztályban nem adunk meg konstruktor tagfüggvényt, akkor az örökölni fog egy
egyszerû, argumentumok nélküli konstruktort a szülõjétõl, de a használt szuperosztály-
tól függõen egyéb konstruktorokat is örökölhet.

Minden osztálynak tartalmaznia kell egy konstruktort, amelynek azonos számú és típusú
argumentuma van, mint a new utasításnak, amelyet az osztály objektumainak létrehozá-
sára használtunk. A Virus osztály esetében, amely a Virus() és a Virus(String

name, int size) konstruktorokkal rendelkezik, csak két különbözõ típusú new utasí-
tással hozhatunk létre Virus objektumokat: az egyik esetben argumentumok nélkül,
a másik esetben pedig csak egy egésszel és egy karakterlánccal, mint argumentumokkal.

OOsszzttáállyyttaaggffüüggggvvéénnyyeekk
Az osztályváltozókhoz hasonlóan az osztálytagfüggvények is egy egész osztály, nem
pedig csak egy adott objektum számára nyújtanak szolgáltatásokat. Ha a függvénynek
semmi olyat nem kell tennie, ami az osztálynak csak egy bizonyos objektumát érinti,
használjunk osztálytagfüggvényt. Az elõzõ leckében láttunk erre egy példát: az Inte-
ger osztály parseInt() tagfüggvényét. Ez a tagfüggvény egy karakterláncot alakít
egész típusú változóvá:

int time = Integer.parseInt(timeText);

Ha egy függvényt osztálytagfüggvénnyé akarunk tenni, a neve elõtt használjuk
a static utasítást, mint az alábbi példában:

static void showVirusCount() {
System.out.println("There are " + virusCount + " viruses.");

}
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A virusCount osztályváltozót korábban a program által létrehozott Virus objektumok
számának nyilvántartására használtuk. A showVirusCount() egy osztálytagfüggvény,
ami ezt az összeget írja ki, és az alábbi utasítással hívhatjuk meg:

Virus.showVirusCount();

AA vváállttoozzóókk  hhaattóókköörree aa ttaaggffüüggggvvéénnyyeekkeenn  bbeellüüll
Ha egy tagfüggvényen belül létrehozunk egy változót vagy objektumot, akkor az csak
az adott függvényen belül használható. Ennek oka a változók hatókörében keresendõ.
A hatókör az a szakasz, amelyen belül a változó létezik a programban. A programnak
ezen a szakaszán kívül nem használhatjuk az adott változót.

A változó hatókörét a programon belül a kapcsos zárójelek határozzák meg. Az ezeken
belül létrehozott változók nem használhatók ezeken kívül. Vegyük például az alábbi
utasításokat:

if (numFiles < 1) {
String warning = "No files remaining.";

}
System.out.println(warning);

Ez a kód nem fog megfelelõen mûködni, mert a warning nevû változót az if utasítás
blokkjának zárójelein belül hoztuk létre. Ezek a zárójelek határozzák meg a változó ha-
tókörét. A warning nevû változó nem létezik a zárójeleken kívül, ezért nem használ-
hatjuk a System.out.println() tagfüggvény argumentumaként.

Ha egy zárójelpárt egy másik zárójelpár belsejébe helyezünk, ne feledkezzünk meg
a használt változók hatókörérõl. Nézzük meg a következõ példát:

if (infectedFiles < 5) {
int status = 1;
if (infectedFiles < 1) {

boolean firstVirus = true;
status = 0;

} else {
firstVirus = false;

}
}

A példában a status változó mindenhol használható, de a firstVirus változó miatt
fordításkor hibaüzenetet fogunk kapni. Mivel a firstVirus változót az if (infec-
tedFiles < 1) utasítás hatókörében hoztuk létre, az nem fog létezni az ez után követ-
kezõ else utasítás hatókörében.
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A hiba kijavításához a firstVirus változót ezeken a blokkokon kívül kell létrehoz-
nunk, hogy a hatóköre mindkettõt tartalmazza. Jó megoldás, ha a firstVirus-t
ugyanott hozzuk létre, mint ahol a status változót.

A hatóköröknek érvényt szerzõ szabályok könnyebbé teszik a hibakeresést, mert kor-
látozzák a változók használatának területét. Ez csökkenti annak a hibának a lehetõsé-
gét, ami rendszeresen, a legkülönfélébb programnyelveken írt programokban felbuk-
kan, hogy ugyanazt a változót két különbözõ módon használják a program különbözõ
részein. A változók hatókörét korlátozó szabályok miatt a Javában nehezebb helytele-
nül használni egy változót.

A hatókör elve a tagfüggvényekre is érvényes, hiszen azokat is egy zárójelpáron belül
határozzuk meg. Az egy adott tagfüggvényen belül létrehozott változók nem használ-
hatók más tagfüggvényekben; csak akkor használhatjuk õket több tagfüggvényben is,
ha objektum- vagy osztályváltozóként határozzuk meg a program elején, a class utasí-
tás után.

OOsszzttáállyyookk  eeggyymmáássbbaa  áággyyaazzáássaa
Bár a Java programokat néha osztályoknak hívjuk, sok esetben egy program mûködé-
séhez több mint egy osztály szükséges. A több osztályból álló programok egy fõosz-
tályból és a szükséges segédosztályokból tevõdnek össze. A segédosztályok arról kap-
ták a nevüket, hogy segítik a fõosztályt az adott feladat elvégzésében.

Egy példa lehetne egy Java kisalkalmazás (applet), amely grafikus felhasználói felületé-
nek részeként egy görgetett fõcímet tartalmaz. A fõcím lehetne a program egy függet-
len objektuma, mint a felület többi eleme, a gombok vagy a gördítõsávok. A fõcímet
célszerûbb saját osztályba tenni, mint a változóit és tagfüggvényeit beépíteni az applet
osztályba.

Amikor a programot több osztályra bontjuk, a segédosztályokat kétféleképpen határoz-
hatjuk meg. Az egyik megoldás, hogy külön-külön határozzuk meg az egyes osztályokat:

public class WreakHavoc {
String author = "Ignoto";

public void infectFile() {
VirusCode vic = new VirusCode(1024);

}
}

class VirusCode {
int vSize;
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VirusCode(int size) {
vSize = size;

}
}

Ebben a példában a VirusCode osztályt a WreakHavoc osztály segédosztályaként hasz-
náljuk. A segédosztályok meghatározása gyakran ugyanabban a .java forrásfájlban tör-
ténik, mint azé az osztályé, amelyet segítenek. A forrásfájl fordításakor az eredmény
több osztályfájl lesz. Az elõzõ példa fordításának eredménye a WreakHavoc.class és
a VirusCode.class osztályok lennének.

Ha egynél több osztályt határozunk meg ugyanabban a forrásfájlban, akkor csak az
egyik osztály lehet nyilvános; a többi osztály meghatározásában nem szerepelhet
a public utasítás, és a forrásfájl nevének is ugyanannak kell lennie, mint
a public osztálynak. Az elõzõ példában tehát a forrásfájl neve
WreakHavoc.java kell, hogy legyen.

