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Bevezető

A Java megjelenése óta a világ egyik leggyakrabban alkalmazott és legnépszerűbb programnyelvévé 
nőtte ki magát. Ez főként annak köszönhető, hogy egy jól átgondolt, gondosan felépített, és azóta is állan-
dóan bővített és fejlesztett nyelvről van szó, mellyel elkészített programjaink tetszőleges operációs rend-
szeren módosítás nélkül futnak. A Java nyelv ismerete ma már az informatikai alapműveltség része.

A jegyzet célja, hogy bemutassa a nyelv legfontosabb elemeit és szolgáltatásait, és segítse azok elsa-
játítását. Tankönyvként és a beépített modulok dokumentációjaként is használható a tanulás és a prog-
ramírás során.

A netBeans az egyik leggyakrabban használt Java-alapú, ingyenes fejlesztőkörnyezet, amely kényel-
messé és gyorssá teszi a programírást. A jegyzetet kiegészítő videók bemutatják használatát, és rámutat-
nak a legfontosabb funkcióira.

A fejezetek végén található programozási feladatokat a netBeans segítségével készítsük el! A nehéz, 
gondolkodtató feladatokat a feladatszám mögött csillag jelöli.

A jegyzet bizonyos programozáselméleti fogalmakat csak ismétlés jelleggel említ, de nem fejt ki. 
Ezek az alábbiak:

egyszerű és összetett adattípus, változó, deklaráció; –
kifejezés, operátor, értékadás; –
utasítás, elágazás, ciklus; –
egy- és többdimenziós tömb; –
objektum, osztály, öröklődés; –
fájlkezelési alapismeretek; –
halmaz, lista, verem adatszerkezetek. –

A jegyzet ideális használatához tehát szükséges a fenti fogalmak tudása, illetve legalább egy másik 
programozási nyelv alapos ismerete!

Jelmagyarázat

Ikon Jelentés

A fejezet célmeghatározása. Figyelmesen olvasd el, így megismered a fejezet fókuszpont-
jait.

Az ikon fontos, jól megjegyzendő, megtanulandó ismereteket jelez. 

Az ikon mellett olyan gondolatébresztő, kérdéseket, felvetéseket, problémákat találsz, ame-
lyek megválaszolásával elmélyülhetsz a témában.

Az ismeretek elsajátítását megkönnyítik a példák. Az ikon mellett érdekességeket, példá-
kat, gyakorlati életből vett esetleírásokat találsz.
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1. A JAVA technológiA, A JAVA nyelV 
jellemzői. a java program szerkezete, 

elemi output. a java/netbeans fejlesztői 
környezet telepítése, testreszabása  

és megismerése

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük a Java technológia, és a Java nyelv alapvető jellemzőit; –
megnézzük a Java program szerkezetét és az elemi output módját; –
telepítsük a Java/netBeans fejlesztői környezetet; –
sorra vegyük a netBeans fontosabb beállításait; –
megismerjük a netBeans legfontosabb eszközeit és használatát; –
önállóan megírjuk első Java programjainkat. –

1.1. A JAvA technológiA, A JAvA nyelv Jellemzői

1.1.1. A Java technológia
a java programozási nyelvet a Sun Microsystems fejlesztette ki, majd dobta piacra az 1990-es évek 
közepén. James Gosling – a projekt indítója a Sunnál, akit a Java atyjának is tekintenek – eredetileg 
az Oak (tölgy) nevet szerette volna az új nyelvnek adni, ám ilyen nevű programozási nyelv akkor már 
létezett. Mivel a nyelv kifejlesztői a projekt során igen jelentős mennyiségű kávét megittak, az elfogyasz-
tott babkávé pedig Jáva szigetéről származott, a legenda szerint a nyelvet végül a sziget után nevezték 
el (ezért magyarul nyugodtan ejthető „jávának”). A kávé és a kávébab azóta is sok helyen felbukkan a 
nyelvvel kapcsolatban; kezdve a logóban szereplő gőzölgő kávéscsészével, a JavaBeannek elnevezett 
újrafelhasználható szoftverkomponensig. 

A Java szó azonban nemcsak egy programozási nyelvet jelöl, hanem a Java programok megírásá-
hoz és futtatásához szükséges szoftverkörnyezetet, azaz a Java platformot is. A platform része a Java 
program, a Java fordító és a programokat futtató virtuális gép is. A programokat ugyanis a JVM (Java 
Virtual Machine) futtatja a számítógépen, így biztosítva a hardvertől és operációs rendszertől való 
függetlenséget.

A platform részét képezi továbbá egy igen bő és sokoldalú fejlesztői programcsomag, a Java SDK 
(Software Development Kit), vagy ahogy újabban hívják: JDK (Java Development Kit) is, melyben előre 
kidolgozott és szabadon felhasználható komponenseket és könyvtárakat találunk.
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1. ábra. JavaTM SE 6 Platform
A Java verziói:

JDK 1.0 (1996) A Java nyelv, a virtuális gép és az SDK első verziója.
JDK 1.1 (1997) Az osztályok egymásbaágyazhatóságát is támogatja, megjelenik a JavaBean és 

a JDBC (Java DataBase Connection).
J2SE 1.2 (1998) nagy mérföldkő a Java fejlődésében, ezért a Sun hivatalosan Java 2-nek nevezi. 

A JDK név J2SE-re változik (Java 2 Platform, Standard Edition), hogy meg-
különböztessék a J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) és J2ME (java 2 
Platform Micro Edition) platformoktól. Megjelenik többek között a Collections 
Framework és a Swing grafikai API.
Kódneve: Playground.

J2SE 1.3 (2000) néhány kisebb változtatást tartalmazott.
Kódneve: Kestrel.

J2SE 1.4 (2002) Megjelennek a reguláris kifejezések, a kivételláncolás, az XML és XSLT 
parserek és a java Web Start. 
Kódneve: Merlin.

J2SE 5 (2004) A belső verziószám 1.5, továbbfejlesztett ciklusmegoldásokat, adattípusok auto-
matikus objektummá alakítását hozza.
Kódnév: Tiger.

Java SE 6 (2006) Java SE 6 a hivatalos neve a jelenlegi verziónak, a belső verziószám: 1.6.0. 
Adatbázis-managert tartalmaz, scriptnyelvekkel integrálták, és a JvM támogat-
ja a visual Basicet. 
Kódneve: Mustang.

Java SE 7 várhatóan 2010-ben jelenik meg az új verzió.
Kódneve: Dolphin.

A Java technológia valódi jelentősége az, hogy szabványokat és eszközöket foglal egy rendszerbe, és 
ezt mindenki számára elérhetővé teszi, hiszen a fejlesztői eszközök, azaz a fordítóprogram, a futtatókör-
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nyezet és a segédprogramok, illetve ezek dokumentációja a Sun oldaláról (magyarul a http://hu.sun.com 
oldalról) ingyenesen letölthetők. valamennyi Java verzió szabvány is egyben, de az alapvető fejlesztő-
eszközök 2006 óta nyílt forráskódúak, azaz bárki hozzáférhet és módosíthatja őket. 

gyakran találkozhatunk olyan kifejezésekkel, melyek tartalmazzák a Java szót – ezek egy része va-
lóban a Java része, mások azonban csak névrokonok. Például a Java Applet egy hTML oldalból elér-
hető és a böngésző által futtatható, Java forrásból készült program. Ezzel szemben a JavaScript egy a 
netscape által kifejlesztett script nyelv, és bár ezt is a böngésző értelmezi, ennek semmi köze a Java 
technológiához.

1.1.2. A Java nyelv jellemzői
a java egy magas szintű, teljesen objektumorientált nyelv – azaz nem utólag egészítették ki ezzel a fo-
galommal (mint például a Pascalt), hanem alapjaitól eszerint építették fel. Mint azt később látni fogjuk, a 
Javában néhány beépített egyszerű típustól eltekintve minden objektum: a karakterlánc, a programhiba, 
maga a Java program is. nincsenek globális változók és függvények: minden adat és művelet valamilyen 
objektumhoz kötődik.

A Java egy másik fontos tulajdonsága a platformfüggetlenség, más néven hordozhatóság. Ez azt 
jelenti, hogy ugyanaz a program különböző hardveren, más és más operációs rendszeren is változtatás 
nélkül képes futni. A Java esetében ezt úgy oldották meg, hogy a fordítóprogram csak ún. Java bájtkód-
ra fordítja le a forráskódot – ezt kapja meg a virtuális gép (JvM), és csak ő fordítja le azt gépi kódra 
(értelemszerűen az adott „gép” által értelmezhető gépi kódra). Mivel a programból csak futás közben 
lesz gépi kód, a Java interpretált nyelv.

a java nyelv megbízható, avagy robusztus, mert a programozási hibák egy részét megakadályozza, 
a másik részét pedig futás közben kiszűri és támogatja a fejlesztőt azok professzionális kezelésében. 
továbbá biztonságos is, mivel megakadályozza rosszindulatú programok rendszerünkbe kerülését: míg 
az operációs rendszer bármilyen futtatható állományt a memóriába tölt, úgy a virtuális gép csak szigorú 
szabályoknak megfelelő bájtkódot fordít le gépi kódra.

Szintaktikája a C++-t követi, de sok figyelmet fordítottak arra, hogy biztonságos és megbízható 
nyelvet építsenek. így a Javában nincs goto (ugrás) utasítás, nincsenek mutatók (pointerek), nincs több-
szörös öröklődés, nincs rekordtípus, és az operátorok nem felüldefiniálhatóak (operator overloading).

van benne viszont automatikus szemétgyűjtés (garbage Collector): a nyelv automatikusan felszaba-
dítja a már nem használt erőforrásokat. Támogatja a többszálú, illetve a hálózati programozást, és távoli 
gépeken is képes biztonságosan futni. A JDK implementál számos gyakran használt adatszerkezetet 
(halmaz, lista, verem, hashtábla); hasznos algoritmusokat (rendezések, minimumkeresés); és szinte min-
den műveletet, amire például matematikai számítások elvégzéséhez vagy sztringek és dátumok feldol-
gozása során szükségünk lehet. 

1.2. A JAVA PROGRAM SZERKEZETE, ELEMI OuTPuT

1.2.1. első Java programunk, a hello vilag
a Java főprogram kódja mindig egy speciális osztály main metódusának kidolgozása lesz. A forrás-
kódot egy .java kiterjesztésű állományba mentjük, mely állomány neve meg kell, hogy egyezzen a benne 
található osztály nevével.

Egy nyelvvel való ismerkedést a „hello vilag” alkalmazás megírásával szokás kezdeni, amely semmi 
egyebet nem csinál, mint kiírja a képernyőre az üdvözlőüzenetet. 

nézzük meg, hogyan néz ki Javában a „hello vilag” program, amelyet a HelloVilag.java fájlba men-
tünk el.
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   public class HelloVilag {
      public static void main(String[] args) {
         System.out.println(”Hello Vilag!”);
      }
   }

Láthatjuk, hogy a fájl és az osztály neve megegyezik. Az osztály nevét és a main metódus azonosítóját 
számos ún. módosító megelőzi, ezekről részletesen a 9. fejezetben fogunk tanulni.

A main metódus azonosítója mögött zárójelben az alábbi kifejezés található: String[] args. ez egy 
karakterláncokat tartalmazó, args nevű tömböt jelöl. Az args tömb segítségével kapjuk meg azon para-
métereket, melyekkel a felhasználó a programot elindította. Egy program paramétereit parancssorból 
indításkor a futtatandó állomány neve mögé kell gépelni, egymástól szóközzel elválasztva.

A program pedig egyetlen sorból áll: System.out.println(„Hello Vilag!”);. A println metódussal 
tudunk tehát üzenetet megjeleníteni a képernyőn; a println metódus a szöveg kiírása után sort is emel. 
Zárójelek között adjuk meg a megjelenítendő szöveget, melyeket idézőjelek közé kell írnunk – ez lesz a 
println metódus paramétere, azaz a kiírandó szöveg. 
Nézzük meg, hogyan tudjuk parancssorból lefordítani és lefuttatni a programot!

Parancssorban a javac utasítással tudunk lefordítani egy forrásállományt. A javac parancs után meg 
kell adnunk a forrásfájl nevét, és a parancsot ugyanabban a könyvtárban állva kell kiadnunk, amelybe a 
.java állományt előzőleg elmentettük.

Fordítás után egy .class kiterjesztésű állomány jön létre ugyanazzal a névvel, esetünkben a HelloVilag.
class. A class kiterjesztésű állomány tartalmazza a bájtkódot, melyet a virtuális gép majd gépi kódra for-
dít.

A class fájlt a java utasítással tudjuk futtatni, utána meg kell adnunk a bájtkód állomány nevét – ez-
úttal kiterjesztés nélkül.

Első programunk futtatásának eredményeképpen pedig megjelenik a képernyőn az üdvözlőüzenet. 

2. ábra. Hello Vilag!

a java főprogram egy speciális osztály main metódusának kidolgozása. az osztályt 
egy olyan állományba kell mentenünk, melynek neve pontosan megegyezik az osztály 
nevével, kiterjesztése pedig .java. Ügyeljünk arra, hogy a Java megkülönbözteti a kis és 
nagybetűket! 
A Java programot parancssorból a javac utasítással fordíthatjuk bájtkódra. A bájtkód ál-
lomány kiterjesztése .class, a fájl neve pedig megegyezik a forrásállomány nevével. A 
bájtkódot futtatásra a java utasítással adjuk át a virtuális gépnek.

Mi a továbbiakban nem fogunk parancssorból fordítani és futtatni – ezt a netBeans fejlesztőkör-
nyezet elvégzi helyettünk, ahogy a program futását is végigkísérhetjük benne. De láthatjuk, hogy egy 
Java program elkészítéséhez a JDK-n és a virtuális gépen kívül tulajdonképpen semmilyen különleges 
eszközre nincs szükség.
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1.3. A JAvA/netBeAns feJlesztői környezet 
TELEPíTÉSE, TESTRESZAbáSA ÉS MEGISMERÉSE

1.3.1. Netbeans – az IDE
Java programot a Jegyzettömb program segítségével is írhatunk, ám számos ingyenes integrált fejlesz-
tőkörnyezet (angolul Integrated Development Environment, azaz IDE) létezik a nyelvhez, melyek olyan 
kényelmi funkciókkal gyorsítják meg a fejlesztést, mint az automatikus kódkiegészítő vagy az importok 
kezelése.

A két legnépszerűbb ingyenes Java IDE az Eclipse és a Netbeans – mi ez utóbbit fogjuk használni.
Mielőtt telepítjük a netBeans fejlesztőeszközt, meg kell vizsgálnunk, hogy a Java Development Kit 

legfrissebb verziója telepítve van-e a gépünkön. Ehhez indítsuk el a vezérlőpult (angol Windows esetén: 
Control panel) „Programok telepítése vagy törlése” (angolul: „Add or remove programs”) alkalmazá-
sát. ha a listában megtaláljuk a Java Runtime Environment és Development Kit megfelelő verziójú 
változatát, úgy rögtön a netBeans telepítésére (1.3.3) ugorhatunk.

3. ábra. Java komponensek a Telepített programok között

1.3.2. A Java Development Kit telepítése
nyissunk meg egy böngészőt, és navigáljunk egy internetes keresőoldalra (pl. google). írjuk be a  –
következő keresőkifejezést:

download java development kit sun
E könyv megírásakor a google első találata a java.sun.com, azaz a Sun hivatalos Java oldalára 
irányít, annak is a letöltéseket felkínáló részére. 
Itt válasszuk a  – Java Platform (JDK) legfrissebb verziójának letöltését. 
A letöltéshez meg kell adnunk a  – használt operációs rendszert (Windows), vagy az ennek megfe-
lelő változatot kell kiválasztanunk a letölthető JDK-k listájából.
(A letöltés során regisztrációt kérhet a Sun oldala – ám ez a lépés nem kötelező. A megfelelő linkre  –
kattintva átléphetünk rajta.)
Mentsük el az oldal által felkínált telepítőfájlt. –
Indítsuk el a telepítőprogramot. A JDK telepítése semmiben sem tér el egy hétköznapi telepítéstől:  –
el kell fogadnunk a letöltés feltételeit (License Agreement), különben pedig a tovább (Continue) 
gombon kell kattintgatnunk egészen addig, mígnem a befejezés (Finish) gombot ki nem kell vá-
lasztanunk.
A telepítés befejeztével ismét ellenőrizzük a vezérlőpultban a megfelelő eszközök verzióját. –
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Videó: A telepítés lépéseit részletesen a SZINFO13_VID_01_01 elnevezésű videófájl mutatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

1.3.3. A Netbeans telepítése
nyissunk meg egy böngészőt, és navigáljunk egy internetes keresőoldalra (pl. google). írjuk be a  –
következő keresőkifejezést:

download Netbeans
E könyv megírásakor a google első találata a www.netbeans.org, azaz a netBeans hivatalos olda-
lára irányít, annak is a letöltéseket felkínáló részére. 
Itt válasszuk annak az IDE-nek a letöltését, amely egyedül a  – JavaSE technológiát támogatja.
A megfelelő  – Download gomb megnyomása automatikusan elindítja a letöltést.
Indítsuk el a telepítőprogramot. A netBeans telepítése semmiben sem tér el egy hétköznapi telepí- –
téstől: el kell fogadnunk a letöltés feltételeit (License Agreement), különben pedig a tovább (Next) 
gombon kell kattintgatnunk egészen addig, mígnem a konfigurációs rész után az Install gombbal 
el nem indítjuk a telepítést. 

Videó: A telepítés lépéseit részletesen a SZINFO13_VID_01_02 elnevezésű videófájl mutatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

1.3.4. A Netbeans testreszabása és megismerése
Indítsuk el a netBeans fejlesztőkörnyezetet. Mielőtt elkészítenénk első programunkat, végezzünk el 
néhány beállítást.

a Tools/Options menüpont segítségével szabhatjuk testre az eszközt. Az Options ablakban öt fő 
témát találunk, melyen belül esetenként további fülek tagolják a lehetséges beállításokat. nézzük meg 
ezek közül a legfontosabbakat!
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Téma Fül Leírása
Editor general Beállíthatjuk, hogy egy Java forrásállomány megnyitásakor 

automatikusan össze legyenek-e csukva pl. a metódusok, im-
portok stb. összecsukott esetben csak a fejük látszik, és kattin-
tással bonthatjuk ki, hogy lássuk a hozzájuk tartozó kódot.

Editor Formatting Itt adhatjuk meg a behúzásoknak, a taboknak és a jobb margó-
nak megfelelő karakterek számát. 
ha a Language lenyíló listából a Java értéket választjuk, to-
vább finomíthatjuk a behúzások részleteit.

Editor Code 
Completion

A kódkiegészítővel kapcsolatos beállításokat eszközölhetjük 
itt.

Editor Code Template A kódsablonok elnevezéseit módosíthatjuk.
Editor hints a Language lenyíló listából válasszuk a Java értéket.

Beállíthatjuk, hogy milyen esetekben figyelmeztessen minket a 
környezet kódírás közben (például ha üresen hagyjuk egy cik-
lus magját vagy rossz csomagot használunk).

Editor Mark 
Occurences

A kiemeléseket állíthatjuk be.

Editor Macros Itt készíthetünk makrókat.
Fonts & Colors Syntax A kód színezését állíthatjuk be.
Fonts & Colors highlighting Beállíthatjuk, hogy amikor a kurzorral ráállunk egy kódelemre, 

milyen színnel emelje ki azt; például nyitó zárójelhez tartozó 
csukó zárójelet, a sorok számát stb.

Keymap - A gyorsbillentyűket módosíthatjuk.
Miscellaneous Java Debugger A debuggerrel kapcsolatos beállításokat itt eszközölhetjük.

végezzük el a következő beállításokat!
Editor/Formatting – : a behúzás és a tab karakterszámát egyenlő értékre, például 4 karakterre ál-
lítsuk.
Fonts & Colors/Syntax – : állítsuk be, hogy a kulcsszavakat (KeyWords) félkövér betűvel mutassa 
a szerkesztő.

Videó: A NetBeans testreszabásának lehetőségeit és lépéseit a SZINFO13_VID_01_03 elnevezésű 
videófájl mutatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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1.3.5. A netBeans kezelőfelületének részei
A netBeans kezelőfelületének alábbi részeit fogjuk használni a fejlesztés során:

Menüsor:  – a környezet által kínált funkciókat és beállításokat találjuk meg itt.
Eszköztár – : az ikonok segítségével elérhetjük a gyakran használt műveleteket, mint projekt létre-
hozása, megnyitása, mentés, fordítás vagy futtatás.
Projektböngésző – : a projekt részeit, a létrehozott fájlokat böngészhetjük segítségével. A bal felső 
sarokban található.
Osztály navigátor – : a bal alsó ablakban láthatjuk az aktuális osztály tulajdonságait és metódusait. 
Segítségével könnyebben megtalálhatunk egy kódrészletet egy nagy forrásfájlban.
szerkesztőablak – : a forráskódot szerkeszthetjük benne.
Output ablak – : a fordítás lépéseit, a fordítás során talált hibákat, illetve a futás eredményét mutatja 
ez az ablak, mely a szerkesztőablak alatt helyezkedik el.

A netBeans ablakait tetszőlegesen átrendezhetjük, de érdemes megtartani az alapértelmezett tagolást.
végezetül még egy beállítást érdemes elvégezni: a szerkesztőablak bal oldali vékony margóján jobb 

gombbal kattintva válasszuk ki a Show Line Numbers beállítást. így a programsorok automatikus szá-
mozást kapnak, ami segít visszakeresni a fordító által dobott hiba sorát.

Videó: A NetBeans fejlesztőkörnyezet felületét és fő részeit a SZINFO13_VID_01_04 elnevezésű 
videófájl mutatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

1.3.6. A Netbeans Java projekt
netBeansben minden Java program egy különálló Netbeans Java projekt lesz. a projekt valójában 
jóval többet tartalmaz annál, mint amire nekünk szükségünk lenne, de sajnos egyszerű Java program 
elkészítésére a fejlesztőkörnyezetben nincs lehetőségünk.

Egy netBeans projekt létrehozásakor automatikusan létrejön egy, a projekt nevével megegyező Java 
fájl, amely egy ún. csomagban (package) kap helyet. 

a csomag a Java programok egy olyan egysége, amely összefogja az összetartozó Java 
fájlokat. A csomag a fájlok közötti láthatóságot is befolyásolja.
Egy másik csomagban található osztály vagy más kódrészlet használatakor az import 
kulcsszó után meg kell adnunk a csomag nevét, azaz be kell importálnunk a csomagot.

A láthatóság és csomag kapcsolatáról bővebben a 9. fejezetben fogunk tanulni.
A 9. fejezetig azonban nem lesz szükségünk csomagra, így a Java fájlt az alapértelmezett csomagba 

(default package) hozzuk mindig létre!
A fő Java állományba automatikusan belekerül a programmegírásához szükséges osztály deklará-

ciója – az osztály neve megegyezik a Java fájl és a projekt nevével. Az osztályban pedig egy metódust is 
deklarál a környezet: a főprogram kódját tartalmazó main metódust.
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1.3.7. Alkalmazásfejlesztés a Netbeans segítségével
Készítsük el a hellovilag programot a netBeans környezetben!

Indítsd el a netBeans fejlesztőkörnyezetet! –
Készíts egy új projektet! Új projekt létrehozásához válaszd a  – File/New Project… menüpontot. A 
megjelenő varázsló első lépésénél kell meghatároznunk a projekt típusát. Kategóriának (Categories) 
válaszd a Javát, a jobb oldali listában pedig kattints a Java Application lehetőségre. A varázsló 
második lépésben meg kell adnunk a projekt nevét: ez legyen HelloVilag, és helyét: válassz egy 
olyan alkönyvtárt, amelybe a projektjeidet menteni fogod. ugyanebben az ablakban kell megad-
nunk a program osztályának nevét is: ez szintén legyen HelloVilag. 

A projekt létrehozásakor használt varázsló segítségével is létrehozhatunk csomagot. ha a 
létrehozandó osztály nevét a következőképpen adjuk meg: mypackage.HelloVilag, úgy a 
hellovilag osztály a mypackage nevű csomagba kerül bele. ha az osztály neve előtt nem 
adunk meg semmit, úgy az az alapértelmezett csomagban kap helyet.

A létrejött projekt  – HelloVilag.java fájlja automatikusan meg fog nyílni. A felső kommentekben 
ellenőrizd az @author bejegyzés utáni nevet, és ha nem megfelelő, javítsd ki a saját nevedre!

javában az egysoros (vagy sorvégi) kommentet a // karakterek mögé kell írni, míg többso-
ros kommentet a /* és */ karakterek közé gépelhetünk.

A main metódusba, a  – { és } jelek közé gépeld be a képernyőre kiíró utasítást: 
System.out.println(”Hello Vilag!”);

Az utasításokat pontosvesszővel zárjuk!
A környezet által generált kódrészleteket ne töröljük ki!

Mentsd el a módosításokat a  – File/Save menüponttal vagy az Eszköztár  ikonjával.
Fordítsd le a forráskódot bájtkódra. A fordítást a  – Run/Clean and build Main Project menüpont-
tal vagy a  ikonnal indíthatod el.
Futtasd a lefordított alkalmazást a  – Run/Run Main Project menüpont kiválasztásával vagy a  
ikonon történő kattintással!
Az Output ablakban ellenőrizd a program helyes működését! –

A futtatás ikonján kattintva a rendszer automatikusan elmenti és lefordítja a forráskódot (ha módo-
sult) a futtatás megkezdése előtt, úgyhogy mostantól elegendő ezt az egyet kiválasztani. 

nézzük meg, milyen állományok jöttek létre a fájlrendszerben! 
Egy fájlböngésző alkalmazással (pl. Intéző) keresd meg a projekt létrehozásakor megadott könyvtá-

rat! A könyvtárban az alábbi alkönyvtárak mindenképpen létrejöttek:
src:  – a forrásfájlt tartalmazó könyvtár – ebben találjuk a HelloVilag.java állományt.
build – : csak az első fordítás után létrejövő könyvtár; ennek classes alkönyvtárába kerül a bájtkódot 
tartalmazó HelloVilag.class fájl.
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Videó: A program elkészítésének lépéseit a SZINFO13_VID_01_05 elnevezésű videófájl mutatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

1.3.8. Paraméteres programok készítése
A képernyőre írni már tudunk – de hogy első, egyszerű programjainknak legyen értelme, szükségünk 
van valamilyen adatbekérésre is. A konzolról való olvasás a Javában igen bonyolult művelet, így eleinte 
megelégszünk azzal is, ha a programokat paraméteresen futtatva kapunk adatot a felhasználótól.

Már említettük, hogy a main metódusnak van egy args nevű karakterláncokból álló tömb paramétere, 
és ez adja meg a felhasználó által szóközökkel, a futtatandó állomány neve mögé beírt értékeket. Az args 
tömb igen egyszerűen működik: ha a felhasználó a két paramétert ad meg, az args tömbnek két eleme 
lesz; ha a felhasználó öt paramétert ad meg, az args tömb öt hosszú lesz, és így tovább. 

Már csak azt kell tudnunk, hogyan hivatkozhatunk az args tömb egyes elemeire. nos, Javában a tömb 
elemeit más programnyelvekhez hasonlóan a szögletes zárójelben megadott indexszel érhetjük el. Ügyel-
jünk azonban arra, hogy az első paraméter indexe 0 lesz!

A Java nyelv az indexelést mindig 0-tól kezdi, ezért az első paraméter az args tömb 0. 
eleme lesz.

   args[0]         // 1. paraméter
   args[1]         // 2. paraméter
   args[2]         // 3. paraméter
   ...

Az alábbi program kiírja a paraméterül kapott 3 értéket a képernyőre!

   public class HaromParameter {
      public static void main(String[] args) {
         System.out.println(args[0]);   // kiírja az 1. paramétert
         System.out.println(args[1]);   // kiírja a 2. paramétert
         System.out.println(args[2]);   // kiírja a 3. paramétert
      }
   }

Mivel a programot nem parancssorból futtatjuk, hanem a netBeans környezetben, ezért a paraméte-
reket a következő módon adhatjuk meg: 

Jelöld ki a Projektböngészőben a projekt nevét, majd jobb gombbal kattints rajta. A felbukkanó  –
menüből válaszd a Properties menüpontot.
A megjelenő  – Project Properties ablakban válaszd ki a Run kategóriát, majd a jobb oldali panel 
Arguments mezőjébe szóközökkel elválasztva gépeld be a program paramétereit (pl.: „1 2 3”).



PETRIK TISZK  tÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 19

ha a netBeans környezetben több projekt van nyitva, azok közül mindig csak egy lehet a 
főprojekt (Main projekt). A főprojekt neve félkövér betűkkel szedett, és a fordítás, illetve 
futtatás műveletek mindig a főprojektre vonatkoznak még akkor is, ha éppen egy má-
sik projekt forrásfájlja nyitott vagy áll szerkesztés alatt a szerkesztőablakban.
Új projekt létrehozásakor automatikusan az lesz a főprojekt.
Főprojekt beállításához kattintsunk a projekt nevén jobb egérgombbal, és válasszuk a Set 
as Main Project lehetőséget.

Videó: A második program elkészítésének lépéseit a SZINFO13_VID_01_06 elnevezésű videófájl 
mutatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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1.4. FELADATOK

 1.4.1. FELADAT

Mi a különbség a Java nyelv és a Java platform között?

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 1.4.2. FELADAT

Mi a JVM, és mi a szerepe?

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 1.4.3. FELADAT

sorold fel a Java programozási nyelv legfontosabb jellemzőit!

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

 1.4.4. FELADAT

Magyarázd meg a felsorolt kifejezéseket!
Töltsd ki a táblázatot!

a) JDK

b) nyílt forráskódú

c) java applet

d) platformfüggetlen

e) bájtkód

f) interpretált

g) robusztus

h) automatikus szemétgyűjtés
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 1.4.5. FELADAT
Készítsd el te is a három paramétert a képernyőre író alkalmazást! A megoldáshoz készíts új netBeans 
projektet haromParameter néven, az osztályt is így nevezzék!

 1.4.6. FELADAT – PáROS PROGRAMOZáS
válassz magadnak egy párt, akivel együtt fogsz dolgozni!

A következő feladatot együtt készítsétek el, a kérdéses részeket beszéljétek meg!
írjatok programot, amely három paramétert vár: egy vezetéknevet, keresztnevet és életkort. A három 

paramétert az alábbi módon írjátok ki a képernyőre:

Vezetéknév: Nagy
Keresztnév: Lajos
Életkor: 56

A kész programot teszteljétek mindketten a saját adataitokkal! ha kész vagytok, másoljátok át a kész 
programot a másik számítógépre! nyissátok meg a netBeans segítségével a projektet, és futtassátok ott 
is a programot!

Segítség: A System.out.println metódus sort is tör a paraméterként kapott szöveg kiírása után. Ellen-
ben a System.out.print sortörés nélkül ír a konzolra.



22 JAvA PROgRAMOZáSI nyELv nETBEAnS FEJLESZTőKöRnyEZETBEn • TAnuLóI JEgyZET I/13. évFOLyAM 

2. azonosítók, egyszerű típusok. 
változódeklaráció, inicializálás  

és literálok, konstansok. kifejezések, 
operátorok

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük az azonosító fogalmát és formáját, –
áttekintsük az egyszerű adattípusokat, –
megtanuljuk a változódeklaráció módját, a változók inicializálását, a literálok fogal- –
mát, konstansok definiálását,
megismerjük az elemi adattípusok körében alkalmazható operátorok különféle fajtá- –
it, azok precedencia-sorrendjét,
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

2.1. Azonosítók, egyszerű tíPusok

2.1.1. Azonosítók
Azonosítónak nevezzük egy Java programban a változók, metódusok, osztályok stb. egyedi elnevezése-
it. Az azonosítók meghatározásánál pár egyszerű szabályt be kell tartanunk.

Az azonosítónak betűvel kell kezdődnie. Betű alatt az angol ábécé betűit és a _ és $ karak-
tereket értjük.
Az azonosítók a második karaktertől a fentiek mellett számokat is tartalmazhatnak.
Az azonosító nem lehet foglalt szó.

Bár a Java megengedi a magyar ékezetes karakterek használatát is, azonosítóinkban ezeket inkább ne 
használjuk.

Foglalt szónak nevezzük azokat az azonosítókat, melyeket a nyelv írói saját kulcsszavaik elnevezé-
sére használtak. 

A Java foglalt szavai a következők:
abstract, boolean, break, byte, case, catch, char, class, 
const, continue, default, do, double, else, extends, final, 
finally, float, for, goto, if, implements, import, instanceof, 
int, interface, long, native, new, package, private, protected, 
public, return, short, static, super, switch, synchronized,  
this, throw, throws, transient, try, void, volatile, while
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Az azonosító hossza tetszőleges lehet, ezért használjunk beszédes neveket. Szintaktikai 
hibát ugyan nem okoz, ha ezt az íratlan szabályt nem tartjuk be, de a beszédes nevekkel 
segítjük a program érthetőségét és olvashatóságát.
Bár a nyelv maga igen nagy szabadságot enged az azonosítók meghatározásánál, bizo-
nyos konvenciókat valamennyi Java fejlesztő be szokott tartani. így például a konstansok 
azonosítóit csupa nagybetűvel szokás írni. Az ilyen elnevezési konvenciókat a megfelelő 
helyen részletezzük majd.

2.1.2. egyszerű típusok
az adattípus meghatározza, hogy egy adat milyen értékeket vehet fel, és milyen műveleteket végez-
hetünk el vele. egyszerű típusnak nevezzük azokat az adattípusokat, melyek nem bonthatók további 
részekre. Ilyenek például a logikai, karakteres, egész és valós szám típusok.

ezzel szemben az összetett adattípusok egyszerű típusokból épülnek fel. Ilyenek a tömbök, a külön-
böző listatípusok.