Ha egy fõosztályt és egy segédosztályt is létre szeretnénk hozni, akkor a segédosztályt
a fõosztályon belülre is tehetjük. Ilyen esetben belsõ osztályról beszélünk.

A belsõ osztály egy másik osztály zárójelpárja közt helyezkedik el:

public class WreakMoreHavoc {
String author = "Ignoto";

public void infectFile() {
VirusCode vic = new VirusCode(1024);

}

class VirusCode {
int vSize;

VirusCode(int size) {
vSize = size;

}
}

}

A belsõ osztály a többi segédosztályhoz hasonló módon használható. A fõ különbség –
elhelyezkedésükön kívül – az, ami a fordításkor történik: a belsõ osztályok nem azt
a nevet kapják, ami a class utasításukban szerepel, ehelyett a fordító olyan nevet ad
nekik, ami magában foglalja a fõosztály nevét.

Az elõzõ példában a fordítás eredménye a WreakHavoc.class és WreakHavoc$Vi-
rusCode.class osztályok létrejötte lesz.
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Ez a fejezet a belsõ osztályok létrehozására és használatára a lehetõ legegyszerûbb
példákat mutatja be. A belsõ osztályokat inkább csak a haladók használják, így Ja-
va-tanulmányaink elején nem fogunk gyakran találkozni velük. Szolgáltatásaik elér-
hetõk olyan segédosztályok segítségével is, amelyeket a fõosztályon kívül határo-
zunk meg, és ez a legjobb megoldás a nyelvvel való ismerkedés során.

AA tthhiiss  kkuullccsssszzóó hhaasszznnáállaattaa
Mivel a saját osztályainkban lévõ változókon és tagfüggvényeken kívül más osztályok
változóira és tagfüggvényeire is hivatkozhatunk, lehet, hogy a hivatkozás  nem lesz vi-
lágos. A dolgok tisztábbá tételének egyik módja a this utasítás használata. A this uta-
sítást akkor használhatjuk, ha a program saját objektumaira akarunk hivatkozni.

Amikor egy objektum változóit vagy tagfüggvényeit használjuk, akkor az objektum ne-
vét egy ponttal elválasztva a változó vagy tagfüggvény neve elé írjuk. Nézzünk néhány
példát:

Virus chickenpox = new Virus();
chickenpox.name = "LoveHandles";
chickenpox.setSeconds(75);

Ezek az utasítások létrehoznak egy chickenpox nevû Virus objektumot, értéket ad-
nak az objektum name változójának, majd meghívják annak setSeconds() tagfüggvé-
nyét.

Elõfordulnak olyan esetek egy programban, amikor az aktuális objektumra kell hivat-
kozni – más szóval arra az objektumra, amelyet maga a program képvisel. Például
a Virus objektumon belül lehet egy tagfüggvényünk, amelynek van egy saját author
nevû változója:

void public checkAuthor() {
String author = null;

}

Az author nevû változó a checkAuthor tagfüggvény hatókörén belül létezik, de ez
nem ugyanaz a változó, mint az author nevû objektumváltozó. Ha az aktuális objek-
tum author változójára akarunk utalni, a this utasítást kell használnunk, az alábbi
példában látható módon:

System.out.println(this.author);
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A this használatával egyértelmûvé tehetjük, hogy pontosan melyik változóra vagy tag-
függvényre hivatkozunk. A this bárhol használható egy osztályban, ahol egy objek-
tumra a nevével akarunk hivatkozni. Ha például az aktuális objektumot argumentum-
ként át akarjuk adni egy tagfüggvénynek, az alábbi utasítást használhatjuk:

verifyData(this);

Sok esetben nincs szükség a this utasításra ahhoz, hogy egyértelmû legyen, hogy egy
objektum változójára vagy tagfüggvényére hivatkozunk, de senkinek sem ártunk azzal,
ha minden esetben használjuk a this utasítást, amikor biztosak akarunk lenni abban,
hogy a megfelelõ dologra hivatkozunk.

GGyyaakkoorrllaatt::  AAzz oosszzttáállyyttaaggffüüggggvvéénnyyeekk  ééss  --vváállttoozzóókk  
hhaasszznnáállaattaa

A Pearson kiadócsalád ügyvédeinek és igazgatóinak nyomására ezen lecke gyakorlata
nem egy mûködõ vírusprogram létrehozása lesz. Ehelyett egy egyszerû Virus objektu-
mot fogunk írni, amely csak egy dolgot képes megtenni: megszámolja a program által
létrehozott Virus objektumokat, és kiírja a végösszeget.

Nyissuk meg a szövegszerkesztõnket, hozzunk létre egy Virus.java nevû fájlt, gépel-
jük be a 11.1. példaprogram kódját, majd ha végeztünk, mentsük a fájlt.

11.1. példaprogram A Virus.java teljes kódja

1: public class Virus {
2:     static int virusCount = 0;
3:
4:     public Virus() {
5:         virusCount++;
6:     }
7:
8:     static int getVirusCount() {
9:         return virusCount;

10:     }
11: }

Fordítsuk le a fájlt, és térjünk vissza a szövegszerkesztõhöz. Ahhoz, hogy ezt az új
Virus osztályt tesztelni tudjuk, létre kell hoznunk egy másik osztályt, amely képes
Virus objektumokat létrehozni.
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A VirusLook osztály egy egyszerû alkalmazás, amely Virus objektumokat hoz létre,
majd a Virus osztály getVirusCount() nevû osztálytagfüggvénye segítségével meg-
számolja a létrehozott objektumokat.

Nyissunk új fájlt a szövegszerkesztõben, írjuk be a 11.2. kódot, és mentsük a fájlt
VirusLook.java néven.

11.2. példaprogram A VirusLook.java teljes kódja

1: public class VirusLook {
2:     public static void main(String[] arguments) {
3:         int numViruses = Integer.parseInt(arguments[0]);
4:         if (numViruses > 0) {
5:             Virus[] virii = new Virus[numViruses];
6:             for (int i = 0; i < numViruses; i++) {
7:                 virii[i] = new Virus();
8:             }
9:             System.out.println("There are " + Virus.getVirusCount()

10:                 + " viruses.");
11:         }
12:     }
13: }

A VirusLook osztály egy alkalmazás, amely futtatásakor egy parancssori argumentu-
mot vár, a létrehozandó Virus objektumok számát. Az alkalmazás futtatására például
az alábbi parancsot használhatjuk:

Java VirusLook 200

Az alkalmazások az argumentumokat egy a main() tagfüggvénynek küldött karakter-
lánc típusú tömböt használva olvassák be. A VirusLook osztály esetében ez a 2. sor-
ban történik meg.

Ha az argumentumot egészként szeretnénk használni, akkor azt String objektumból
egésszé kell alakítanunk. Ehhez az Integer osztály parseInt() tagfüggvénye szüksé-
ges. A 3. sorban a programnak a parancssorban átadott elsõ argumentumot egy
numViruses nevû, int típusú változóvá alakítjuk.