Mint a legtöbb programozási nyelvben, a Javában is léteznek egyszerű típusok.

egyszerű típus Leírása Lehetséges értékei

boolean Logikai típus true (igaz), false (hamis)

char Karakter típus a, b, C, é, 2, $, *, @, …

byte 1 bájton tárolt egész szám típus -128 … 127

short Rövid egész szám típus -32768 .. 32767

int Egész szám típus -2*109 .. 2*109

long hosszú egész szám típus -1019 .. 1019

float Lebegőpontos valós szám típus 2.5, 3.14

double Lebegőpontos valós szám típus 2.5, 3.14

Egy karakternek is értékül adhatunk számkaraktert (pl. a 2-es szám karaktermegfelelőjét), ám ebben 
az esetben karakterként viselkedik. Tehát matematikai műveleteket nem végezhetünk rajta, pl. nem szo-
rozhatjuk meg egy másik számmal.

2.2. VáLTOZóDEKLARáCIó, INICIALIZáLáS  
ÉS LITERáLOK, KONSTANSOK

2.2.1. Változódeklaráció
egy programban az egyes adatainkat változókban tároljuk. A programban használt változók felsorolását 
deklarációnak nevezzük. 

Egy változó deklarációjánál meg kell adnunk annak típusát és azonosítóját. Javában előbb kell meg-
adnunk a típus nevét, majd ezt követi a deklarálandó változó neve vagy változók nevei – mivel egy uta-
sításban több változót is létrehozhatunk. Ilyenkor az azonosítókat vesszővel választjuk el egymástól. Az 
utasításokat – így a változódeklarációt is – pontosvesszővel zárjuk.

   int i;
   int szam1, szam2;
   char ch1, ch2, ch3;
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A fenti példában a szam1 és szam2 változókat két utasításban is deklarálhattuk volna, az eredmény 
ugyanaz lenne. 

Az egyszerű típusú változókat kisbetűsen szokás elnevezni.

A Java programban nincs a változók deklarálására kijelölt blokk, a program bármelyik pontján felve-
hetünk újabbakat. Az áttekinthetőség kedvéért azonban érdemes pár szabályt betartanunk.

A program egészében használatos változókat a program legelején deklaráljuk.
Kizárólag egy adott blokkban használt változóinkat a blokk előtt (pl. a ciklusváltozót a 
ciklus előtt) definiáljuk.

2.2.2. Inicializálás és literálok, konstansok
változóink deklarálásakor azok kezdőértékét is meghatározhatjuk, mégpedig úgy, hogy a deklaráció 
utasításában értékadást hajtunk végre. Ezt nevezzük inicializálásnak.

A Javában az értékadás operátora az ’=’, mely után a változó új értékét kell megadnunk; ez lehet 
konkrét érték vagy másik változó. ha egy utasításban több változót is definiálunk, azok közül bárme-
lyiknek adhatunk kezdőértéket.

   int i = 1;
   int szam1, szam2 = 100;
   char ch1 = ’a’, ch2, ch3 = ’B’;

Minden változót külön kell inicializálni, tehát példánkban a szam2 kezdőértéke 100 lesz, a szam1-nek 
azonban nincs még értéke.

A programban előforduló konkrét értékeket a Javában literálnak nevezzük. Az inicializálásban meg-
adott kezdőértékek (pl. 1, ’B’) is literálok.

vizsgáljuk meg, milyen lehetséges literálokat használhatunk programjainkban.

Literál Magyarázat

null Üres érték, pl. inicializálatlan objektumok vagy változók értéke.

true, false logikai értékek

0, 3, 255 Pozitív egész számok

-10, -12580 negatív egész számok

0377 Oktális (nyolcas) számrendszerben megadott szám, azaz 377(8), melynek értéke 255. Az 
oktális számrendszert a kezdőnulla jelöli.

0xff hexadecimális számrendszerben megadott szám, azaz FF(16), melynek decimális értéke: 255. 
A hexadecimális számrendszert a bevezető ’0x’ jelöli.

123l, 123L Long típusú szám, melynek értéke 123. A long típust a szám után írt l vagy L betű jelöli. Byte 
és short típushoz nincs hasonló jelölés.

3.141592, -15.8d Lebegőpontos számok, melyek double típusúként értendők. A d jelző kiírása nem kötelező.

3.141592f Float típusúként értelmezett lebegőpontos szám. A float típust a szám után írt f betű jelzi.

’a’, ’B’, ’\n’ Karakterliterálok. A ’\n’ a sortörés ún. escape szekvenciája.

”alma”, ”B” Szövegliterálok. A szövegként megadott betű nem azonos a karakterként megadott betűvel.
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Fontos megjegyezni, hogy a fenti példában megadott karakter ’B’ és szöveges ”B” nem azonos tí-
pusúak, így például össze nem hasonlíthatók, és karakteres változónak az utóbbi értékül nem adható. 
hasonlóképpen megkülönböztetendő a szám: 3, a karakteres ’3’ vagy szöveges ”3” értékek. Ez utóbbi 
kettő aritmetikai kifejezésben (pl. összeadás tagjaként) sem használható, és szám típusú változónak sem 
adható értékül.

Azon változónkat, melynek értéke a program futása során nem változhat, konstansnak nevezzük. 
javában a final módosítószó jelzi egy változóról, ha az konstans, melyet a típus neve előtt kell megadni. 
Mivel a konstansok értéke a program során nem változhat, így értelemszerűen ezeket inicializálni szok-
tuk.

   final int SZAZ = 100;
   final char ABETU = ’a’;
   final float PI = 3.141592;

A konstansok azonosítóit Javában csupa nagybetűvel szokás írni, ezáltal a kódban is jól 
megkülönböztethetőek a változóktól. A Java beépített konstansait is hasonlóképpen nevez-
ték el a nyelv megalkotói.

2.3. KIFEJEZÉSEK, OPERáTOROK

2.3.1. Kifejezések, operátorok
A műveletet más néven operátornak, azokat az adatok pedig, melyekkel az operátor a műveletet vég-
zi, operandusoknak nevezzük. Operátorokból és operandusokból tetszőleges bonyolultságú kifejezést 
építhetünk.

Az egy operandusú műveleteket unáris, a két operandusú műveleteket bináris operátoroknak nevez-
zük. nézzük meg a legfontosabb operátorokat.

2.3.2. Logikai és összehasonlító operátorok
A logikai és összehasonlító operátorokban az a közös, hogy az ezekből alkotott kifejezések logikai ered-
ményt adnak.

Operátor Magyarázat

! Logikai tagadás operátora (unáris)

&& Logikai éS operátor

|| Logikai vAgy operátor

==   != Egyenlőségvizsgálat operátorok (egyenlő, nem egyenlő)

<   <=   >   >= összehasonlító operátorok

nézzünk néhány példát a fenti operátorok alkalmazására!
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   boolean igaz = true;
   boolean hamis = false;
   boolean eredmeny;
   eredmeny = !igaz;               // eredmeny: false
   eredmeny = igaz && hamis;       // eredmeny: false
   eredmeny = igaz || hamis;       // eredmeny: true
   
   int i = 1, j = 1, k = 5;
   eredmeny = (i < j);             // eredmeny: false
   eredmeny = (i <= j);            // eredmeny: true
   eredmeny = (i == k);            // eredmeny: false
   eredmeny = (i != k);            // eredmeny: true

ne tévesszük össze az értékadás (=) operátort az egyenlőségvizsgálat (==) operátorával!

2.3.3. Aritmetikai operátorok
Az aritmetikai operátorokat egész vagy valós szám típusú operandusokkal használhatjuk.

Operátor Magyarázat

+   - unáris: előjel (pozitív és negatív)

+   - Bináris: összeadás és kivonás operátorok

*   /   % Szorzás, osztás és osztási maradék (modulo) operátorok

nézzünk meg néhány példát a matematikai operátorok alkalmazására!

   int i = 1, j = 2, k = 5;
   int eredmeny;
   eredmeny = i + j;               // eredmeny: 3
   eredmeny = k * k;               // eredmeny: 25
   eredmeny = k % 2;               // eredmeny: 1
   float hanyados = k / 2;          // eredmeny: 2.0

A példa utolsó sorában láthatjuk, hogy hiába definiáltunk egy hanyados float típusú változót, a 
hányados mégis a kerekített érték lett. Ennek oka, hogy a Javában ilyenkor automatikus típuskonverzió 
hajtódik végre.

Javában különböző típusú értékeket is adhatunk egymásnak értékül, amennyiben az ér-
tékadás bal oldalán álló változó típusának értéktartománya nagyobb, mint a jobb oldali 
kifejezésé. Ilyenkor automatikus típuskonverzió hajtódik végre. 

Mivel a k / 2 kifejezésben a k egész szám, a kifejezés értéke is egész szám lesz. ha ezt értékül adjuk 
egy float típusú változónak, annak típusa ugyan megváltozik, értéke azonban nem.

Ilyenkor alkalmazhatjuk az explicit típuskonverziót: azaz megmondhatjuk, hogy a jobb oldali kife-
jezésnek mi legyen a típusa. Az explicit típuskonverzió esetében a megfelelő típus nevét a kifejezés elé 
kell írni zárójelek között.
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   int j = 2, k = 5;
   float hanyados = (float)k / 2;           // eredmeny: 2.5
   byte hanyados = (byte)k / 2;           // eredmeny: 2
   double hanyados = (double)k / 2;       // eredmeny: 2.5

2.3.4. Értékadó operátorok
A Java nyelv nem csupán egyféle értékadó operátort kínál. A különféle speciális értékadó utasítások 
alapgondolata a valt = valt + 1 típusú kifejezések egyszerűsítése, azaz amikor egy változó eredeti 
értékét módosítjuk az utasításban. Az értékadásban szereplő operátort összevonhatjuk az értékadással, 
így az előbbi értékadást így is írhatjuk: valt += 1.

Az alábbi utasítások egyenértékűek a sor végén kommentben megadottal.

   int valt = 1;
   valt += 1;                     // valt = valt + 1;
   valt -= 1;                     // valt = valt - 1;
   valt *= 5;                     // valt = valt * 5;
   valt /= 2;                     // valt = valt / 2;
   valt %= 3;                     // valt = valt % 3;

2.3.5. Prefix és postfix operátorok
A speciális értékadó operátorokkal már egyszerűbbé tettük egy változó értékének eggyel való növelését 
vagy csökkentését, ám erre a célra a Javában egy még egyszerűbb mód is a rendelkezésünkre áll. A ++ 
és -- unáris operátorok eggyel növelik vagy csökkentik az operandusként megadott változó értékét. 

Az alábbi utasítások egyenértékűek a sor végén kommentben megadottal.

   int valt = 1;
   valt++;                         // valt = valt + 1;
   valt--;                         // valt = valt – 1;

Az eggyel csökkentő vagy növelő operátort kifejezésbe is ágyazhatjuk, mégpedig kétféleképpen. ha 
prefix operátorként alkalmazzuk (pl. ++valt), akkor előbb módosul a változó értéke, és csak utána érté-
kelődik ki a kifejezés, amely már az új értéket használja fel. Postfix operátor esetén előbb kiértékelődik 
a kifejezés, mely a változó eredeti értékét használja fel, majd csak ezután módosul a változó értéke.

   int i = 2, j = 10
   int pre = ++i + j;                 // pre: 13
   pre = i;                           // pre: 3
   pre = j;                           // pre: 10
   int post = i++ + j++;              // post: 13; i: 4; j: 11
   int post = i + j;                  // post: 15
   int post = --i + j--;              // post: 14
   int post = i;                      // post: 3
   int post = j;                      // post: 10
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2.3.6. Operátorok kiértékelése

Az operátorok között a matematikában és egyéb programozási nyelvekben megszokott 
módon precedencia, azaz erősorrend érvényesül, vagyis egy összetett műveletsorban 
előbb mindig a nagyobb precedenciájú műveletek hajtódnak végre. 
A végrehajtás sorrendje zárójelezéssel befolyásolható.

Az eddig áttekintett operátorok precedencia-sorrendjét a következő táblázat mutatja lefelé csökkenő-
en (az 1-es prioritású operátor értékelődik ki elsőnek):

Prioritás Operátor Megnevezés

1 ++   -- Prefix vagy postfix növelés és csökkentés

+   - Előjelek (unáris operátorként)

! logikai tagadás

2 *   /   % Szorzás, osztás, modulo

3 +   - összeadás, kivonás (bináris operátorként)

4 <   <=   >=   > összehasonlító operátorok

5 ==   != Egyenlő és nem egyenlő

6 && Logikai éS

7 || Logikai vAgy

8 =    +=   -=
*=   /=   %=

értékadás operátorok
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2.4. FELADATOK

 2.4.1. FELADAT

Melyik azonosító helyes szintaktikailag?
Karikázd be azon azonosítók betűjelét, melyek megfelelnek a szabályoknak!  

Mi a probléma a hibás azonosítókkal?
5osOsztalyzatokSzama a) 

_$_valtozo$A b) 

new c) 

newYorkbanLakokListaja d) 

CIKLUS_VALTOZOe)  

 2.4.2. FELADAT

Mi lesz a megadott kifejezések értéke?
Töltsd ki a táblázatot! A szam változó kezdőértéke minden kifejezésnél 10. A log logikai változó 

kezdőértéke mindig true.
Kifejezés Eredmény

a) szam++*2

b) ++szam*2

c) (szam+10)%3

d) szam+10%3

e) 9<6 && (3==8 || 4!=7)

f) 9<6 && 3==8 || 4!=7

g) !(log || 3<8)

h) !log || 3<8
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Az alábbi feladatok megoldásához használd a netBeans fejlesztőkörnyezetet! Minden programot kü-
lön projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!

 2.4.3. FELADAT
írj programot, amely a paraméterként adott a, b és c egész szám élhosszúságú téglatestnek kiszámolja a 
térfogatát és a felszínét!

Segítség: a paraméterként kapott szöveges típusú értéket az Integer.parseInt() metódussal konvertál-
hatod integer típusú számmá; pl. int i = Integer.parseInt(args[0]).

 2.4.4. FELADAT
írj programot, amely a paraméterként adott 2 számnak kiírja az összegét, különbségét, szorzatát és há-
nyadosát!

 2.4.5. FELADAT
írj programot, amely a paraméterként adott 5 számnak kiírja a számtani közepét!

 2.4.6. FELADAT
írj másodfokú egyenletet megoldó programot! Paraméterként megkapjuk az a, b és c együtthatók értékét 
(egész számok), és írjuk ki az egyenlet két megoldását!

Segítség: gyökvonáshoz a Math.sqrt() metódust használd! A diszkrimináns gyökét double típusú 
változóban tárold!

Tesztadatok: ha a programot az (1 -2 -15) paraméterekkel futtatod, az egyenlet két megoldása: 5 és -3 
lesz. (1 -4 4) paraméterek esetén a két megoldás ugyanaz lesz: 2.
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3. utasítás és blokk. elágazás típusai, 
alkalmazása

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük az utasítás és blokk fogalmát és jellegzetességeit, –
áttekintsük az egyszerű elágazás megvalósítását a Javában, –
megértsük az összetett elágazás működését, –
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

3.1. uTASíTáS ÉS bLOKK

3.1.1. utasítás és blokk
az utasítás lehet deklaráció, értékadás, postfix vagy prefix operátorokkal képzett értéknövelés vagy 
-csökkentés, illetve metódushívás. Az előző fejezetben láttunk példát deklaráció típusú utasításra.

utasítások egybefüggő sorozatát nevezzük blokknak. 

Az utasítást pontosvesszővel (;) zárjuk.
A blokkot { és } jelek közé írjuk.

Minden olyan esetben, amikor utasítás írható: blokk is írható. így ciklus magja, utasítás valamely ága 
is lehet egyszerű utasítás vagy ezekből képzett blokk.
A blokkban létrehozott változó csak a blokk végéig létezik. Az ilyen változót lokális változónak 
nevezzük. 

nézzük meg az alábbi példában az utasítás, blokk, illetve a lokális változó használatát!

   {
      int i;                       // i lokális
      i = 1;
      int j = i + b;               // j lokális; b a blokkban nem lokális
   }

Blokkok egymásba ágyazásánál különösen figyeljünk oda a kód megfelelő tagolására! A 
blokknyitó és -záró kapcsos zárójeleket mindig írjuk egy oszlopba, a blokk utasításait pe-
dig kezdjük beljebb, egyvonalban.