Ha a numViruses értéke nagyobb, mint 0, a VirusLook alkalmazás az alábbiakat hajt-
ja végre:

• 5. sor: Egy Virus objektumokból álló tömböt hozunk létre, amelynek elemszá-
mát a numViruses változó határozza meg.
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• 6–8. sor: Egy for ciklust használva meghívjuk a tömb egyes Virus objektumait
létrehozó konstruktort.

• 9–10. sor: Miután az összes Virus objektum létrejött, a Virus osztály
getVirusCount() osztálytagfüggvénye segítségével megszámoljuk a létrehozott
objektumok számát. Ennek meg kell egyeznie a VirusLook alkalmazás futtatá-
sakor megadott argumentum értékével.

Ha a numViruses változó értéke nem nagyobb, mint 0, a VirusLook alkalmazásban
semmi sem történik.

A VirusLook.java fájlt lefordítása után tetszés szerinti argumentumokkal futtathatjuk.
A létrehozható Virus objektumok száma a VirusLook alkalmazás futtatásakor rendel-
kezésre álló rendszermemória méretétõl függ. A szerzõ rendszerén 5,5 milliónál több
vírus a program összeomlásához vezet, egy OutOfMemoryError üzenet kíséretében.

Ha nem adunk meg nagyobb számot, mint amit a rendszerünk kezelni tud, akkor a ki-
menet az alábbihoz hasonló lesz:

There are 5500000 viruses.

ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
Az objektumközpontú programozásnak szentelt három leckébõl kettõvel végeztünk.
Megtanultuk, hogyan hozzunk létre objektumokat, hogyan határozzuk meg az objektu-
mok és osztályaik viselkedését és jellemzõit, és hogy miként alakíthatjuk át az objektu-
mok és változók típusát.

A Java programozásban az egyik legnagyobb kihívást az jelenti, hogy megtanuljuk,
hogy objektumokban gondolkodjunk. Amint kezdjük megérteni a mûködését, rájövünk
majd, hogy az egész nyelv objektumokkal és osztályokkal dolgozik.

A következõ leckében azt tanuljuk meg, hogyan határozhatjuk meg objektumaink szü-
lõit és gyermekeit.

KKéérrddeezzzz--ffeelleelleekk
Kérdés: A konstruktorok is adhatnak vissza értékeket, mint más tagfüggvények?

Válasz: Nem, mert nincs módja az érték fogadásának. Az egyéb tagfüggvényekkel el-
lentétben, amelyek egyenlet tagjaként, tagfüggvény argumentumaként vagy egyéb kife-
jezésekben használhatók, a konstruktorokat csak a new utasítással adhatjuk meg. Arra
nincs mód, hogy ez az utasítás egy függvény által átadott értéket fogadjon.
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Kérdés: Kell-e létrehoznunk egy objektumot ahhoz, hogy osztályváltozókat vagy
osztálytagfüggvényeket használhassunk?

Válasz: Mivel az osztályváltozók és -tagfüggvények nem kötõdnek egy adott objektum-
hoz, nincs szükség egy objektum létrehozására csak azért, hogy ezeket használhassuk.
Példa erre az Integer.parseInt() tagfüggvény: nem kell létrehoznunk azért egy új
Integer objektumot, hogy egy karakterláncot int típusú értékké alakítsunk.

Kérdés: Van olyan lista, ami tartalmazza a Java által támogatott összes beépített tag-
függvényt?

Válasz: A Sun webhelyén megtalálhatjuk a Java által támogatott összes osztály, vala-
mint az összes használható nyilvános tagfüggvény teljes dokumentációt. A leírás HTML
formátumú, így könnyen böngészhetünk az osztályok, valamint az õket alkotó tagfügg-
vények és változók között. A Java 2 5-ös változatának dokumentációját
a http://java.sun.com/j2se/1.5/docs/api weboldalon találjuk meg. A könyv
elõkészítõ munkálatai során elég idõt töltöttem ennek az oldalnak a tanulmányozásával
ahhoz, hogy kaliforniai lakosnak minõsüljek.

Kérdés: A VirusLook alkalmazás argumentum nélküli futtatásakor az ArrayIndex-
OutOfBoundsException hibaüzenetet kapom. Hogyan javítsam ki ezt a hibát?

Válasz: A hiba oka, hogy az alkalmazás az Integer.parse() tagfüggvényt egy üres
karakterlánccal, mint az arguments[0] értékével próbálja hívni. Az egyik megoldás az
lehetne, hogy az arguments[0] értékét egy if utasítással ellenõrizzük, és csak akkor
hívjuk meg az Integer.parseInt()függvényt, ha az arguments[0] értéke nem
null. Ehhez egy alapértelmezett értéket kell rendelnünk a numViruses változóhoz.
Az argumentumok használatuk elõtt gyakran igényelnek valamilyen ellenõrzést annak
eldöntésére, hogy elfogadható értékkel rendelkeznek-e.

Kérdés: Mi a különbség az Integer objektum- és az int változótípus között?

Válasz: Az elsõ egy objektum, míg a második egy alaptípusú változó. Minden változó-
típushoz (char, int, float) tartozik egy megfelelõ objektum. Az objektumot akkor
használjuk, amikor annak tagfüggvényeire van szükségünk, vagy ha a változót objek-
tumként szeretnénk használni. Mivel az Integer objektum képes olyan dolgokra,
amelyekre egy változó nem, kényelmes, hogy mindkettõ rendelkezésünkre áll.

Kérdés: Mi az IUPAC rendszerbeli neve annak a karbonsavnak, amelyik a sav hidro-
génje helyett egy káliumiont tartalmaz?

Válasz: Kálium-oktanát. Korróziót okozó sav, amelynek nincs ismert gyakorlati felhasz-
nálása.

1177771111..  óórraa  ••  AAzz oobbjjeekkttuummookk  lleeíírráássaa
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Az IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry, Nemzetközi elméleti-
és alkalmazottkémiai-egyesület) egy tudományos tanácsadó testület, amely javaslatokat
tesz kémiai anyagok elnevezésére, atomsúlyokra és egyéb ezzel összefüggõ területe-
ken. 1997-ben ez a csoport is részt vett a döntésben, amikor a 106-os elemet,
a seaborgiumot elnevezték a Berkeley atomfizikusáról, Glenn Seaborgról.

IIssmmééttllééss
Az alábbi kérdések megválaszolásával ellenõrizhetjük, hogy viselkedésünk és jellemzõ-
ink képessé tesznek-e az objektumközpontú programozás megértésére.

IIssmmééttllõõ  kkéérrddéésseekk

1. Mire példa a tagfüggvény egy Java osztályban?
a. Jellemzõ
b. Utasítás
c. Viselkedés

2. Ha egy változót osztályváltozóvá akarunk tenni, melyik utasítást kell használ-
nunk annak létrehozásakor?
a. new
b. public
c. static

3. Hogyan hívjuk a programnak azt a részét, amelyben egy változó létezik?
a. A fészkének
b. A hatókörének
c. Változóvölgynek

VVáállaasszzookk

1. c. A tagfüggvény utasításokból épül fel, de a viselkedés egy példája.
2. c. Ha a static utasítást elhagyjuk, a változó az objektum változója lesz és nem

osztályváltozó.
3. b. Ha egy változót annak hatókörén kívül használunk, a fordító egy hibajelzéssel

leáll.