3.2. ELáGAZáS TíPuSAI, ALKALMAZáSA

3.2.1.egyszerű elágazás
utasítások egymás után írásával képezhetünk azokból szekvenciát. Ez azonban még nem elég tetsző-
leges probléma megoldásának programozásához. Szükségünk lehet arra, hogy utasítások egy csoportja 
csak bizonyos feltétel teljesülése esetén hajtódjon végre. Az ilyen programozási struktúrát nevezzük 
elágazásnak.
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egyszerű elágazásnak nevezzük a legfeljebb két lehetséges végrehajtási ággal rendelkező elágazástí-
pust. Egyszerű elágazás esetén meg kell adnunk egy logikai kifejezést (feltételt), illetve egy vagy két 
utasítást vagy blokkot: az igaz és hamis ág utasításait. ha a feltételben megadott kifejezés teljesül, az 
igaz ág hajtódik végre – ennek megadása kötelező. ha a feltétel nem teljesül, akkor a hamis ágra kerül 
a vezérlés, amennyiben megadtunk ilyet; ellenkező esetben a program futása az elágazást követő utasí-
tással folytatódik.

Az egyszerű elágazás szintaktikája a következő:

   if (feltétel) {
      // Igaz ág
      ...
   } else {
      // Hamis ág
      ...
   }

Bár a Java szintaktikai szabályai alapján, ha az elágazás valamelyik ága egyszerű utasítás (fenti pél-
dánkban mindkettő), úgy a blokknyitó és -záró kapcsos zárójel elhagyható. A jobb olvashatóság érdeké-
ben azonban minden esetben ki szoktuk tenni azokat.

Az elágazás végére tilos az utasítászáró pontosvesszőt kitenni!

nézzünk egy példát az egyszerű elágazásra!

   if (b >= 100 && b < 1000) {   // Feltétel
      // Igaz ág
      System.out.println(”Háromjegyű”);
   } else {
      // Hamis ág
      System.out.println(”Nem háromjegyű”);
   }

Egyszerű elágazás esetén kövessük a fenti példa tagolását! Az elágazás feje, az else és a 
záró kapcsos zárójel azonos oszlopban kezdődjön, az egyes ágak utasításait kezdjük bel-
jebb, egyvonalban!

az else kulcsszó után újabb egyszerű elágazás írható, így növelhetjük a vizsgált feltételek számát és 
az azokhoz tartozó utasításokat. 

   if (b >= 100) {     // Feltétel
      // (b >= 100) Igaz ág
      System.out.println(”Háromjegyű”);
   } else if (b >= 10) {
      // (b >= 100) Hamis ág  és  (b >= 10) Igaz ág
      System.out.println(”Kétjegyű”);
   } else {
      // (b >= 100) Hamis ág  és  (b >= 10) Hamis ág
      System.out.println(”Egyjegyű”);
   }

Amennyiben egyszerű elágazásokat ágyazunk egymásba a fenti módon, az egyes ágak közül legfel-
jebb egy futhat le. ha valamelyik feltétel igaz, a hozzá tartozó utasítások végrehajtása után az elágazás 
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utáni első kódsorra kerül a vezérlés. Előfordulhat, hogy az elágazások feltételei közül egy sem igaz – 
ilyenkor semelyik ág nem fog végrehajtódni.

Videó: A fenti példa elkészítésének lépéseit, befejezését, illetve a NetBeans kódkiegészítő és kódfor-
mázó lehetőségeit a SZINFO13_VID_03_01 elnevezésű videófájl mutatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

3.2.2. összetett elágazás
összetett elágazásnak nevezzük a több végrehajtási ággal rendelkező elágazást. Az összetett elágazást 
az különbözteti meg az egyszerű elágazások egymásba ágyazásával nyert, szintén több végrehajtási ág-
gal rendelkező szerkezettől, hogy itt egyetlen kifejezés kerül kiértékelésre, melynek eredménye alapján 
kerül az egyes ágakra a vezérlés.

Az összetett elágazások képzéséhez a switch kulcsszó áll a rendelkezésünkre, amely azonban – 
más nyelvbeli előfordulásával ellentétben – igen korlátozott a Javában. A kiértékelendő kifejezés értéke 
ugyanis csak megszámlálható típusú (szám vagy karakter) lehet.

Az összetett elágazás szintaktikája a következő:

   switch (kifejezés) {
      case cimke1:
           utasítások1;
           break;
      case cimke2:
      case cimke3:
           utasítások2;
           break;
      ...
      default:
           utasítások3;
   }

a switch fejében megadott kifejezés értékelődik ki először, és azon ág kerül majd végrehajtásra, 
amelyhez tartozó címke megegyezik a kifejezés értékével. 

ha nem írjuk ki az egyes ágak végére a break utasítást, a végrehajtás a következő ágon 
folytatódik. A break hatására azonban kiugrunk az elágazás blokkjából, és az utána sze-
replő első utasításra kerül a vezérlés.

Az újabb címke nem szakítja meg tehát a végrehajtást. A fenti példában például a 2-essel és 3-assal 
jelzett cimkék esetén is az utasítások2 kerül majd végrehajtásra.
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a default ágban adhatjuk meg azt az utasítást vagy blokkot, amely akkor kerül végrehajtásra, ha a 
kifejezés egyik megadott címkeértékkel sem egyezik meg. Ezen ág megadása nem kötelező.

Az összetett elágazást a kulcsszavak megfelelő tagolásával, és nem a blokkok elejét és végét jelző 
kapcsos zárójelek kiírásával tesszük olvashatóvá.

nézzünk egy példát összetett elágazásra!

   switch (szam) {
      case 0:
           System.out.println(”Nulla”);            // szam == 0
           break;
      case 1:
           System.out.println(”Egész pici szám”);  // szam == 1
      case 2:
           System.out.println(”Egy vagy kettő”);   // szam == 1,2
           break;
      default:
           System.out.println(”Legalább három”);   // szam == 3,4,5...
   }

a switch elágazás különlegességét az adja, hogy a break utasítással mi magunk szabályozhatjuk 
az ágak egymás utáni kiértékelésének módját és sorrendjét. ha azonban minden ág végére kitesszük a 
blokkból kiugró utasítást, úgy az elágazás könnyedén átírható egymásba ágyazott egyszerű elágazások-
ból képzett szerkezetre.
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3.3. FELADATOK

Az alábbi programok megírásához használd a netBeans fejlesztőkörnyezetet! Minden programot külön 
projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!

 3.3.1. FELADAT
írj programot, amely a paraméterben adott számról eldönti és kiírja annak paritását (páros vagy párat-
lan)!

 3.3.2. FELADAT
írj programot, mely a paraméterként adott számról eldönti, hogy osztható-e 2-vel, 3-mal és 5-tel! A 
program írja ki a képernyőre mindhárom vizsgált prímszámról, hogy az osztója vagy nem osztója a 
felhasználó által adott számnak!

 3.3.3. FELADAT
írj programot, mely a paraméterként adott háromszög oldalak hosszúsága alapján eldönti, hogy a három-
szög szerkeszthető-e!

 3.3.4. FELADAT
írj programot, mely egy 1 és 1 000 000 közötti számról eldönti, hogy hány jegyű!

 3.3.5. FELADAT
írj programot, amely a paraméterként adott két számról eldönti, hogy melyik a nagyobb! vizsgáld meg, 
hogy a felhasználó valóban két paramétert adott-e meg; két érték esetén hajtsd végre az összehasonlítást, 
ellenkező esetben írj ki hibaüzenetet!

Segítség: A paraméterek számát a args.length kifejezés adja meg. hibaüzenetet a System.err.
println() utasítással kell kiírni!

 3.3.6. FELADAT
Készíts programot, mely a paraméterként megadott számtól visszaszámol 0-ig (a számokat betűvel írja 
ki)! ha azonban a paraméterben megadott szám nagyobb 10-nél, írja ki a program, hogy a megadott 
szám túl nagy! A feladat megoldásához használd a switch-et!

 3.3.7. FELADAT
Fejleszd tovább az előző fejezet végén készített másodfokú egyenletet megoldó programot úgy, hogy ha 
a négyzetes tag együtthatója nulla, akkor írja ki, hogy az egyenlet nem másodfokú; továbbá ha a diszk-
rimináns kisebb, mint nulla, akkor írja ki, hogy az egyenletnek nincs megoldása! Ellenőrizd azt is, hogy 
a felhasználó megfelelő számú paramétert adott-e meg! ha nem, írj ki hibaüzenetet.

Tesztadatok: ha a programot a (-3 4 -2) paraméterekkel futtatod, az egyenletnek nem lesz megoldása. 
a (0 -4 5) paraméterekkel a megoldás: 1.25 lesz.
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4. ciklus típusai, alkalmazása

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük az elöltesztelő ciklus megfelelőjét a Java nyelvben, –
megtanuljuk a hátultesztelő ciklust és annak alkalmazását, –
megértsük a Java nyelv for-ciklusát, –
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

4.1. CIKLuS TíPuSAI, ALKALMAZáSA

4.1.1. elöltesztelő ciklus
A szekvencia és elágazás mellett olyan programozási struktúrára is szükségünk lesz, amely egy adott 
utasítást vagy azokból képzett blokkot többször végrehajt egymás után – ezt nevezzük ciklusnak. az 
egymás után többször végrehajtandó utasítás vagy blokk a ciklusmag. A ciklusmag végrehajtása, illetve 
annak befejezése függhet egy feltétel kiértékelésétől, de az ismétlések számát is meghatározhatjuk.

A szekvencián, elágazáson és cikluson kívül nincs szükség más vezérlési szerkezetekre 
programjaink megírásához.

elöltesztelő ciklusnak nevezzük azt a ciklust, melyben a ciklusmag addig hajtódik végre, ameddig a 
ciklusfeltétel teljesül. ha a ciklusfeltétel sosem teljesül, a vezérlés sosem kerül rá a ciklusmag utasítása-
ira.

Az elöltesztelő ciklus formája a következő:

   while (feltétel) {
      // Ciklusmag
      ...
   }

ha a ciklusmag egyetlen utasításból áll, a blokkot jelző kapcsos zárójelek kiírása nem lenne kötelező, 
a jobb olvashatóság miatt azt mégis mindig kitesszük. Pontosvesszővel csak a ciklusmagban szereplő 
utasításokat kell lezárnunk.

nézzük meg, hogyan írhatjuk ki elöltesztelő ciklussal a számokat 1-től 10-ig a képernyőre! 

   int i = 0;
   while (i < 10) {
      i+=1;
      System.out.println(i);
   }

A fenti megoldás a klasszikus, például Pascal nyelvben megszokott megoldáshoz hasonlít. Prefix ope-
rátorral azonban tovább egyszerűsíthetjük.

   int i = 0;
   while (i < 10) {
      System.out.println(++i);
   }
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4.1.2. hátultesztelő ciklus
a hátultesztelő ciklus esetén a ciklus szintén addig fut, míg a megadott feltétel teljesül – ám a feltétel 
kiértékelése a ciklusmag végrehajtása után következik. így a ciklusmag legalább egyszer lefut.

A hátultesztelő ciklus formája a következő:

   do {
      // Ciklusmag
      ...
   } while (feltétel);

ha a ciklusmag egyetlen utasításból áll, a blokkot jelző kapcsos zárójelek kiírása nem lenne kötelező, 
a jobb olvashatóság miatt azt mégis mindig kitesszük. A ciklust lezáró feltétel után a pontosvesszőt ki 
kell tennünk!

Most nézzük meg, hogyan írhatók ki a számok 1-től 10-ig hátultesztelő ciklussal! 

   int i = 0;
   do {
      System.out.println(++i);
   } while (i < 10);

Amennyiben a prefix értéknövelést postfixszé változtatjuk, módosítanunk kell a ciklusfeltételt is.

   int i = 1;
   do {
      System.out.println(i++);
   } while (i <= 10);

Mivel itt a szám kiírása után kapja meg az i a következő értéket, a ciklusfeltételben azt is engednünk 
kell, hogy 10-es érték esetén még egyszer belépjünk a ciklusmagba.

4.1.3. For-ciklus
A Java nyelv nem rendelkezik olyan számlálós ciklussal, melynél pontosan megadhatjuk a ciklusmag 
lefutásainak számát.

Felkínál azonban egy harmadik típusú ciklust, az ún. for-ciklust, mellyel nagyon egyszerűen írha-
tunk számlálót léptető ciklusokat. A for-ciklus esetén annak fejében van lehetőségünk a számlálóváltozó 
deklarálására, értékének növelésére, illetve a ciklusfeltétel megadására.

A for-ciklus formája a következő:

   for (utasítás1; feltétel; utasítás2) {
      // Ciklusmag
      ...
   }

A for-ciklus valójában minden esetben átírható egy vele ekvivalens elöltesztelő ciklussá.

   utasítás1;
   while (feltétel) {
      // Ciklusmag
      ...
      utasítás2;
   }
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A for-ciklus esetén is mindig kitesszük a ciklusmag elejét és végét jelző kapcsos zárójeleket!
nézzük meg, hogyan írható szokásos példánk (számok kiírása 1-től 10-ig) for-ciklussal!

   for (int i = 0; i < 10; i++) {
      System.out.println(i);
   }

A for-ciklus fejében deklarált változó csak a ciklusmagban érvényes, a ciklus után már 
nem használható.

Ciklusok írásánál, különösképpen azok egymásba ágyazásánál ügyeljünk a kód tagolásá-
ra! A ciklus feje és a ciklusmagot lezáró kapcsos zárójel kerüljön mindig egy vonalba, a 
ciklusmag utasításait kezdjük beljebb, azonos oszlopban.

Videó: A NetBeans ciklus és kiíró kódsablonjait a SZINFO13_VID_04_01 elnevezésű videófájl mu-
tatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Videó: A NetBeans debug funkcióját a SZINFO13_VID_04_02 elnevezésű videófájl mutatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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4.2. FELADATOK

Az alábbi feladatok megoldásához használd a netBeans fejlesztőkörnyezetet! Minden programot külön 
projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!
Paramétereket igénylő programok esetén a program mindig vizsgálja meg, hogy a felhasználó megfe-

lelő számú paramétert adott-e meg; ha nem, írjon ki hibaüzenetet!

 4.2.1. FELADAT
írj programot, amely kiírja a felhasználó által adott összes paramétert!

Segítség: a paraméterek számát az args tömb hosszából tudjuk meg, amit az args.length hivatkozás 
ad meg.

 4.2.2. FELADAT
írj programot, mely kiírja egymás mellé az 1 és 20 közé eső páros számokat!

 4.2.3. FELADAT
Módosítsuk az előző programot úgy, hogy ne az 1 és 20 közé eső páros, hanem a paraméterként megadott 
két szám közé eső 3-mal osztható számokat listázzuk ki! 

Segítség: egy kiíró utasítással több kifejezést is a képernyőre írhatunk a következő módon:            
System.out.println(„3-mal osztható számok „+tol+” és „+ig+” között:”);

 4.2.4. FELADAT
írj olyan programot, amely kiírja a paraméterként megadott szám osztóit! ha a szám prím, erről is tájé-
koztassa a felhasználót! A megoldáshoz használj for-ciklust!

 4.2.5. FELADAT
írj programot, mely két paraméterrel működik. Az első egy karakterlánc, a második pedig egy szám, 
amely azt adja meg, hányszor íródjon ki lépcsőzetesen a képernyőre az első paraméter.

 4.2.6. FELADAT
írj programot, amely a paraméterben megadott számról eldönti, hogy tökéletes-e!

Segítség: egy szám tökéletes, ha a nálánál kisebb osztóinak összege megegyezik önmagával.
pl. 6 osztói: 1+2+3=6; 28 osztói: 1+2+4+7+14=28.

 4.2.7. FELADAT
írj olyan programot, amely paraméterben megadott két számról eldönti, hogy barátságban állnak-e egy-
mással!

Segítség: két szám barátságban áll egymással, ha az egyik (önmagánál kisebb) osztóinak összege meg-
egyezik a másik számmal és viszont.
pl.: a (220, 284) számpár barátságos.

 4.2.8. FELADAT
Készíts programot, amely a paraméterben megadott tetszőleges számú paraméternek számítja ki a szám-
tani közepét!
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 4.2.9. FELADAT
Legyen a paraméter egy 100 és 9999 közé eső szám! írasd ki a képernyőre a számjegyek összegét! A 
megoldáshoz használj ciklust!

 4.2.10. FELADAT
írj programot, amely kirajzolja az amerikai zászlót! (A bal felső sarokban csillagok, a többi részen kötő-
jelek.) A megoldáshoz használj egymásba ágyazott ciklusokat!

 4.2.11. FELADAT
Rajzoltass a képernyőre csillagokkal olyan téglalapot, melynek magasságát és szélességét paraméterben 
adhatjuk meg. ha nem adunk meg paramétereket, az alapértelmezett magasság és szélesség 5 csillag.
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5. kivételkezelés. elemi input a consol 
osztály segítségével

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük a hibák osztályozását, a biztonságos program fogalmát, –
megismerjük a kivétel fogalmát és a Java nyelv kivételkezelését, –
megtanuljunk néhány gyakran használt kivételosztályt, –
bevezessük a Consol osztályt, és megtanuljuk, hogyan olvashatunk be a konzolról  –
különböző típusú értékeket a segítségével,
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

5.1. KIVÉTELKEZELÉS

5.1.1. Hiba, biztonságos program
A programhibák két fő csoportját szokás megkülönböztetni. Szintaktikai hibának nevezzük azon prog-
ramhibákat, melyek esetén az általunk írt program valamely része nem felel meg a nyelv szabályainak, 
azaz szintaktikájának. 