117788 IIIIII..  rréésszz  ••  AAzz  iinnffoorrmmáácciióókk  kkeezzeelléésséénneekk  úújj  mmóóddjjaaii
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GGyyaakkoorrllaattookk
Ha még nem betegedtünk meg a vírusoktól, az alábbi feladatok elvégzésével növelhet-
jük a lecke anyagával kapcsolatos ismereteinket:

• Adjunk egy private változót a Virus osztályhoz, ami egy newSeconds nevû
egészet tárol! Hozzunk létre tagfüggvényeket, amelyek a newSeconds értékével
térnek vissza, és csak akkor változtassuk meg a newSeconds értékét, ha az érték
60 és 100 között van!

• Írjunk egy Java alkalmazást, amely egy karakterlánc argumentumot vár, amit le-
begõpontos változóvá alakít, majd ezt átalakítja Float objektummá, és végül ezt
egy int változóvá! Futtassuk a programot néhányszor különbözõ argumentu-
mokkal, és figyeljük meg az eredmény!

A fenti feladatokat megvalósító Java programokat megtalálhatjuk a könyv weboldalán,
a http://www.java24hours.com címen.

1177991111..  óórraa  ••  AAzz oobbjjeekkttuummookk  lleeíírráássaa
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1188..  ÓÓRRAA

Hibák kezelése a programban

Nincs még egy olyan népszerûtlen téma, mint amivel ebben a fejezetben foglalkozni
fogunk: a hibák. A hibák – legyenek azok programhibák, gépelési hibák, vagy más,
a program tökéletes futtatását akadályozó problémák – természetes velejárói a prog-
ramfejlesztésnek. „Természetes” – hm... milyen szépen fogalmaztam. Sokan letagadnák,
hogy ismernek, ha tanúi lennének annak, hogyan udvarolok néha a programoknak, ha
már nagyon unom a hibakeresést...

Vannak hibák, amelyekre a fordítóprogram hívja fel a figyelmet, és megakadályozza bi-
zonyos osztályok létrehozását. Máskor az értelmezõprogram figyelmeztet olyan hibák-
ra, amelyek lehetetlenné teszik a program futtatását.

A Javában kétfajta probléma merülhet fel:

• Kivételek: a program futása során észlelt szokatlan körülményekre utalnak.
• Hibák: olyan események, amelyek azt jelzik, hogy az értelmezõ olyan problémát

észlelt, ami nem biztos, hogy a mi programunkkal hozható összefüggésbe.
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A leckében a kivételeket a következõ témák megvitatása során vizsgáljuk meg:

• Hogyan használjuk a kivételeket elõidézõ függvényeket?
• Hogyan kezeljük a kivételeket a Java programokban?
• Hogyan hozzunk létre függvényeket, amelyek a felmerülõ kivételeket figyelmen

kívül hagyják, és más osztálynak adják át kezelésre?
• Hogyan hozzunk létre saját kivételeket?

Megtanuljuk azt is, hogyan tartsuk távol a hibákat alkalmazásainktól az úgynevezett ál-
lítások (assertion) segítségével.

KKiivvéétteelleekk
Hivatalosan ugyan csak most kerülnek sorra a kivételek, de bizonyára már megismer-
kedtünk velük az elõzõ tizenhét lecke folyamán. Ezek a hibák akkor jelentkeznek, ami-
kor a Java programot sikeresen lefordítottuk, de probléma merül fel futtatásuk közben.

Gyakori programozói tévedés például olyan tömbök elemeire hivatkozni, amelyek
nem is léteznek. Ilyesmi szerepel az alábbi utasításban is:

String[] greek = { "Alpha", "Beta", "Gamma" };
system.out.println(greek[3]);

Ebben a példában a String tömbnek három eleme van. Mivel egy tömb elsõ eleme
mindig 0 sorszámú, és nem 1, itt az elsõ elem a greek[0], a második a greek[1], har-
madik pedig a greek[2]. Tehát a greek[3] tartalmának megjelenítésére írt utasítás
helytelen, hiszen az az elem nem is létezik.

A fenti utasítások sikeresen lefordíthatók, de amikor futtatjuk a programot, a Java-értel-
mezõ megáll, és a következõ üzenetet adja:

Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutBoundsException 
at SampleProgram.main (SampleProgram.java:4)

Ez az üzenet azt jelzi, hogy az alkalmazás kivételt váltott ki, amit az értelmezõ észlelt,
hibaüzenetet küldött, és leállította a programot.

A hibaüzenet hivatkozást tartalmaz egy osztályra (ArrayIndexOutOfBounds-
Exception), ami a java.lang csomagban található. Ez az osztály egy kivétel
(exception), vagyis egy olyan objektum, ami a Java programokban a kivételes körül-
mények jelzésére jön létre.

330000 VV..  rréésszz  ••  MMuullttiimmééddiiááss  aallkkaallmmaazzáássookk  kkéésszzííttééssee  II..
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Amikor egy Java-osztály kivétellel találkozik, az osztály felhasználóit figyelmezteti erre.
Ebben az esetben a Java-értelmezõ volt az osztály felhasználója.

A kivételkezelés leírása során két szakkifejezést használunk: kiváltani (throw) és el-
kapni (catch). Az osztályok és a tagfüggvények kivételeket tudnak kiváltani, hogy
felhívják a hibákra a figyelmet, ezeket pedig más osztályok és tagfüggvények vagy
a Java-értelmezõ el tudják kapni.

Minden kivétel a java.lang csomag Exception osztályának alosztálya. Az Array-

IndexOutOfBoundsException azt hozza a tudomásunkra, hogy tömbön kívül esõ
elemre hivatkoztunk.

Több száz kivétel van a Javában. Többségük olyan problémára utal, amit egy egyszerû
cserével megoldhatunk a programban; ilyen a tömbkivétel is. Ezek – a fordítói hibák-
kal összehasonlítva – könnyen orvosolhatók: amint kijavítottuk a hibát, nem kell to-
vább aggódnunk a kivétel miatt.

Más kivételekkel a program minden futásakor foglalkozni kell. Ezt a következõ öt uta-
sítással tehetjük meg: try, catch, finally, throw, throws.

KKiivvéétteelleekk  eellkkaappáássaa  ttrryy--ccaattcchh  bbllookkkkbbaann

Eddig a kivételeket úgy kezeltük, hogy orvosoltuk az õket kiváltó problémákat. Elõfor-
dulhat azonban, hogy így nem tudunk a kivétellel megbirkózni, vagy egy Java osztá-
lyon belül akarjuk kezelni õket. Hogy képet kapjunk arról, miért lehet ez hasznos, gé-
peljük be az alábbi rövid kódot, és mentsük SumNumbers.java néven.

18.1. példaprogram A SumNumbers.java teljes kódja

1: public class SumNumbers {
2:     public static void main(String[] arguments) {
3:         float sum = 0;
4:         for (int i = 0; i < arguments.length; i++) {
5:             sum = sum + Float.parseFloat(arguments[i]);
6:         }
7:         System.out.println("Those numbers add up to " + sum);
8:     }
9: }

A programot sikeresen le tudjuk fordítani. A SumNumber alkalmazás parancssori para-
méterként egy vagy több számot vár, amelyeket összead, és megjeleníti az eredményt.
A Java alkalmazásokban minden parancssori paramétert karakterláncok ábrázolnak, így

3300111188..  óórraa  ••  HHiibbáákk  kkeezzeellééssee  aa pprrooggrraammbbaann
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a programnak mindenképpen át kell alakítania õket lebegõpontos számmá, mielõtt az
összeadást elvégezhetné. A program 5. sorában a Float.parseFloat() osztály tag-
függvénye ezt meg is teszi, majd az átalakított számokat hozzáadja egy sum (összeg)
nevû változóhoz.

Futtassuk az alkalmazást a következõ utasítással (használhatunk más Java eszközt is,
ahol meg tudjuk határozni ugyanezt a hét számparamétert):

java SumNumbers 8 6 7 5 3 0 9

Az alkalmazás kimenete a következõ lesz:

Those numbers add up to 38.0

Futtassuk a programot többször is, más-más paraméterekkel. Elvileg sikeresen fog mû-
ködni, ezért joggal kérdezhetjük: mi köze van a példának a kivételekhez?

Nos, futtassuk az alkalmazást a következõ utasítással:

java SumNumbers 1 3 5×

A példában a harmadik paramétert elgépeltük. Az × gépelési hiba, nem kellene ott len-
nie. A SumNumbers program nem tud errõl a tévedésrõl, és megpróbálja az 5×-et össze-
adni a többi számmal. Ez a következõ kivételt eredményezi:

Exception in thread "main" java.lang.NumberFormatException: 5x
at java.lang.FloatingDecimal.readJavaFormatString(Unknown source)
at java.lang.Float.parseFloat(Unknown source)
at SumNumbers.main(SumNumbers:5)

Az üzenet az alkalmazás fejlesztõjének felvilágosítást nyújt, de a felhasználónak nem
kellene ilyet látnia. A Java programok a try-catch blokk használatával tudják kezelni
a kivételeiket. Ez a blokk a következõképpen nézhet ki:

try {
// utasítások, amelyek kivételt válthatnak ki

} catch (Exception e) {
// mi a teendõ, ha kivétel történt

}

Try-catch blokkot kell alkalmaznunk minden olyan kivételhez, amelyet a programon
belül szeretnénk kezelni. A catch utasításban megjelenõ Exception objektum a kö-
vetkezõ két elem egyike lehet:

• A lehetséges kivétel saját osztálya.
• A lehetséges kivételek szülõosztálya.

A try-catch blokk try szakaszának kell tartalmaznia az utasítást vagy utasításokat,
amelyek kivételt válthatnak ki. A SumNumbers 5. sorában a Float.parseFloat() tag-
függvény meghívása válthat ki egy NumberFormatException kivételt minden alkalom-

330022 VV..  rréésszz  ••  MMuullttiimmééddiiááss  aallkkaallmmaazzáássookk  kkéésszzííttééssee  II..
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mal, amikor a program nem szám jelentésû karakterláncot próbál lebegõpontos szám-
má alakítani. Ha a SumNumbers megírásakor kivételkezelõ try-catch blokkot haszná-
lunk, a program futása ilyen típusú hiba miatt nem szakad meg. 

Szövegszerkesztõnkben hozzunk létre egy NewSumNumbers.java nevû alkalmazást
a 18.2. példaprogram kódja alapján.

18.2. példaprogram A NewSumNumbers.java teljes kódja

1: public class NewSumNumbers {
2:   public static void main(String[] arguments) {
3:       float sum = 0;
4:       for (int i = 0; i < arguments.length; i++) {
5:           try {
6:              sum = sum + Float.parseFloat(arguments[i]);
7:           } catch (NumberFormatException e) {
8:              System.out.println(arguments[i] + " is not a number.");
9:           }

10:       }
11:      System.out.println("Those numbers add up to " + sum);
12:   }
13: }

Mentsük és fordítsuk le az alkalmazást, majd futtassuk szám és nem szám paraméterek-
kel, például így:

java NewSumNumbers 1 3 5×

Ha a fenti paraméterekkel futtatjuk, a következõ kimenetet kapjuk:

5× is not a number
Those numbers add up to 4.0

Az 5–9. sor try-catch blokkja kezeli a Float.parseFloat() tagfüggvény által kivál-
tott NumberFormatException hibákat. Ezeket a kivételeket a NewSumNumber osztály-
ban kapjuk el, így az hibaüzenetet fog megjeleníteni minden olyan paraméternél, ami
nem szám. Mivel a hibákat az osztályon belül kezeljük, a Java értelmezõ nem ad hiba-
üzenetet az ilyen, gépelési hibával (például 5×) megadott paraméterek esetében.

A try-catch blokkot gyakran alkalmazzuk a felhasználói bemenet és különbözõ nem
várt adattípusok által kiváltott problémák kezelésére.

3300331188..  óórraa  ••  HHiibbáákk  kkeezzeellééssee  aa pprrooggrraammbbaann
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A try és catch utasításokat arra is használhatjuk, hogy olyan hibákat kezeljenek,
amelyeket a program egyes részeinek megváltoztatásával ki lehetne küszöbölni.
Példaként említhetjük a leckében korábban megismert ArrayIndexOutOf-
BoundsException-t. Az ajánlott megoldás azonban nem ez – a legcélszerûbb
a programhiba javítása, így az adott hibatípus többet nem fordul elõ.

KKüüllöönnbböözzõõ  kkiivvéétteelleekk  eellkkaappáássaa

A try-catch blokkokat más utasítások által kiváltott kivételek kezelésére is hasz-
nálhatjuk.

A 18.3. példaprogram (DivideNumbers) két egész szám paramétert kap a parancssor-
ból, és osztás mûveletet végez rajtuk. A programnak két lehetséges problémát kell tud-
nia kezelni:

• A felhasználó nem szám paramétert ad meg szám helyett.
• Nullával próbálunk osztani.

18.3. példaprogram A DivideNumbers.java teljes kódja

1: public class DivideNumbers {
2:   public static void main(String[] arguments) {
3:       if (arguments.length == 2) {
4:           int result = 0;
5:           try {
6:              result = Integer.parseInt(arguments[0]) /
7:                   Integer.parseInt(arguments[1]);
8:              System.out.println(arguments[0] + " divided by " +
9:                   arguments[1] + " equals " + result);

10:           } catch (NumberFormatException e) {
11:              System.out.println("Both arguments must be numbers.");
12:           } catch (ArithmeticException e) {
13:              System.out.println("You cannot divide by zero.");
14:           }
15:       }
16:   }
17: }

Fordítsuk le az alkalmazást, majd futtassuk egész szám, lebegõpontos szám, és nem
szám paraméterekkel.