Példák szintaktikai hibákra:

   imt i = 0;
   system.out.println(”alma”);
   for(int i = 0, i<= 10, i++)...

Az első példában kulcsszó elgépelését láthatjuk. A második példa azért fog szintaktikai hibát adni, 
mivel a Java megkülönbözteti a kis és nagybetűket, a System osztály azonosítója pedig nagy kezdőbe-
tűvel írandó. A harmadik esetben pedig a for-ciklus fejében pontosvessző helyett vesszővel választottuk 
el a ciklusfej részeit.

Szemantikai hibának nevezzük azon kódrészleteket, melyek bár megfelelnek a nyelv szabályainak, 
mégsem értelmezhetők avagy nem adnak jó megoldást.

Példák szemantikai hibákra:

   int a=0, b=10/a;
   x1=(-b+Math.sqrt(b*b-4*a*c))/2*a;
   args[++i]

Az első példában egyértelmű a szemantikai hiba: nullával osztani Javában sem lehet. A másik két 
példa azonban nem okoz minden esetben hibát; megfelelő diszkriminánsból vonhatunk gyököt, ahogy ha 
van még feldolgozatlan paraméterünk, a megnövelt indexszel hozzáférhetünk. Azonban a kifejezésekben 
szereplő együtthatók bizonyos értékeinél hibás működés áll elő – a Java pedig ilyen esetben is megköve-
telheti az esetleg előforduló hibák kezelését.

A Java nyelv megírásánál ugyanis elsődleges szempont volt a nyelv biztonságossága. Egy biztonsá-
gos program szemantikai hibáknál nem áll meg, hanem megpróbálja kezelni azokat a belőlük következő 
hibákkal együtt. A Java nyelv a kivételkezeléssel biztosítja számunkra biztonságos programok írásának 
lehetőségét.
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5.1.2. Kivétel
A program futása során bekövetkező hibát a Java exceptionnek, magyarul kivételnek nevezi. ez egy 
olyan – kivételes – eseményt jelent, amely megszakítja az utasítások végrehajtásának normális menetét. 
Ezért a program futása kivételes módon folyik tovább – ezt valósítja meg a kivételkezelés.

Amikor hiba keletkezik, automatikusan létrejön egy kivételobjektum. Ezen kivételobjektum addig 
él, míg nem kezeljük azt – a kezelés után pedig automatikusan megszűnik. A kivétel kiváltódásának 
nevezzük azt, amikor a hiba hatására létrejön az objektum. Kivételt kiválthat egy hibás művelet, egy elő-
re megírt Java csomag vagy osztály, de a programozó maga is definiálhat és kiválthat saját kivételeket. 

Amikor az adott kivételről értesülünk, lehetőségünk van az adott kivétel elkapására. a kivételt azon 
blokk végén szokták elkapni, amelyben kiváltódtak. A kivétel kezelésének nevezzük azt a programrész-
letet, melyben az adott hibát orvosoljuk.

A Java nyelvben azon kivételeket, melyek kezelése minden esetben kötelező, ellenőrzött kivételek-
nek nevezzük. Az ellenőrzött kivételek nem kezelése szintaktikai hibát eredményez, és a program for-
dítása sikertelen lesz.

Kivételosztály Leírása

IOException Ki- és bemeneti hibák esetén váltódik ki, pl. konzolról való beolvasáskor.

FileNotFoundException Az IOException egyik alkivételosztálya. Akkor kapjuk például, ha nem létező 
fájlba próbálunk írni.

EOFException Fájl végét jelző kivétel. Szintén az IOException alosztálya.

Azon kivételeket, melyek kezelése nem kötelező, nem ellenőrzött kivételeknek nevezzük. Ezek ki-
váltódásának ellenőrzése nem kötelező, ám minden esetben ajánlott.
vegyünk sorra néhány gyakori nem ellenőrzött kivételt:

Kivételosztály Leírása

RuntimeException valamennyi futásidejű kivétel ősosztálya.

NullPointerException Olyan esetben kapjuk, ha null értékű, azaz inicializálatlan változóra vagy 
objektumra hivatkozunk.

IndexOutOfBoundsException Túlindexelést jelző kivétel. Akkor kapjuk, ha egy tömb, karakterlánc vagy más 
indexelhető szerkezet nem létező indexére hivatkozunk.

ArithmeticException Aritmetikai műveletek hibájakor kapjuk, például nullával való osztáskor.

NumberFormatException Akkor kapjuk például, ha nem megfelelő számot tartalmazó karakterláncot 
próbálunk szám típusúvá konvertálni. 

IllegalArgumentException Akkor váltódik ki, ha egy metódust nem megfelelő paraméterekkel hívunk.

ha a kivételt nem kezeljük abban a blokkban, ahol keletkezett, úgy a tartalmazó blokknak adódik át. 
Ez egészen addig folytatódik, míg valahol nincs egy olyan kivételkezelő blokk, mely az adott kivételt 
kezelné.

ha a kivételt egyik blokkban sem kezeljük, és feljut a legfelsőbb szintre: a program terminál.
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5.1.3. A kivételek kezelése
Azon műveleteket, melyek kivételt dobhatnak try-blokkba kell szerveznünk, melynek végén kezeljük az 
adott blokkban keletkezhető kivételeket.

A kivételkezelés szintaktikája:

   try {
      kritikus műveletek;
   } catch (KivételTípus1 e1) { 
      hibakezelés 
   } catch (KivételTípus2 e2) {
      hibakezelés 
   }
   ...

A következő példa olyan kódrészletet tartalmaz, amely kivételt dobhat.

   public class Osztas {
      public static void main(String[] args){
         int szam = Integer.parseInt(args[0]);
         int eredmeny = 1/szam;
         System.out.print(”A szám reciproka: ”);
         System.out.print(eredmeny);
      }
   }

Az egyik lehetséges hibaforrás a felhasználó által adott paraméter számmá alakítása, hiszen ha az 
karakteres típusú érték vagy a szám az ezreseknél szóközzel tagolt, úgy a számmá alakítás nem fog si-
kerülni. Ilyenkor NumberFormatException fog dobódni. hasonló veszélyt rejt a számmal való osztás, 
hiszen ha a szám nulla, úgy az osztás ArithmeticException kivételt fog dobni.

A fenti példa biztonságos változata a következő:

   public class Osztas {
      public static void main(String[] args){
         try {
            int szam = Integer.parseInt(args[0]);
            int eredmeny = 1/szam;
            System.out.print(”A szám reciproka: ”);
            System.out.print(eredmeny);
         } catch (NumberFormatException e) {
            System.err.println(”Hibás számformátum!”);
    } catch (ArithmeticException e) {
            System.err.println(”Osztási hiba!”);
    }
      }
   }

ha a paraméterként megadott értéket nem lehet számmá konvertálni, a vezérlés a 
NumberFormatException kivételt kezelő ágra ugrik, majd a program futása befejeződik. így az osztás 
művelete nem hajtódik végre, és nem is írjuk ki az eredményt. ha az osztás közben kapjuk a kivételt, a 
konzolra való írás helyett az ArithmeticExceptiont elkapó ágba lépünk, majd a program végrehajtá-
sa befejeződik, mivel a kivételkezelő blokk után nincs utasítás.
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ha kivétel keletkezik, a program vezérlése az adott blokkhoz tartozó kivételkezelő részre 
ugrik, és a kivétel kezelése után sem tér vissza a kivételt kiváltó utasításra.
A kivétel keletkezése után a vezérlés abban a blokkban folytatódik, ahol a kivételt sikere-
sen kezeltük, mégpedig a kivételkezelő részt követő első utasítással.

a finally ág segítségével pedig olyan kódrészletet is írhatunk, amely normál programműködés és 
kivétel keletkezése esetén is mindenképpen lefut. Ez a blokk akkor is végrehajtódik, amennyiben a ka-
pott kivételt az adott blokkban nem kezeljük, azaz nem írtunk hozzá catch-ágat. Ilyenkor a finally ág 
lefutása után a kivétel a tartalmazó blokknak adódik tovább.

a finally ág a try-catch blokkban a kivételek kezelése után következik.

   try {
      kritikus műveletek
   } catch (KivételTípus1 e1) { 
      hibakezelés 
   }
   ...
   finally {
      befejező műveletek
   }

A finally ágban általában a kritikus műveletekhez szükséges erőforrások felszabadítását, az ott meg-
nyitott fájlok bezárását szokás megvalósítani – azaz minden olyan műveletet, amelyet kivétel keletkezése 
esetén is végre szeretnénk hajtatni. 

5.2. ELEMI INPuT A CONSOL OSZTáLY SEGíTSÉGÉVEL

5.2.1. A Consol osztály
Eddig programunk paraméterezett hívásával tudtunk csak értékeket bekérni a felhasználótól. A Consol 
osztály segítségével azonban a konzolról olvashatunk be mostantól. 

A Consol osztály az alábbi metódusokat tartalmazza:

Metódus Leírása

readInt(”szöveg”) A paraméterként megadott szöveget a képernyőre írja, majd beolvas egy int típusú 
számot, melyet visszatérési értékként ad meg.

readFloat(”szöveg”) A paraméterként megadott szöveget a képernyőre írja, majd beolvas egy float típusú 
számot, melyet visszatérési értékként ad meg.

readString(”szöveg”) A paraméterként megadott szöveget a képernyőre írja, majd beolvas egy karakterláncot, 
melyet visszatérési értékként ad meg.

Mindhárom metódus IOException kivételt dobhat, a readInt és readFloat metódusok pedig 
NumberFormatExceptiont is, ha a felhasználó nem számot vagy nem megfelelő formátumú számot ad 
meg. Ezek kezeléséről minden esetben gondoskodnunk kell.

A Consol osztály használatakor a forrásállománynak mindenképpen az osztály alapértel-
mezett csomagjában (default package) kell lennie!
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nézzük meg a fenti, osztást elvégző programunk olyan változatát, melyben programparaméter helyett 
a konzolról olvassuk be a számot. Az ArithmeticExceptiont ezúttal nem kell kezelni, a float osztály-
ban értelmezett a nullával való osztás.

   public class Osztas {
      public static void main(String[] args){
         try {
            int szam = Consol.readInt(”Adj meg egy számot: ”);
            float eredmeny = (float)1/szam;
            System.out.print(”A szám reciproka: ”);
            System.out.print(eredmeny);
         } catch (IOException e) {
            System.err.println(”Hiba történt az adatok beolvasásakor.”);
         } catch (NumberFormatException e) {
            System.err.println(”Hibás számformátum!”);
    }
      }
   }

Kivételkezelésnél figyeljünk a try-blokk megfelelő tagolására! Kövessük a fenti kódrész-
letben bemutatott szerkesztést!

Videó: A Consol osztály használatát és a NetBeans kivételkezelést támogató eszközeit a SZINFO13_
VID_05_01 elnevezésű videófájl mutatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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5.3. FELADATOK

Az alábbi programok megírásához használd a netBeans fejlesztőkörnyezetet! Minden programot külön 
projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!
Minden konzolról történő olvasásnál kezeld a szükséges kivételeket!

 5.3.1. FELADAT
írj programot, amely egész számokat kér be a képernyőről egészen addig, míg a felhasználó 11-et nem ad 
meg! Ezután írd ki, hányadik számként kaptuk a 11-est!

 5.3.2. FELADAT
írj programot, amely beolvas egy egész számot, és eldönti róla, hogy osztható-e 2-vel vagy 3-mal!

 5.3.3. FELADAT
írj programot, amely bekér 3 egész számot, és eldönti, hogy melyik a legnagyobb! Majd írja ki azt is, 
hogy igaz-e, hogy mindhárom szám osztható hárommal!

 5.3.4. FELADAT
írj programot, amely bekér 5 egész számot és eldönti róluk, hogy Fibonacci-sorozatot alkotnak-e!

Segítség: a Fibonacci-sorozat minden eleme az előző két elem összege, pl.: 5 6 11 17 28 45…)

 5.3.5. FELADAT
írj programot, amely bekér 5 egész számot, és eldönti róluk, hogy mértani sorozatot alkotnak-e!

Segítség: mértani sorozatnak nevezzük azt a sorozatot, melyben (a második tagtól) bármely tag és az azt 
megelőző tag hányadosa állandó; pl.: 1 2 4 8 16 32…; 3 9 27 81 243…;7 70 700 7000 70 000…
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6. egy- és többdimenziós tömbök 
definiálása és alkalmazása

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük az egy- és többdimenziós tömbök definiálását és alkalmazását, –
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

6.1. egy- és töBBdimenziós tömBök definiálásA 
ÉS ALKALMAZáSA

6.1.1. Egydimenziós tömbök
a tömb egy olyan összetett adattípus, amely meghatározott alaptípusú változókat fog össze oly módon, 
hogy azokra indexszel hivatkozhatunk. A tömb létrehozásakor meg kell határoznunk annak dimenzió-
ját – ettől függően az egyes elemekre egy vagy több indexszámmal hivatkozhatunk. Az egydimenziós 
tömböt vektornak, a többdimenziós tömböt mátrixnak is szokás nevezni.

Mint minden egyéb, a Javában a tömb is egy objektum. Ezért a tömb változóknak számos metódusát 
használhatjuk majd kezelésükhöz.

A szögletes zárójelek ([]) segítségével definiálhatunk egydimenziós tömböt. Tömb definiálásakor 
meg kell határozunk a tömb elemeinek típusát és a tömb azonosítóját. hasonlóan egyszerű típusú válto-
zók definíciójához egy utasításban több tömböt és létrehozhatunk.

A szögletes zárójelet írhatjuk az alaptípus vagy a tömbváltozó azonosítója után.

   int[] v, w;            // v és w egydimenziós tömbök
   int x[], y;            // x integervektor, y integer típusú szám

A fenti példában csak definiáltuk a tömb típusú változóinkat, de a hosszuk egyelőre 0, melyet üres 
tömbnek szokás hívni. A tömb hosszát egy speciális értékadó utasítással adhatjuk meg, hosszát pedig a 
length tulajdonság segítségével kérdezhetjük le.

   int[] v;                              // v vektor
   v = new int[20];                      // v vektor 20 elemet tartalmazhat
   System.out.print(”Tömb hossza: ”);
   System.out.print(v.length);           // v vektor hossza

A Java a tömb elemeit 0-tól indexeli, így az első elem indexe 0, az utolsó elemé pedig 
hossz-1, azaz tömb.length-1. 

ha tehát egy ciklusban kívánjuk feldolgozni egy tömb elemeit, azt a következőképpen tehetjük meg:

   for (int i = 0; i < v.length; i++) {
      v[i] = i;      // minden vektorelem értéke az indexe lesz
   }

ha egy tömbben érvénytelen indexre hivatkozunk (pl. v[-2], v[v.length] stb.), akkor 
IndexOutOfBoundsException nevű kivétel keletkezik. Ennek kezelése csak abban az esetben szük-
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séges, ha nem vagyunk biztosak a vektor elemeinek számában vagy a hivatkozott elem létezésében. A 
tömbindexek megfontolt kezelése esetén ez a kivétel elkerülhető.

ha futás közben mégis ezt a kivételt kapjuk, akkor ellenőrizzük a kód azon részeit, ahol a tömb ele-
meire hivatkozunk.

Az eddigiekhez hasonlóan a tömb definiálásakor is adhatunk neki kezdőértéket. Ekkor a tömb hosz-
sza az inicializáló értékadásban megadott elemek számával fog megegyezni.

   int[] primszamok = { 2, 3, 5, 7, 11 };
   char[] ekezetes = { ’á’, ’é’, ’í’, ’ó’, ’ö’, ’ő’, ’ú’, ’ü’, ’ű’ };

A program paraméteres kezelésénél használt String[] args tulajdonképpen egy karakterlánc típusú 
változókból álló, tetszőleges hosszúságú tömb.

Bár a tömb összetett adattípus, a tömb változójának azonosítóját is kisbetűvel szokás kez-
deni. Azonosítójukat kezdhetjük v, t vagy m betűvel utalva a változó szerkezetére.

6.1.2. Többdimenziós tömbök
Amennyiben több kapcsos zárójelet írunk a tömb definiálásánál, többdimenziós tömböt kapunk. így 
valójában vektorokból álló vektort hozunk létre. A kapcsos zárójelpárok száma adja a tömb dimenzió-
ját. 

   int[] v, w[];         // v egydimenziós, w kétdimenziós tömb
   int[][] y;            // y kétdimenziós tömb
   int[][][] x;          // x háromdimenziós tömb

A többdimenziós mátrixokat is inicializálhatom, az egyes sorok száma és hossza a megadott értékek-
nek megfelelő lesz.

   int[][] y = {{ 1, 2, 3 }, { 4, 5, 6 }};      // y 2×3-as tömb
   char[][] ch = {{ ’a’ }, { ’b’, ’c’ }};       // szabálytalan tömb

Az egydimenziós tömbhöz hasonlóan meghatározhatom az egyes dimenziók fix méretét – így az 
egyes sorok és oszlopok száma azonos lesz, azaz szabályos mátrixot kapunk. Mivel azonban az egyes 
vektorelemek által tartalmazott vektorok méretét külön-külön is megadhatom, változó méretű tömbö-
ket (pl. kesztyűmátrixot) is létrehozhatok.