A 3. sorban az if utasítás ellenõrzi, hogy két paramétert adtunk-e meg. Ha nem,
a program leáll anélkül, hogy bármit is kiírna.
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A DivideNumbers egész számok osztását végzi, és eredményül is egész számot ad. Te-
hát az osztás nem lesz olyan pontos, mintha lebegõpontos számokat használnánk: az
5:2 mûvelet eredménye 2 lesz, nem pedig 2,5. Ha lebegõpontos számokat vagy nem
számot adunk át paraméterként, a 6–7. sor egy NumberFormatException kivételt vált
ki, amit a 10–11. sor catch utasításával kapunk el.

Ha elsõ paraméterként egész számot, másodikként pedig nullát adunk meg, a 6–7. sor egy
ArithmeticExpression kivételt vált ki, ezt pedig a 12–13. sor catch utasítása fogja el.

MMii  ttöörrttéénniikk  aa kkiivvéétteell  uuttáánn??

Ha több kivételt kezelünk a try és catch utasításokkal, felmerülhet az igény arra is,
hogy a program csináljon valamit a blokk végén, függetlenül attól, hogy fordult-e elõ ki-
vétel vagy sem. Ez a try-catch-finally blokkal oldható meg, a következõ módon:

try {
// utasítások, amelyek kivételt válthatnak ki

} catch (Exception e) {
// mi a teendõ, ha kivétel történt

} finally {
// mindenképpen végrehajtandó utasítások

}

A hibák elõfordulásától függetlenül a finally szakasz utasításai mindenképpen végre-
hajtódnak a blokk eseményei után.

A 20. leckében, ahol fájlok olvasásával és írásával foglalkozunk, különösen nagy hasz-
nát vesszük majd a fenti utasítássorozatnak. Kivétel többféle módon is elõfordulhat az
adatokhoz való hozzáférés közben: a fájl lehet, hogy nem létezik, lemezhiba léphet fel
stb. Ha a lemez olvasásának utasításai a try szakaszban vannak, és a hibákat a catch

szakasz kezeli, akkor a fájlt bezárhatjuk a finally szakaszban, ami biztosítja, hogy ol-
vasás után a fájl bezáródjon, akár történt kivétel, akár nem.

KKiivvéétteelleekk  kkiivváállttáássaa

Amikor másik osztályból hívunk meg egy tagfüggvényt, a másik osztály kivételekkel
befolyásolhatja a függvény mûködését. A Java osztálykönyvtár osztályainak használata
során gyakran találkozhatunk a fordítóprogram ehhez hasonló üzeneteivel:

NetReader.java:14: unreported exception java.net.MalformedURLException;
must be caught or declared to be thrown

(A NetReader.java alkalmazás 14. sorában nem jelentett 
java.net.MalformedURLException kivétel történt; el kell kapni, 
vagy tovább kell dobni.)
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A hibaüzenetben szereplõ „must be caught or declared to be thrown” sor arra utal,
hogy a függvény, amit használni szeretnénk, kivételt váltott ki. Ilyenkor minden osz-
tálynak, például egy saját fejlesztésû alkalmazásnak, amely ezeket a tagfüggvényeket
meghívja, végre kell hajtania a következõ lépések valamelyikét:

• A kivétel kezelése try-catch blokk használatával.
• A kivétel kiváltása („továbbdobása”).
• A kivétel kezelése try-catch blokk használatával, majd továbbdobása.

A leckében eddig a kivételek kezelésérõl volt szó. Ha a kivételeket tovább szeretnénk
dobni, erre a throw utasítást használhatjuk, amelyet a kivételobjektumnak kell követnie.

Az alábbi programsor a catch blokkban kezeli a NumberFormatException hibát,
majd kiváltja a kivételt:

try {
principal = Float.parseFloat(loanText) * 1.1F;

} catch (NumberFormatException e) {
System.out.println(arguments[i] + " is not a number.");
throw e;

}

Ha ilyen módon váltjuk ki a kivételt, az azt jelenti, hogy nem kezeljük azt teljes egé-
szében. Ennek hasznát a következõ példa illusztrálja: adott egy képzeletbeli
CreditCardChecker (hitelkártya-vizsgáló) program. Ez az alkalmazás a hitelkártyával
történõ vásárlásokat ellenõrzi. Egy CheckDatabase (adatbázis-ellenõrzõ) nevû osz-
tályt használ, ami az alábbi feladatokat végzi el:

1. Kapcsolatba lép a hitelkártya-kibocsátó számítógépével.
2. Lekérdezi a hitelkártya számának érvényességét a számítógéptõl.
3. Lekérdezi a számítógéptõl, hogy az ügyfél rendelkezik-e elég hitellel a vásárlás

lebonyolításához.

Mi történik, ha a CheckDatabase osztály mûködése közben a hitelkártya-kibocsátó
számítógépe nem válaszol? Ez pontosan olyan probléma, aminek a kezelésére a try-

catch blokkot tervezték – ezért is használjuk ezeket az utasításokat a CheckDatabase

osztályban.

Ha a CheckDatabase osztály a problémát teljes egészében kezelné, a CreditCard-

Checker nem érzékelné, hogy kivétel történt, ami nem vezetne jóra: az alkalmazásnak
tudnia kell a hibáról, hogy azt a felhasználónak továbbíthassa.

Egy lehetséges módszer a CreditCardChecker értesítésére, hogy a CheckDatabase

osztályt utasítjuk a kivétel elkapására a catch blokkban, majd annak kiváltására
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a throw utasítással. A kivételt a CheckDatabase osztályban váltjuk ki, és ezután
ugyanúgy kezelhetjük, mint bármely más kivételt.

A kivételkezelés az egyik módja annak, hogy az osztályok hiba vagy más szokatlan kö-
rülmény esetén kommunikálhassanak egymással.

KKiivvéétteelleekk  ffiiggyyeellmmeenn  kkíívvüüll  hhaaggyyáássaa

A harmadik kivételekkel kapcsolatos eljárás igényli a legkevesebb energiát: a kivételek fi-
gyelmen kívül hagyása. Az osztályok tagfüggvényei ugyanis akár figyelmen kívül is hagy-
hatják a kivételeket, ha a függvény meghatározásakor használtuk a throws kulcsszót.

A következõ tagfüggvény egy MalformedURLException kivételt vált ki, amellyel hibás
webcímek használatakor találkozhatunk a Java programokban:

public method loadURL(String address) throws MalformedURLException {
URL page = new URL(address);
loadWebPage(page);

}

A példában a második utasítás, az URL page = new URL(address); egy URL objektu-
mot, vagyis egy internetcímet hoz létre. Az URL osztály konstruktora egy Malformed-
URLException kivétel kiváltásával jelzi, hogy érvénytelen címet használtunk, ezért az
objektum nem hozható létre. A következõ utasítás pontosan ilyen kivételt vált ki:

URL source = new URL("http:www.java24hours.com");

A http:www.java24hours.com karakterlánc nem érvényes URL, néhány karakter
(a két perjel a kettõspont után) ugyanis hiányzik belõle.

Mivel a loadURL() tagfüggvényt úgy határoztuk meg, hogy MalformedURLException
hibákat váltson ki, a tagfüggvényen belül már nem kell a hibákkal törõdnünk. Ezt a fel-
adatot az az osztály fogja ellátni, amelyik meghívja a loadURL() tagfüggvényt.