A következő példában definiálunk egy szabályos mátrixot és egy kesztyűmátrixot, melyet fel is töl-
tünk számokkal:

   int[][] t_m = new int[3][4];     // 3×4-es szabályos mátrix
   int[][] t_km = new int[3][];     // 3 elemű, tömbökből álló tömb
   for (int i = 0; i<t_km.length; i++) {
      t_km[i] = new int[i+1];
      for (int j = 0; j<t_km[i].length; j++) {
         t_km[i][j] = i+j+1;
      }
   }

A fenti példával az oldalt rajzolt tömböt hoztuk létre!
1

2 3

3 4 5
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6.2. FELADATOK

Az alábbi programok megírásához használd a netBeans fejlesztőkörnyezetet! Minden programot külön 
projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!
Minden konzolról történő olvasásnál kezeld a szükséges kivételeket!

 6.2.1. FELADAT
írj programot, amely definiál egy 10 hosszú, integer alaptípusú tömböt, és feltölti a felhasználótól bekért 
értékekkel! A végén írja ki a vektorelemeket a képernyőre!

 6.2.2. FELADAT
Készíts programot, melyben a definiált tömb hosszát is a felhasználótól kéred be! A tömb float értékeket 
tartalmazzon. A program számítsa ki a tömb elemeinek összegét, és írja ki azt a képernyőre.

 6.2.3. FELADAT
Készíts programot, mely bekér a felhasználótól valahány számot, majd kiszámolja az elemek átlagát, és 
kiírja, hány szám volt közülük páros. A számok tárolására használj tömböt!

 6.2.4. FELADAT (*)

Készíts programot, amely bekér egy számot, és ha az 1 és 7 között van, kiírja az ahhoz tartozó napot a 
héten (1 – hétfő, 2 – kedd stb.). A program addig fusson, míg a felhasználó nem üt be egy betűt! 

A megoldáshoz definiálj egy 7 hosszú sztringtömböt. ha a felhasználó nem megfelelő indexet ad meg, 
a program írjon ki hibaüzenetet – ehhez kezeld az IndexOutOfBoundsException kivételt!

Segítség: sztringtömb: String[] hetNapjai.

 6.2.5. FELADAT
írj programot, mely definiál egy 10 × 10-es tömböt, és töltsd fel a következőképpen:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

A program listázza ki áttekinthető formában a képernyőre a mátrix elemeit!
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 6.2.6. FELADAT
Egészítsd ki az előző programot úgy, hogy az definiáljon egy másik 10 × 10-es mátrixot, amit csupa 1-sel 
tölt fel, majd egy harmadik tömbbe összeadja az eredeti és az új mátrixot!

A program listázza ki áttekinthető formában a képernyőre a mátrix elemeit!

 6.2.7. FELADAT (*)
írj programot, amely +90°-kal forgatja el a 6.2.5-ben definiált mátrixot! A tükrözött mátrixot egy másik 
tömbben tárold! Az eredmény legyen az alábbi. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

9 19 29 39 49 59 69 79 89 99

8 18 28 38 48 58 68 78 88 98

7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

6 16 26 36 46 56 66 76 86 96

5 15 25 35 45 55 65 75 85 95

4 14 24 34 44 54 64 74 84 94

3 13 23 33 43 53 63 73 83 93

2 12 22 32 42 52 62 72 82 92

1 11 21 31 41 51 61 71 81 91

A program listázza ki áttekinthető formában a képernyőre a tükrözött mátrix elemeit!
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7. típusosztályok. számosztályok. math  
és strictmath matematikai osztályok

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük a típusosztály és csomagolóosztály fogalmát, –
megtanuljuk az egyes alaptípusokhoz tartozó csomagolóosztályokat és azok alkal- –
mazását,
megtanuljuk a szám típusosztályok legfontosabb tulajdonságait és metódusait, –
megismerjük a Math és StrictMath matematikai osztályok legfontosabb metódusait, –
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

7.1. TíPuSOSZTáLYOK

7.1.1. Csomagolóosztály
a típusosztály olyan Java osztály, melynek egyetlen adattulajdonsága van az adat tárolására, és melynek 
metódusai az adott típuson elvégezhető típusműveletek. Egy típusosztályhoz létrehozott példány pedig 
az adott típusú változónak megfelelő, ám azzal nem egyenlő objektum.

Javában minden elemi típusnak van egy csomagolóosztálya, azaz egy olyan típusosztály, amely az 
adott alaptípusnak felel meg. Ennek azonosítója általában a típus nagybetűs változata (Javában az osz-
tályokat nagy kezdőbetűvel szokás elnevezni), de néhány esetben az adott rövidítéshez tartozó teljes 
kifejezés.

Alaptípus Csomagolóosztály

byte Byte

short Short

int Integer

long Long

float Float

double Double

char Character

boolean Boolean

void Void

a void a Javában a típus nélküliséget jelző kulcsszó. Ezzel a kulcsszóval jelezzük például, 
ha egy metódus nem tér vissza semmilyen értékkel. A void kulcsszónak megfelelő csoma-
golóosztály a Void, amely nem példányosítható.

Amennyiben egy adattal csak egyszerű műveleteket kívánunk elvégezni, úgy nem szükséges a tí-
pusosztály használata – elegendő magát az alaptípust használnunk. ha azonban szükségünk van a tí-
pusosztály nyújtotta műveletekre, netán objektumként kell az adatra hivatkoznunk – úgy használjuk a 
csomagolóosztályokat.

javában a karakterláncot nem tudjuk elemi adattípussal megvalósítani, csak típusosztállyal. A 
sztringek kezelésére a String típusosztály áll a rendelkezésünkre.
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7.1.2. Konstruktor és inicializálás
ha egy típusosztályból kívánunk létrehozni egy példányt, meg kell hívnunk annak konstruktorát. a 
konstruktorok általában inicializálnak is; paraméterként adhatjuk meg a változó kezdőértékét. 

A típusobjektumok esetén a konstruktorral inicializálás kötelező, mivel ezen objektumok 
értéke nem módosítható.

nézzünk példát inicializáló konstruktorhívásra: 

   Integer ii = new Integer(3);         // kezdőértéke 3
   String s = new String(”123”);        // kezdőértéke ”123”
   Integer ij = new Integer(s);         // kezdőértéke: 123
   Character cd = new Character(’a’);   // kezdőértéke: a

Mint azt a fenti példában láthatjuk, egy típusosztály több konstruktorral is rendelkezhet. Az Integer 
típusú változót létrehozásakor inicializálhatjuk szám és karakterlánc típusú értékkel is; ez utóbbi esetben 
azonban kezelnünk kell az esetleg kiváltódó NumberFormatException kivételt.

7.1.3. Típuskonverzió
A típusosztályok segítségével típuskonverziót is végezhetünk, azaz egy adott értéket konvertálhatunk 
valamilyen más típusúvá. Ilyenkor hivatkozhatunk a típusosztályból példányosított változó metódusára, 
de a típusosztály metódusaként is hívhatjuk.

   int i = Integer.parseInt(”123”);        // típusosztály metódusaként
   int par1 = Integer.parseInt(args[0]);   // típusosztály metódusaként
   Integer ii = new Integer(100);
   String s = ii.toString();               // ii objektum metódusaként

Az egyes típusobjektumok értékeit pedig más típusúként is lekérdezhetjük:

   Integer ii = new Integer(100);
   byte b = ii.byteValue();        // értéke: 100
   float f = ii.floatValue();        // értéke: 100.0 lebegőpontos szám
   int i = ii.intValue();

7.2. SZáMOSZTáLYOK

7.2.1. Numerikus konstansok
Az egyes típusosztályokban konstansértékeket is definiáltak. A Byte, Short, Integer, Long, Float és 
Double típusok MIN _ VALUE és MAX _ VALUE konstansai megadják az adott típus által felvehető legki-
sebb és legnagyobb értéket. A valós típusok esetén a MIN _ VALUE a legkisebb pozitív értéket adja meg.

a Float és Double típusoknál létezik a NaN konstans, ami a „not a number” rövidítése – ezt az érté-
ket akkor kapjuk eredményül, ha az általunk végrehajtott műveletnek nincs valós megoldása (pl. nullával 
való osztás, negatívból gyökvonás).

Szintén a valós típusoknál létezik a POSITIVE _ INFINITY és NEGATIVE _ INFINITY konstans, me-
lyek a pozitív és negatív végtelent jelentik.
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7.2.2. Egész szám osztályok
nézzük meg, milyen típusműveletek állnak rendelkezésünkre a Short és Integer típusosztályok esetén. 
a Byte és Long típusosztályoknál is megtalálhatók ugyanezek a megfelelő formában. 

Mint azt fent láthattuk már, az Integernek két konstruktora van: szám és karakterlánc típusú érték-
kel is inicializálhatjuk. ugyanez igaz a másik két egész szám osztályra is.

Metódus neve Leírása

Short Short(short s)
Integer Integer(int i)

Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, és az alaptípusnak 
megfelelő értékkel inicializálja.

Short Short(String s)
Integer Integer(String s)

Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, és a karakterláncként 
adott érték számmá konvertált formája lesz a kezdőérték. nem megfelelő 
számformátum esetén NumberFormatException kivétel váltódik ki.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

Java nyelvben a konstruktor neve mindig megegyezik az osztály nevével, és mindig az 
adott osztálynak megfelelő típusú változóval tér vissza.

7.2.3. Típuskonverzió az egész szám osztályokkal
Típuskonverzióra az alábbi metódusok használhatók:

Metódus neve Leírása

short parseShort(String s)
int parseInt(String s)

Karakterláncból a megfelelő típusú számmá konvertál. nem 
megfelelő számformátum esetén NumberFormatException 
kivétel váltódik ki.

short parseShort(String s, int r)
int parseInt(String s, int r)

Karakterláncból a megfelelő típusú számmá konvertál, értékét 
az adott r számrendszerben adottként értelmezi. nem megfelelő 
számformátum esetén NumberFormatException kivétel 
váltódik ki.

String toString() Az adott számobjektum értékét konvertálja karakterlánccá.

byte byteValue() A számobjektum értékét adja byte típusként.

short shortValue() A számobjektum értékét adja short típusként.

int intValue() A számobjektum értékét adja int típusként.

long longValue() A számobjektum értékét adja long típusként.

double doubleValue() A számobjektum értékét adja double típusként.

float floatValue() A számobjektum értékét adja float típusként.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

7.2.4. Egész szám típusváltozók összehasonlítása
Mivel egy típusosztályból példányosított objektumok nem egyszerű számok, ezért ezek összehasonlítá-
sa sem hajtható végre a szokványos összehasonlító operátorokkal. Az alábbi metódusokat használhatjuk 
az azonos típusosztályhoz tartozó változók értékeinek összehasonlítására.
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Metódus neve Leírása

boolean equals(Short s)
boolean equals(Integer i)

összehasonlítja két Short vagy Integer típusú változó értékét. 
ha azok egyenlők, a visszatérési érték true lesz, ellenkező esetben 
false.

int compareTo(Short s)
int compareTo(Integer i)

összehasonlítja két Short vagy Integer típusú változó értékét. ha 
azok egyenlők, a visszatérési érték 0; ha a hívóobjektum értéke kisebb, 
mint az argumentumként adotté, úgy a visszatérési érték <0; különben 
>0.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

Az alábbi példában nézzük meg, hogyan lehet Integer értékeket összehasonlítani!

   Integer ii = new Integer(1);
   Integer ij = new Integer(8);
   Integer ik = new Integer(8);
   boolean b = ii.equals(ij);        // érték: false
   b = ij.equals(ik);                // érték: true
   int i = ij.compareTo(ik);         // érték: 0
   i = ii.compareTo(ij);             // érték < 0
   i = ik.compareTo(ii);             // érték > 0

7.2.5. Valós szám osztályok
a Double és Float típusosztályok sok olyan metódust tartalmaznak, melyeket fent ismertettünk az 
egész típusú számosztályoknál, a lebegőpontos számok jellegéből adódóan mégis szükségünk lesz né-
hány különleges műveletre.

Mindkét lebegőpontos számhoz három konstruktor létezik: a kezdőérték megadható double, float és 
String formátumban.

Metódus neve Leírása

Float Float(float f)
Float Float(double d)
Double Double(double d)
Double Double(float f)

Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, és az adott float 
vagy double típusúként megadott értékkel inicializálja.

Float Float(String s)
Double Double(String s)

Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, és a karakterláncként 
adott érték lebegőpontos számmá konvertált formája lesz a kezdőérték. nem 
megfelelő számformátum esetén NumberFormatException kivételt 
kapunk.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

7.2.6. Típuskonverzió a valós szám osztályokkal
Típuskonverzióra az alábbi metódusok használhatók:

Metódus neve Leírása

float parseFloat(String s)
double parseDouble(String s)

Karakterláncból a megfelelő típusú lebegőpontos számmá konvertál. nem 
megfelelő számformátum esetén NumberFormatException kivételt 
kapunk.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 
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Természetesen mindkét típusosztály esetén a fent leírt módon használhatók a toString(), byteValue(), 
shortValue(), intValue(), longValue(), doubleValue() és floatValue() metódusok.

illetve Float és Double típusú értékek összehasonlítása is ugyanúgy történik, mint azt az egész szám 
osztályoknál tárgyaltuk.

7.2.7. A valós szám osztályok egyéb metódusai
nézzük meg a csak lebegőpontos számok esetén értelmezhető műveleteket!

Metódus neve Leírása

boolean isInfinite() ha a hívóobjektum mínusz vagy plusz végtelen értéket vesz fel, igazat ad 
vissza.

boolean isInfinite(float f)
boolean isInfinite(double d)

ha a paraméterként adott lebegőpontos szám mínusz vagy plusz végtelen 
értéket vesz fel, igazat ad vissza.

boolean isNaN() ha a hívóobjektum értéke NaN, igazat ad vissza; különben hamisat.

boolean isNaN(float f)
boolean isNaN(double d)

ha a paraméterként adott lebegőpontos szám NaN értékkel egyenlő, igazat 
ad vissza; különben hamisat.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

7.3. MATH ÉS STRICTMATH MATEMATIKAI OSZTáLYOK

7.3.1. Math és StrictMath matematikai osztályok
javában a Math és StrictMath osztályokban találhatunk speciális matematikai műveleteket. A két osz-
tály közötti különbség, hogy a Math osztály – a StrictMath osztállyal szemben – nem garantálja, hogy 
minden Java verzió alatt ugyanazt az eredményt adja.

A matematikai osztályokban két konstans definiált:

Konstans neve Leírása

double PI A Pi szám, értéke 3.1415…

double E Az e (Euler-féle) szám, értéke 2.71828…

nézzünk meg néhány hasznos matematikai műveletet! A táblázatban adott műveletek más egyszerű 
típussal (pl. float helyett double, int helyett long) is definiáltak.
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Metódus neve Leírása

float max(float a, float b)
int max(int a, int b)

A paraméterként adott számok közül a nagyobbat adja 
vissza.

float min(float a, float b)
int min(int a, int b)

A paraméterként adott számok közül a kisebbet adja vissza.

float abs(float f)
int abs(int f)

a paraméterként adott szám abszolút értékét adja.

double toRadians(double angdeg) A paraméterként adott fok radiánértékét adja.

double toDegrees(double andrad) A paraméterként adott radián értékét adja meg fokban.

double cos(double d) A paraméterként adott, radiánban meghatározott szög 
cosinusát számolja ki.

double sin(double d) A paraméterként adott, radiánban meghatározott szög sinusát 
számolja ki.

double tan(double d) A paraméterként adott, radiánban meghatározott szög 
tangensét számolja ki. 

double ceil(double d) A paraméterként adott számot kerekíti felfelé.

double floor(double d) A paraméterként adott számot kerekíti lefelé.

double rint(double d) A paraméterként adott számot kerekíti a legközelebbi 
egészhez.

double sqrt(double d) A paraméterként adott szám négyzetgyökét adja meg; ha d 
értéke nan vagy negatív, az eredmény nan.

double pow(double a, double b) az ab értékét számolja ki.

double random() 0.0 és 1.0 közötti valós álvéletlenszámot generál.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

nézzünk pár példát a fenti műveletek alkalmazására!

   double pi = Math.PI;               // érték: 3.1415...
   double cospi = Math.cos(pi);       // érték: -1
   double piKerLe = Math.floor(pi);    // érték: 3
   double piKerFel = Math.ceil(pi);   // érték: 4
   double piKerek = Math.rint(pi);    // érték: 3
   double rand = Math.random()*100;   // 0 és 100 közé eső random szám
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7.4. FELADATOK

Az alábbi programok megírásához használd a netBeans fejlesztőkörnyezetet! Minden programot külön 
projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!
Minden esetben kezeld a szükséges kivételeket!