ÁÁllllííttáássookk
Az assert kulcsszó a Java fejlesztõ számára állítások megfogalmazását teszi lehetõvé.
Ez a technika a program megbízhatóságának fokozására szolgál. Az állítás egy logikai
változó, amely azt jelzi, hogy valaminek igaznak kell lennie a program egy pontján.
Nézzünk egy példát:

assert speed > 55;
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Ez az utasítás feltételezi, hogy a speed (sebesség) változóhoz tartozó érték 55-nél na-
gyobb. Ebben a példában felfoghatjuk az állítást úgy is, hogy a programozó ezt akarja
kifejezni: „Ezen a helyen a sebességnek 55-nél nagyobbnak kell lennie, mert ha nem,
az egész programom FUBAR.”

A FUBAR angol mozaikszó, a „fouled up beyond all recognition/repair”, azaz „min-
den képzeletet felülmúlóan/javíthatatlanul el van rontva” rövidítése. Ennél is népsze-
rûbb (bár csúnyább) egy másik F-fel kezdõdõ angol szó.

Az állítás arra szolgál, hogy megbizonyosodjunk arról, hogy a programban minden
a tervek szerint történik.

Az assert kulcsszót egy logikai értéket eredményezõ mûveletnek kell követnie, ami
lehet kifejezés, boolean, azaz logikai érték, vagy logikai értéket visszaadó tagfügg-
vény. Erre három példa:

assert pointX == 0;

assert endOfFileReached;

assert network.disconnected();

Ha az assert kulcsszót false (hamis) érték követi, AssertionError kivétel kiváltá-
sára kerül sor, amit pontosíthatunk, ha meghatározunk egy hibaüzenetet az assert
utasításban. Kövesse az utasítást kettõspont, majd szöveg, ahogy az alábbi példában:

assert temperature > 2200 : "Core breach in Sector 12!";

Amennyiben a JDK értelmezõt használjuk, az így válaszol az AssertionError
kivételekre:

Exception in thread "main" java.lang.AssertionError: 
� Core breach in sector 12!;

at Nuke.power(Nuke.java:1924)

Az állítások alapállapotban ki vannak kapcsolva a JDK-ban (és feltételezhetõen más
eszközökben is). A JDK-felhasználóknak parancssori paraméterekkel kell az állítások
támogatását bekapcsolniuk. Az alábbi példában láthatjuk, hogy assert utasítást tartal-
mazó osztályokat a -source 1.5 kapcsolóval fordíthatunk le:

javac -source 1.5 Nuke.java
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A -source 1.5 kapcsoló teszi értelmezhetõvé az osztályfájlokban meghatározott állítá-
sokat a fordítóprogram számára. A fordítás hibát fog eredményezni, ha assert utasítá-
sokat tartalmazó programunkhoz nem használjuk ezt a kapcsolót.

Az állításokat akkor is engedélyeznünk kell, ha egy Java osztályt futtatunk a JDK értel-
mezõjével. Ehhez a legegyszerûbb megoldás az -ea kapcsoló használata, amely enge-
délyezi az állításokat minden osztály számára (kivéve a Java osztálykönyvtár részét ké-
pezõ osztályokat):

java -ea Nuke

Ha csak egy osztályban akarjuk az állításokat engedélyezni, az -ea után (kettõsponttal
az elején) írjuk be az osztály nevét:

java -ea:Nuke Nuke

Ha csak egy csomagban akarjuk ezt engedélyezni, a kettõspont után a csomag nevét írjuk:

java -ea:com.perfect.power Nuke

Mivel a programot bárki futtathatja az állítások engedélyezése nélkül is, ezekre ne
alapozzunk semmit. Az állítások fõleg akkor hasznosak, a saját forráskódunk futtatá-
sát és megbízhatóságát ellenõrizzük.

GGyyaakkoorrllaatt::  KKiivvéétteelleekk  kkiivváállttáássaa  ééss  eellkkaappáássaa
Ebben a gyakorlatban egy olyan osztályt hozunk létre, amely kivételekkel jelzi egy má-
sik osztálynak, hogy probléma merült fel. A létrehozandó osztályok: HomePage – ez
egy honlapot jelöl a Világhálón, és PageCatalog – ez egy alkalmazás, amely
a weboldalakat katalogizálja.

Írjuk be a 18.4. példaprogram kódját a szövegszerkesztõnkbe, majd mentsük
HomePage.java néven.

18.4. példaprogram A HomePage.java teljes kódja

1: import java.net.*;
2:
3: public class HomePage {
4:   String owner;
5:   URL address;
6:   String category = "none";
7:

3300991188..  óórraa  ••  HHiibbáákk  kkeezzeellééssee  aa pprrooggrraammbbaann

18

18java.qxd  4/27/2006  1:29 PM  Page 309



8:   public HomePage(String inOwner, String inAddress)
9:       throws MalformedURLException {

10:
11:       owner = inOwner;
12:       address = new URL(inAddress);
13:   }
14:
15:   public HomePage(String inOwner, String inAddress, String inCategory)
16:       throws MalformedURLException {
17:
18:       this(inOwner, inAddress);
19:       category = inCategory;
20:   }
21: }

Fordítsuk le az alkalmazást. A létrehozott HomePage osztály jó szolgálatot tehet más
programjainkban is, mivel weboldalak adatait képes tárolni. Három változót tartalmaz:
address – az oldal címét tartalmazó URL objektum; owner – az oldal tulajdonosának
neve; category – az oldal tartalmának rövid leírása.

Mint a többi URL objektumokat létrehozó osztálynak, a HomePage-nek is vagy kezelnie
kell a MalformedURLException kivételeket egy try-catch blokkban, vagy figyelmen
kívül kell hagynia azokat. A példaprogram 8–9. és 15–16. sorában látható, hogy ez az
osztály az utóbbi eljárást alkalmazza. A konstruktorban a throws utasítást használva
a HomePage elhárítja a MalformedURLException hiba kezelését.

Egy a HomePage osztályt használó alkalmazás létrehozásához írjuk be a szövegszer-
kesztõnkbe a 18.5. példaprogramot, majd mentsük PageCatalog.java néven.

18.5. példaprogram A PageCatalog.java teljes kódja

1: import java.net.*;
2: 
3: public class PageCatalog {
4:   public static void main(String[] arguments) {
5:       HomePage[] catalog = new HomePage[5];
6:       try {
7:           catalog[0] = new HomePage("Mark Evanier",
8:               "http://www.newsfromme.com", "comic books");
9:           catalog[1] = new HomePage("Todd Smith",

10:               "http://www.sharkbitten.com", "music");
11:           catalog[2] = new HomePage("Rogers Cadenhead",
12:               "http://www.cadenhead.org/workbench", "programming");
13:           catalog[3] = new HomePage("Juan Cole",
14:               "http://www.juancole.com", "politics");
15:           catalog[4] = new HomePage("Rafe Colburn",
16:               "www.rc3.org");
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17:           for (int i = 0; i < catalog.length; i++) {
18:               System.out.println(catalog[i].owner + ": " +
19:                   catalog[i].address + " -- " +
20:                   catalog[i].category);
21:           }
22:       } catch (MalformedURLException e) {
23:           System.out.println("Error: " + e.getMessage());
24:       }
25:   }
26: }

Ha futtatjuk a már lefordított alkalmazást, a következõ kimenet jelenik meg a képernyõn:

Error: no protocol: www.rc3.org

A PageCatalog program létrehoz egy HomePage objektumokból álló tömböt, majd
megjeleníti a tömb tartalmát. Minden HomePage objektum létrehozásakor három para-
métert adhatunk meg:

• A weboldal tulajdonosának neve
• A weboldal címe (String-ként, nem URL-ként)
• Az oldal leírása vagy besorolása

A harmadik paraméter elhagyható, a példaprogram 15–16. sorában sem használtuk.

A HomePage osztály konstruktora MalformedURLException kivételt vált ki, amikor
olyan karakterláncot kap, amit nem lehet érvényes URL objektummá átalakítani. Ezeket
a kivételeket a PageCatalog alkalmazás a try-catch blokkal kezeli.

A „no protocol” hibát okozó problémát a 16. sorban szüntethetjük meg. A webcímnek
"http:// "-rel kell kezdõdnie, úgy, ahogy az a 7–14. sorokban is szerepel.

Mark Evanier: http://www.newsfromme.com -- comic books
Todd Smith: http://www.sharkbitten.com -- music
Rogers Cadenhead: http://www.cadenhead.org/workbench -- programming
Juan Cole: http://www.juancole.com -- politics
Rafe Colburn: http://www.rc3.org -- none
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ÖÖsssszzeeffooggllaallááss
A lecke végére talán már nem olyan visszataszító ez a téma, mint elsõ ránézésre lehe-
tett, hiszen megtanultuk, hogyan kezelhetjük a kivételeket a Javában. Most már el tud-
juk végezni az alábbiakat:

• Kivétel elkapása és kezelése
• Kivétel figyelmen kívül hagyása és kezelésének áthárítása másik osztályra vagy

a Java-értelmezõre
• Több különbözõ kivétel elkapása ugyanabban a try-catch blokkban
• Saját kivételek kiváltása

A kivételkezelés Java programunkat megbízhatóbbá, sõt felhasználóbaráttá is teszi, hi-
szen nem fog megjeleníteni semmilyen titokzatos hibaüzenetet a futása során.

Ha a kivételekkel már ügyesen tudunk bánni, többet is kihozhatunk belõlük az állítá-
sok használatával, ami komoly segítséget jelenthet azon esetek felderítésekor, amikor
egy a program helyes mûködéséhez szükséges feltétel nem teljesül.

KKéérrddeezzzz--ffeelleelleekk
Kérdés: Létrehozhatunk saját kivételeket is?

Válasz: Könnyedén: csak egy már létezõ kivételosztály – például az Exception – le-
származottjaiként kell meghatározni õket. Az Exception osztálynak mindössze két tag-
függvényét érdemes felülbírálnunk: az Exception()-t paraméter nélkül, és az
Exception()-t String paraméterrel. Utóbbiban a karakterlánc a hiba szöveges leírá-
sát tartalmazhatja.

Kérdés: A leckében szó volt a kivételek kiváltásáról és elkapásáról. A hibákkal is megte-
hetõ ez?

Válasz: A Javában a problémákat súlyosságuk alapján két csoportba soroljuk: Errors
(hibák) és Exceptions (kivételek). A kivételek kevésbé súlyosak, így azokkal a try-

catch vagy throws utasítások használatával meg lehet birkózni. Az Error viszont sú-
lyos hibát jelent, ami a programban nem kezelhetõ megfelelõen. Ilyen hiba lehet pél-
dául a „veremtúlcsordulás” vagy a „memóriatúllépés”. Ezek az értelmezõ összeomlását
okozhatják, és lehetetlen javítani a hibát a programban, amíg az értelmezõ futtatja azt.
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Kérdés: A „This Old Man” kezdetû angol mondókában mit mond az öregember a 12.
versszakban, hol kopogtat?

Válasz: Ez a mondóka a 18. századi Angliából származik, azóta a rímek sokat változtak
benne, néhány elõadó pedig még a refrént is variálja. A magyar olvasók kedvéért idé-
zem az elsõ versszakot:

This old man, he played one, 
He played knick-knack on my thumb;
Knick-knack paddywhack, 
Give a dog a bone, 
This old man came rolling home.

A mondókában versszakonként mondunk egy számot, tehát az elsõ versszakban elju-
tunk egyig, ehhez találunk egy rímet, a második versszakban azt mondjuk: kettõ, és
ehhez is rímelõ szót keresünk, és így tovább, elszámolunk egészen tizenkettõig. (Ha-
sonló magyar mondóka az „Egy, megérett a meggy, /Kettõ, csipkebokorvesszõ...”)

Nos, mivel a rímkeresésnek csak a fantáziánk szab határt, a kiskorúakra való tekintettel
nem árt némi öncenzúrát alkalmaznunk, ezért a 12. versszakban az öregember – jobb
híján – a polcon kopogtat.

IIssmmééttllééss
Ugyan ez a lecke a szó szoros értelmében tele volt hibákkal, a következõ kérdésekre
mégis hiba nélkül adjunk választ!

IIssmmééttllõõ  kkéérrddéésseekk

1. Hány kivételt tud egyetlen catch utasítás kezelni?
a. Egyet.
b. Többet.
c. Ez költõi kérdés.

2. Mikor futnak le a finally szakaszban levõ utasítások?
a. A kivételt kezelõ try-catch blokk után.
b. Kivétel nélkül végzõdõ try-catch blokk után.
c. Mindkét esetben.
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3. Az egész leckében dobásról (throw) és elkapásról (catch) volt szó. Hol vannak
a Texas Rangers játékosai ilyenkor?
a. Éppen most melegítenek be.
b. Most szerzõdtetnek egy jó balkezes ütõjátékost.
c. Elmentek frissítõért.

VVáállaasszzookk

1. b. A catch blokkban levõ Exception objektum kezelni tudja az összes kivételt
a saját- és a szülõosztályaiban.

2. c. A finally szakasz utasításai mindig végrehajtódnak a try-catch blokk vé-
gén, függetlenül attól, hogy fellépett-e kivétel.

3. a. Mindegyik válasz helyes, de az „a” a legigazabb. Éljen a Texas Rangers!

GGyyaakkoorrllaattookk
Tegyünk próbát, hogy vajon „kivételes” Java programozók-vagyunk-e: oldjuk meg
a következõ feladatokat, de hiba nélkül!

• Módosítsuk úgy a DivideNumbers alkalmazást, hogy továbbdobja az összes el-
kapott kivételt! Futtassuk a programot, hogy lássuk mi történik!

• A 15. lecke során létrehozott LottoEvent osztály tartalmaz egy try-catch
blokkot. Használjuk ezt mintaként egy olyan, InterruptedException kivétele-
ket kezelõ Sleep (alvó) osztály létrehozásához, amely átveszi a hibák kezelésé-
nek feladatát a LottoEvent többi osztályától!

A http://www.java24hours.com címen kész megoldásokat találhatunk 
a gyakorlatokhoz.
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