 7.4.1. FELADAT
Készíts programot, mely megjeleníti a képernyőn a rendelkezésünkre álló számtípusok értelmezési tar-
tományának minimumát és maximumát!

 7.4.2. FELADAT
írj programot, amely bemutatja a végtelenek viselkedését! nézd meg, hogy mi az eredménye, ha a prog-
ram végtelenhez tetszőleges valós számot ad vagy von ki belőle, szoroz vele (negatívval és pozitívval), 
oszt vele (negatívval és pozitívval). Majd a program végezze el a 4 alapműveletet a két végtelennel is!

 7.4.3. FELADAT
írj programot, amely bekér 3 számot a felhasználótól és Integer típusú változókban tárolja el őket! írja ki 
a legnagyobb szám értékét!

 7.4.4. FELADAT
írj programot, amely 50 és 100 közé eső egész véletlenszámot generál, és kiírja azt a képernyőre!

 7.4.5. FELADAT
Készíts programot, amely bekéri a felhasználótól a kör sugarát (valós szám), és kiszámolja a kör kerületét 
és területét!
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8. A chArActer osztály. string  
és stringbuffer osztályok

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük a Character típusosztályt, annak alkalmazását és legfontosabb metó- –
dusait,
megtanuljuk a String osztály alkalmazását és legfontosabb metódusait, –
megismerjük a StringBuffer osztályt és annak jellemzőit, –
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

8.1. A CHARACTER OSZTáLY

8.1.1. A Character osztály
A karakter alaptípushoz tartozó csomagolóosztály a Character, melynek egyetlen tulajdonsága egy ka-
rakter típusú változó – a karakterérték maga. A számosztályokhoz hasonlóan a konstruktor segítségével 
példányosíthatjuk és inicializálhatjuk. 

a Character osztálynak csupán egyetlen konstruktora van:

Metódus neve Leírása

Character Character(char ch) Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, és az 
alaptípusnak megfelelő értékkel inicializálja.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

nézzük meg, hogyan hozhatunk létre és inicializálhatunk Character típusú változót!

   Character cc1 = new Character(’a’);
   Character cd1 = new Character(’2’);

8.1.2. Típuskonverzió a Character osztállyal
Típuskonverzióra az alábbi metódusok használhatók:

Metódus neve Leírása

String toString() Az adott karakterobjektum értékét adja Stringként.

String toString(char c) a paraméterként adott karakter értékét adja vissza Stringként.

int getNumericValue(char c) A paraméterként adott karakter értékét adja vissza számként. ha a 
karakterérték egy számjegy, akkor azt adja vissza számként; egyébként a 
karakterhez tartozó unicode kódot.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 
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8.1.3. Character változók összehasonlítása
A karakterobjektumok összehasonlításához szintén a típusosztály metódusait kell alkalmaznunk. 

Metódus neve Leírása

boolean equals(Character c2) összehasonlítja két Chracter típusú változó értékét. ha azok 
egyenlők, a visszatérési érték true lesz, ellenkező esetben false.

int compareTo(Character c2) összehasonlítja két Character típusú változó értékét. ha azok 
egyenlők, a visszatérési érték 0; ha a hívóobjektum értéke kisebb, mint 
az argumentumként adotté, úgy a visszatérési érték <0; különben >0.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

nézzünk példát Character változók összehasonlítására!

   Character cc1 = new Character(’a’);
   Character cc2 = new Character (’z’);
   Character cc3 = new Character (’a’);
   boolean b = cc1.equals(cc2);        // érték: false
   b = cc3.equals(cc1);                // érték: true
   int i = cc1.compareTo(cc3);         // érték: 0
   i = cc1.compareTo(cc2);             // érték < 0
   i = cc2.compareTo(cc1);             // érték > 0

8.1.4. A Character osztály egyéb metódusai
vegyük sorra a Character osztály gyakran használt metódusait!

Metódus neve Leírása

char charValue() A változóobjektum értékét adja karakterként.

boolean isDigit(char c) ha a paraméterként adott karakter számjegy, igaz értékkel tér vissza.

boolean isLetter(char c) ha a paraméterként adott karakter betű, igaz értékkel tér vissza.

boolean isLowerCase(char c) ha a paraméterként adott karakter kisbetűs, igaz értékkel tér vissza.

boolean isUpperCase(char c) ha a paraméterként adott karakter nagybetűs, igaz értékkel tér vissza.

boolean isSpaceChar(char c) ha a paraméterként adott karakter szóköz, igazat ad vissza.

char toLowerCase(char c) A paraméterként adott karaktert adja vissza kisbetűsen.

char toUpperCase(char c) A paraméterként adott karaktert adja vissza nagybetűsen.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

8.2. STRING ÉS STRINGbuFFER OSZTáLYOK

8.2.1. String osztály
Javában a karakterláncot a String osztállyal valósították meg, ezért a sztringek mindig típusobjektu-
mok. 

a String osztályban számtalan konstruktort definiáltak, ezek közül a leggyakrabban alkalmazottak 
a következők:
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Metódus neve Leírása

String String() Létrehoz egy a típusosztálynak megfelelő üres változóobjektumot.

String String(String str) Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, és a 
paraméterként adott literállal vagy String objektum értékével 
inicializálja.

String String(char[] tch) Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, és a 
paraméterként adott karaktertömbben szereplő karakterlánccal 
inicializálja.

String String(char[] tch, 
           int kezdet, int hossz)

Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, és a 
paraméterként adott karaktertömb kezdet indexű karakterétől 
kezdődő hossz hosszúságú részsztringjével inicializálja.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

A fenti táblázatban utolsóként szereplő konstruktor áll a legközelebb a String megvalósításához, 
mivel a karakterlánc a Javában tulajdonképpen egy karaktertömb. 

A tömbökhöz hasonlóan a karakterláncok első karakterének indexe 0, utolsó karakterük 
indexe pedig hossz-1.

Mivel a String talán a leggyakrabban használt típusosztály, ezért a nyelv az ún. automatikus 
konstruktorhívás lehetőségét is felkínálja; ez esetben egy egyszerű értékadással hozzuk létre és inicia-
lizáljuk a String típusú objektumváltozót.

karakterláncok összefűzésére a + operátort használhatjuk, ezt az inicializálásnál is alkalmazhat-
juk.

nézzünk példát String változók létrehozásra!

   String str = new String();               // üres String
   String alma = new String(”alma”);        // érték: ”alma”
   char[] tch = {’a’, ’l’, ’m’, ’a’};
   String alma2 = new String(tch);          // érték: ”alma”
   String sma = new String(tch, 2, 2);      // érték: ”ma”
   String alma3 = ”al” + sma;               // érték: ”alma”
   String alma4 = ”alma”;                   // automatikus konstruktorhívás

A String típusosztály csak konstans sztringeket tud kezelni, azaz létrehozása után az érté-
ke nem módosítható.
String típusú változó használatakor azonban úgy tűnhet, hogy értékét módosíthatjuk. Mi-
vel azonban a konstruktor minden egyes értékadáskor automatikusan meghívódik, tud-
tunk nélkül új sztringobjektum jön létre, és új memóriaterület allokálódik.
ezért a String típusosztályt csak akkor használjuk, ha a String értékét nem kívánjuk 
gyakran módosítani. Minden egyéb esetben használjuk a StringBuffer osztályt.
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8.2.2. Típuskonverzió a String osztállyal
Tetszőleges típusú változó értékét karakterlánccá konvertálhatjuk a valueOf() metódus segítségével.

Metódus neve Leírása

String valueOf(boolean l)
String valueOf(char c)
String valueOf(double d)
String valueOf(float f)
String valueOf(int i)
String valueOf(long l)

a paraméterként adott boolean, char, double, float, int vagy 
long típusú értékét String típusúvá alakítja.

String valueOf(char[] tch) A paraméterként adott karaktertömbben szereplő karakterláncot adja 
vissza String típusúként.

String valueOf(char[] tch, int 
kezdet, int hossz)

A paraméterként adott karaktertömb kezdet indexű karakterétől kezdődő 
hossz hosszúságú részsztringjét adja String típusú értékként.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

nézzünk példát a valueOf() metódus alkalmazására!

   boolean l = false;
   int i = 123;
   char c = ’b’;
   double pi = 3.14;
   String str = String.valueOf(c) + String.valueOf(l) + String.valueOf(i) +
               String.valueOf(pi);   // értéke: ”false123b3.14”

8.2.3. String változók összehasonlítása
Karakterláncok egyenlőségének vizsgálatára a String osztály metódusait kell használnunk. Stringek 
összehasonlítása alatt mindig azok lexikografikus összehasonlítását értjük. 

a lexikografikus összehasonlítás alapján két karakterlánc egyenlő, ha azonos hosszúak, 
és minden pozíciójukon azonos karakter áll. Lexikografikus összehasonlítás alapján egy 
s1 sztring kisebb egy s2 sztringnél, ha az elejétől számítva a két sztringben az első eltérő 
karakternél az s1 karaktere előrébb szerepel az ábécében, mint az s2 adott pozíción szerep-
lő karaktere. Szintén kisebb lesz s1 s2-nél, ha s1 rövidebb s2-nél, ám az összes karaktere 
megegyezik s2 megfelelő pozícióján álló karakterével.
Javában a nagybetűk mindig lexikografikusan kisebbek a kisbetűknél.
Pl.: „abc”=”abc”; „abd”>”abc”; „abcde”>”abc”, „aza”<”zdt”, „Z”<”a”.
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Karakterláncok összehasonlítására a következő metódusokat használhatjuk:

Metódus neve Leírása

boolean equals(String s2) összehasonlítja a hívóobjektum és a paraméterként adott 
karakterlánc értékét. ha azok egyenlők, a visszatérési érték 
true lesz, ellenkező esetben false. Megkülönbözteti a kis- 
és nagybetűket.

boolean equalsIgnoreCase(String s2) összehasonlításnál nem különbözteti meg a kis- és nagybe-
tűket.

int compareTo(String s2) Lexikografikusan összehasonlítja a hívóobjektum és a 
paraméterként adott karakterlánc értékét. ha azok egyenlők, a 
visszatérési érték 0; ha a hívóobjektum értéke kisebb, mint az 
argumentumként adotté, úgy a visszatérési érték <0; különben 
>0. Megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

int compareToIgnoreCase(String s2) összehasonlításnál nem különbözteti meg a kis- és nagybe-
tűket.

boolean regionMatches(int kezdet, 
String s2, int s2kezdet, int hossz)

Lexikografikusan összehasonlítja a hívóobjektum és a para-
méterként adott másik sztring megadott részsztringjeit. az 
összehasonlítás a hívóobjektum kezdet indexű elemével és 
az s2 s2kezdet indexű karakterével kezdődik, és hossz szá-
mú karaktert hasonlít össze. ha a meghatározott részsztringek 
azonosak, a visszatérési érték true lesz, ellenkező esetben 
false. Megkülönbözteti a kis- és nagybetűket.

boolean regionMatches(
boolean ignoreCase, int kezdet, 
String s2, int s2kezdet, int hossz)

ha az első paraméternek true értéket adunk, az összehason-
lításnál nem különbözteti meg a kis- és nagybetűket.

boolean contentEquals(
               StringBuffer sb) 

ha a hívóobjektum és a paraméterként adott StringBuffer típusú 
változó ugyanazon karakterláncot tartalmazza, a visszatérési 
érték true lesz, ellenkező esetben false.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

Az alábbi példában karakterláncokat hasonlítunk össze!

   String s1 = „karacsony”;
   String s2 = „ara”;
   String s3 = „ArA”;
   boolean l =  s1.equals(s2);                // érték: false
   l = s2.equals(s3);                         // érték: false
   l = s2.equalsIgnoreCase(s3);               // érték: true
   int i = s1.compareTo(s2);                  // érték > 0
   i = s2.compareTo(s3);                      // érték > 0
   i = s2.compareToIgnoreCase(s3);            // érték: 0
   l = s1.regionMatches(1, s2, 0, 3);         // érték: true
   l = s1.regionMatches(1, s3, 0, 3);         // érték: false
   l = s1.regionMatches(true, 1, s3, 0, 3);   // érték: true
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8.2.4. A String osztály egyéb metódusai
A String osztály számtalan sztringkezelő metódust kínál, melyek megkönnyítik a karakterláncok feldol-
gozását. 

nézzük meg a karakterláncban történő keresést támogató metódusokat!

Metódus neve Leírása

int length() A hívósztring hosszát adja meg.

char charAt(int index) Megadja a sztring paraméterként adott pozíciójában 
álló karakterét. ha nem létező indexre hivatkozunk, a 
StringIndexOutOfBoundsException dobódik.

int indexOf(char ch) Megadja a paraméterként adott karakter első előfordulásának 
indexét a sztringben. ha az adott karakter nem szerepel benne, -1 a 
visszatérési érték.

int indexOf(char ch,
            int indextol) 

Megadja a paraméterként adott karakter első előfordulásának 
indexét a sztringben. A keresést a indextol indexű karaktertől 
kezdi. ha az adott karakter nem szerepel benne, -1 a visszatérési 
érték.

int indexOf(String str)
int indexOf(String str,
            int indextol)

Megadja a paraméterként adott sztring első előfordulásának 
kezdőindexét a hívósztringben. A keresés kezdetét is megadhatjuk 
a indextol paraméterrel. ha az adott sztring nem szerepel benne, 
-1 a visszatérési érték.

int lastIndexOf(char ch)
int lastIndexOf(char ch,
                int indextol) 

Megadja a paraméterként adott karakter utolsó előfordulásának 
indexét a sztringben. A keresés kezdetét is megadhatjuk az 
indextol paraméterrel. ha az adott karakter nem szerepel benne, 
-1 a visszatérési érték.

int lastIndexOf(String str)
int lastIndexOf(String str,
                int indexig)

Megadja a paraméterként adott sztring utolsó előfordulásának 
kezdőindexét a hívósztringben. A keresés végét is megadhatjuk a 
indexig paraméterrel. ha az adott sztring nem szerepel benne, -1 
a visszatérési érték.

boolean endsWith(String vegzodes) Megvizsgálja, hogy a hívóobjektum a paraméterként adott 
sztringgel végződik-e. Egyezés esetén a visszatérési érték true 
lesz, ellenkező esetben false.

boolean startsWith(String prefix)
boolean startsWith(String prefix,
                   int indextol)

Megvizsgálja, hogy a hívóobjektum a paraméterként adott 
sztringgel kezdődik-e. Egyezés esetén a visszatérési érték true 
lesz, ellenkező esetben false. Az összehasonlítás kezdetét is 
megadhatjuk az indextol paraméterrel.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 
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Az alábbi példában karakterláncokban keresünk.

   String s1 = „babamamatorna”;
   String s2 = „ba”;
   String s3 = „ma”;
   int i = s1.length();                       // érték: 13
   char c = s1.charAt(8);                     // érték: t
   i = s1.indexOf(’t’);                       // érték: 8
   i = s1.indexOf(s3);                        // érték: 4
   i = s1.indexOf(s3, 5);                     // érték: 6
   i = s1.lastIndexOf(„a”);                   // érték: 12
   i = s1.lastIndexOf(„a”, 10);               // érték: 7
   boolean l =  s1.startsWith(s2);            // érték: true

Olyan metódusok is definiáltak a String osztályban, melyek segítségével az eredeti karakterlánc egy 
részét vagy módosított változatát kapjuk. 

Metódus neve Leírása

String concat(String str) A hívóobjektum végére fűzi a paraméterként adott karakterláncot.

String replace(char regiChar,
               char ujChar)

A hívósztringben az regiChar karakter minden előfordulását 
ujChar karakterre cseréli.

String replaceAll(String mit,
                  String mire)

A hívósztringben a paraméterként adott mit részsztring minden elő-
fordulását mire karakterláncra cseréli.

String replaceFirst(String mit,
                    String mire)

A hívósztringben a paraméterként adott mit részsztring első előfor-
dulását mire karakterláncra cseréli.

String[] split(String str) A hívósztringet a paraméterként adott karakterlánc mentén darabolja, 
az egyes darabokat egy sztringtömbben adja vissza.

String substring(int indextol) A hívóobjektum paraméterként adott indextől kezdő-
dő részsztringjét adja. ha nem létező indexre hivatkozunk az 
StringIndexOutOfBoundsException dobódik.

String substring(int indextol,
                 int indexig)

A hívóobjektum paraméterekként adott indextől kezdődő és inde-
xig tartó részsztringjét adja. ha nem létező indexre hivatkozunk az 
StringIndexOutOfBoundsException dobódik.

String toLowerCase() A hívósztringet kisbetűssé alakítja.

String toUpperCase() A hívósztringet nagybetűssé alakítja.

String trim() Olyan sztringgel tér vissza, amely a hívósztringet tartalmazza a kez-
deti és végződő whitespace karakterek nélkül.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

Whitespace karaktereknek nevezünk minden olyan karaktert, amely üres karakterként 
jelenik meg a képernyőn. A leggyakoribb whitespace karakterek a szóköz és a tabulátor.
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nézzünk néhány példát a módosító metódusok alkalmazására!

   String s1 = „babamamatorna”;
   String s2 = s1.replaceAll(„ba”, „BA”);       // érték: „BABAmamatorna”
   String s3 = s2.replace(’a’, ’A’);            // érték: „BABAmAmAtornA”
   String s4 = s3.substring(8).toUpperCase();   // érték: TORNA

Mint azt a példa mutatja az egyes sztringkezelő metódusokat kombinálva is alkalmazhatjuk. Ezek 
eredményeképpen azonban mindig új sztringet kapunk.

8.2.5. A Stringbuffer osztály
ha módosítható tartalmú és hosszú karakterláncokkal kívánunk dolgozni, úgy használjuk a StringBuffer 
típusosztályt. A StringBuffer osztály alábbi konstruktorainak valamelyikét szoktuk használni.

Metódus neve Leírása

StringBuffer StringBuffer() Létrehoz egy, a típusosztálynak megfelelő üres 
változóobjektumot.

StringBuffer StringBuffer(String str) Létrehozza a típusosztályhoz tartozó változóobjektumot, 
és a paraméterként adott karakterlánccal inicializálja.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

Egy StringBuffer változónak van kapacitása és aktuális hossza, ez a kettő pedig nem 
feltétlenül egyezik meg. A StringBuffer aktuális hossza mindig a benne levő karakterek 
számával egyezik meg, míg a kapacitása az a karaktermennyiség, amennyit a változó el 
tud tárolni anélkül, hogy új memóriaterületet kéne neki allokálni.

A kapacitás és aktuális hossz megadására csak nagyon speciális esetben van szükség, mivel a Java 
automatikusan kezeli ezeket – ezért erre részletesen nem térünk ki.

A módosítható sztringek tartalmát metódusok segítségével változtathatjuk meg. 



66 JAvA PROgRAMOZáSI nyELv nETBEAnS FEJLESZTőKöRnyEZETBEn • TAnuLóI JEgyZET I/13. évFOLyAM 

Metódus neve Leírása

StringBuffer append(boolean b)
StringBuffer append(char c)
StringBuffer append(char[] tch)
StringBuffer append(double d)
StringBuffer append(float f)
StringBuffer append(int i)
StringBuffer append(long l)
StringBuffer append(String str)
StringBuffer append(StringBuffer sb)

A paraméterként adott logikai, karakteres, karaktertömb, 
lebegőpontos vagy egész szám értékének megfelelő 
karakterláncot, illetve a konstans vagy módosítható sztring 
értékét a hívó StringBuffer objektum végére illeszti. 

StringBuffer insert(int indextol,
                    boolean b)
StringBuffer insert(int indextol,
                    char c)
StringBuffer insert(int indextol,
                    char[] tch)
StringBuffer insert(int indextol,
                    double d)
StringBuffer insert(int indextol,
                    float f)
StringBuffer insert(int indextol,
                    int i)
StringBuffer insert(int indextol,
                    long l)
StringBuffer insert(int indextol,
                    String str)
StringBuffer insert(int indextol,
                    StringBuffer sb)

A paraméterként adott értéket a hívó StringBuffer objektum 
karakterei közé illeszti, mégpedig úgy, hogy a paraméterként 
adott kezdőpozícióban kezdődjék a beillesztett rész; az adott 
pozícióban levő eredeti érték pedig balra csúszik.

void setCharAt(int index, char ch) A paraméterben adott indexű karaktert a szintén paraméterként 
adott karakterre módosítja.

StringBuffer delete(int indextol,
                    int indexig)

Törli a módosítható sztring paraméterként adott indexei közötti 
karaktereit. az indexig indexű karaktert megtartja. 

StringBuffer deleteCharAt(int index) Törli a módosítható sztring paraméterként adott indexén álló 
karakterét. 

StringBuffer reverse() Betűnként tükrözi a StringBuffer karakterlánc értékét.

StringBuffer replace(int indextol,
            int indexig, String str)

A paraméterként adott indexek között levő szöveget kicseréli a 
szintén paraméterként adott karakterláncra.

A táblázat első oszlopában az első érték az adott metódus visszatérési értékének típusa, majd adott a metódus neve, zárójelben 
szükséges paraméterei felsorolva azok típusaival. 

A fenti táblázatban a void kulcsszó azt jelzi, hogy az adott metódusnak nincs visszatérési értéke.
nézzünk példát a fenti metódusok alkalmazására!

   String s1 = „mama”;
   StringBuffer sb1 = new StringBuffer(s1);  // érték: „mama”
   sb1.insert(0, „baba”);                    // érték: „babamama”
   sb1.append(„torna”);                      // érték: „babamamatorna”
   sb1.delete(4, 8);                         // érték: „babatorta”
   sb1.replace(3, 9, „zsak”);                // érték: „babzsak”
   sb1.reverse();                            // érték: „kaszbab”

Sajnos a StringBuffer osztályban nem definiálták mindazon metódusokat, melyeket a String osz-
tály ismertetésénél sorra vettünk – de a legfontosabbak (getChars, charAt, indexOf, lastIndexOf, 
substring, toString) itt is megtalálhatók.
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8.3. FELADATOK

Az alábbi programok megírásához használd a netBeans fejlesztőkörnyezetet! Minden programot külön 
projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!
Minden esetben kezeld a szükséges kivételeket!

 8.3.1. FELADAT
írj programot, amely a felhasználótól karakterláncokat kér be (a bekért karakterláncok számát is a felhasz-
náló adhassa meg)! Ezután a program keresse meg és írja ki a képernyőre ezek közül a lexikografikusan 
legkisebbet!

 8.3.2. FELADAT
írj programot, amely bekér a felhasználótól egy mondatot, majd kiírja, hányszor szerepel abban a „ku-
tya” szó!

 8.3.3. FELADAT
írj programot, amely bekér egy karakterláncot a felhasználótól, és eldönti róla, hogy az palindróma-e!

Segítség: palindrómának nevezzük azokat a szavakat vagy mondatokat, melyek visszafelé olvasva ön-
magukat adják, pl.: körök, görög, abba.

 8.3.4. FELADAT
írj programot, amely bekér egy mondatot, és az abban szereplő „egy” szó összes előfordulását lecseréli 
„kettő”-re!

 8.3.5. FELADAT
Készíts programot, amely bekér egy szót a felhasználótól, és az abban szereplő valamennyi magánhang-
zót nagybetűsre cseréli! 

 8.3.6. FELADAT
Készíts programot, amely bekér egy mondatot, és törli belőle az összes nem alfabetikus karaktert!

 8.3.7. FELADAT (*)
Készíts programot, mely a paraméterként megadott 1 és 999 közötti számhoz megadja annak betűvel írt 
formáját!
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9. osztályok, objektumok definiálása  
és alkalmazása

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük az osztályok definiálásának és példányosításának módját; –
megtanuljuk a láthatósági módosítókat és megismerkedjünk a metódusok túlterhelé- –
sének fogalmával;
megtanuljunk konstruktort definiálni; –
megértsük az osztályszintű tagok használatát; –
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

9.1. OSZTáLYOK, ObJEKTuMOK DEFINIáLáSA ÉS 
ALKALMAZáSA

9.1.1. osztályok definiálása, objektumok
az osztály azonos jellegű dolgok (pl. emberek, tárgyak, adatszerkezetek) modelljét leíró önálló egység. 
az osztályokból példányokat hozunk létre, melyeket objektumoknak is nevezünk – ezt nevezzük pél-
dányosításnak. 

Az osztályok definíciója Javában két részből áll: meg kell határoznunk az osztály példányainak ál-
lapotát leíró változókat (más néven tulajdonságokat), illetve definiálnunk kell az osztály viselkedését, 
műveleteit meghatározó metódusokat.

javában egy osztályt a class kulcsszóval kezdődő szerkezettel definiálhatunk. 
Az alábbi példában létrehozunk egy Tanulo osztályt, melynek három tulajdonsága lesz: a tanuló neve, 

évfolyamának száma (pl. 13) és az osztály betűjele (pl. ’B’). Definiálunk egy metódust is, mellyel léptet-
hetjük a tanuló aktuális évfolyamának számát év végén.

   class Tanulo {
      String nev;

      int evfolyam;
      char osztaly;

      void evfolyamotLep() {
         evfolyam += 1;
      }
   }

az evfolyamotLep metódusnak void a típusa, mivel nincs visszatérési értéke, és bemenő paramétere 
sincs, mivel értelemszerűen eggyel növeli az évfolyam aktuális értékét. 

Egy Java fájlban több osztályt is definiálhatunk, de ha másik Java fájlban is el szeretnénk 
azt érni, akkor csak egyet tartalmazhat, melynek neve meg kell, hogy egyezzen az őt tar-
talmazó fájl nevével.

Amikor létrehozunk egy Java projektet, mindig létrejön egy Main osztály, és Main.java lesz az őt 
tartalmazó fájl neve is.
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Az osztályok azonosítóit nagybetűvel szokás kezdeni. Amennyiben összetett kifejezés sze-
repel benne, úgy minden egyes új szót is nagybetűvel írunk (pl. EgyetemiHallgato).
A tulajdonságok és metódusok neveit kisbetűvel szokás kezdeni.

a class kulcsszó előtt módosítót is megadhatunk, mely az osztály láthatóságát vagy viselkedését 
befolyásolja. ha az osztálydefiníciót a public módosítóval kezdjük, úgy az osztály másik csomagban, 
fájlban is látható lesz; enélkül az osztályt csak az adott csomagban használhatjuk.

Az alábbi példában nézzük meg, hogyan példányosíthatjuk a fent definiált osztályt, és hogyan hivat-
kozhatunk a tulajdonságaira és metódusaira.

   Tanulo tan1;                     // objektumváltozó definiálása
   tan1 = new Tanulo();             // objektum létrehozása, példányosítás
   tan1.nev = „Nagy Lajos”;         // nev tulajdonság inicializálása
   tan1.evfolyam = 13;              // evfolyam tulajdonság inicializálása
   tan1.osztaly = ’B’;              // osztaly tulajdonság inicializálása
   tan1.evfolyamotLep();            // evfolyamotLep metódus hívása

Az osztály definiálása során megadott tulajdonságokat rögtön inicializálhatjuk is a szokásos módon. 
ha egy tulajdonságot nem inicializálunk, annak kezdőértéke szám típusú változó esetén nulla, karakter 
esetén ’/u0000’, logikai típus esetén false, minden egyéb esetben pedig null lesz. Egy osztálynak lehet 
konstans tulajdonsága is.

   public class Tanulo {
      String nev;
      final String ISKOLANEVE = „Petrik Lajos SZKI”;    // konstans tag
      int evfolyam, iskolakezdesEve = 2010;            // inicializálás
      char osztaly;

      void evfolyamotLep() {
         evfolyam += 1;
      }
   }

9.1.2. Tulajdonságok és metódusok láthatósága
Egy osztály tulajdonságaira és metódusaira is alkalmazhatunk módosítókat, mellyel meghatározhat-
juk, hogy azokat más osztályok elérhetik illetve hívhatják vagy sem. ha egy tulajdonságot vagy metó-
dust módosító nélkül definiálunk, akkor ezeket az adott csomagban definiált osztályok elérik – ezeket 
félnyilvános tagoknak nevezzük.

Amennyiben az egyes tagok definíciója elé a public kulcsszót írjuk, úgy ezek a tagok kívülről elérhe-
tők; azaz minden olyan objektum hozzájuk fér, amelyik az osztályt is láthatja. Az ilyen tulajdonságokat 
és metódusokat nyilvános tagoknak nevezzük.
ha pedig egy tagot el szeretnénk rejteni, azt a private módosítóval érhetjük el. A privát tagok más 
osztályból nem hivatkozhatók, de az adott osztályon belül természetesen elérhetők maradnak.

A gyakorlatban az osztályok tulajdonságait privát tagként szoktuk megadni, azok értéké-
nek lekérdezését és módosítását metódusok segítségével valósítjuk meg. ha egy osztályban 
definiálunk egy Name tulajdonságot, az ő értékét visszaadó metódust getName-ként, az 
értékét beállító metódust pedig setName-ként szokás elnevezni. Ezeket nevezzük getter 
és setter metódusoknak.
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A fenti Tanulo osztály tehát a következőképpen is definiálható.

   public class Tanulo {
      private String nev;
      private final String ISKOLANEVE = „Petrik Lajos SZKI”;
      private int evfolyam, iskolakezdesEve = 2010;
      private char osztaly;

      public String getNev() {
         return nev;
      }
      public int getEvfolyam() {
         return evfolyam;
      }
      public char getOsztaly() {
         return osztaly;
      }
      public String setNev(String nev) {
         this.nev = nev;
      } 
      public int setEvfolyam(int evfolyam) {
         this.evfolyam = evfolyam;
      }
      public char setOsztaly(char osztaly) {
         this.osztaly = osztaly;
      }

      public void evfolyamotLep() {
         evfolyam += 1;
      }
   }

Mint azt a fenti példa is mutatja, egy metódusban a this kulcsszóval hivatkozhatunk az osztály ak-
tuális példányára. Erre akkor lehet szükség például, ha egy metódus paramétere megegyezik az osztály 
egy tagjának nevével – ilyenkor a formális paraméter elfedi az osztály tulajdonságát, így arra csak a 
this kulcsszó segítségével hivatkozhatunk.

A metódusok visszatérési értékét a return kulcsszó után írjuk. Az adott visszatérési érték 
lehet összetett kifejezés is.

Egy osztálynak több azonos nevű metódusa is lehet, amennyiben azok különböző szignatúrával, 
azaz különböző nevű vagy típusú paraméterekkel rendelkeznek. Ilyenkor ugyanis a metódus hívásakor 
a megadott paraméterek száma és típusa meghatározza, hogy az adott metódus melyik példányát hívjuk. 
Ezt nevezzük az adott metódus túlterhelésének. Egy osztály konstruktorát is túlterhelhetjük. Mindket-
tőre láttunk már példát az egyes típusosztályoknál: a String típusnak többféle szignatúrával rendelkező 
konstruktora adott; a valueOf metódus pedig tetszőleges típusú paraméterrel hívható.

Az evfolyamotLep metódus túlterhelésére mutat példát az alábbi kódrészlet.
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   public class Tanulo {
      ...
      private int evfolyam, iskolakezdesEve = 2010;
      private char osztaly;
      ...

      public void evfolyamotLep() {
         evfolyam += 1;
      }
      public void evfolyamotLep(int evfolyam) {
         this.evfolyam = evfolyam;
      }
      public void evfolyamotLep(int evfolyam, char osztaly) {
         this.evfolyam = evfolyam;
         this.osztaly = osztaly;
      }
   }

9.1.3. konstruktor definiálása
Az osztály konstruktora az a programkód, amely az osztály példányosításakor automatikusan lefut. A 
konstruktorban szokás inicializálni a legfontosabb tulajdonságokat. A konstruktor nem metódus, nem is 
tekinthető tagnak, hiszen nem öröklődik.

A konstruktor neve meg kell egyezzen az osztály nevével, és közvetlenül nem hívható, 
csak példányosításkor. A konstruktornak nincs visszatérési értéke, de a void kulcsszót 
sem kell kiírnunk.
A konstruktort public módosítóval szoktuk létrehozni.

Konstruktora tulajdonképpen minden osztálynak van, akkor is, ha mi nem hozunk létre. Ilyenkor egy 
nyilvános, paraméter nélküli ún. implicit konstruktor jön létre, amelynek a törzse üres, és a program-
kódban nem jelenik meg.

Egészítsük ki a Tanulo osztályt egy konstruktorral, amely beállítja a név, évfolyam és osztály tulaj-
donságok értékeit!

   public class Tanulo {
      private String nev;
      private final String ISKOLANEVE = „Petrik Lajos SZKI”;
      private int evfolyam, iskolakezdesEve = 2010;
      private char osztaly;

      public Tanulo(String nev, int evfolyam, char osztaly) {
         this.nev = nev;
         this.evfolyam = evfolyam;
         this.osztaly = osztaly;
      }
      ...
   }
   ...
   Tanulo tan2 = new Tanulo(„Nagy Lajos”, 13, ’B’);

A kódrészlet utolsó sora azt mutatja, hogyan hívjuk meg a fent definiált konstruktort.
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Mivel a java automatikus szemétgyűjtő mechanizmusa (garbage Collector) révén a 
már nem használt objektumok automatikusan törlődnek a memóriából, nincs szükség 
destruktorra – a nyelv nem is rendelkezik ilyen szerkezettel.

9.1.4. osztályszintű tagok
Osztályváltozónak nevezzük azt a tulajdonságot, amely nem az osztály egyes példányaihoz, hanem az 
osztály egészéhez kapcsolódik. Míg a példányváltozókból minden az adott osztályból létrehozott objek-
tumnak lesz egy példánya, addig az osztályváltozókból csak egyetlen egy létezik. Osztályváltozót abban 
az esetben szokás létrehozni, ha az osztálynak is van olyan állapota, melyet ebben tárolni szeretnénk. 

hasonlóképpen osztályszintű metódusokat is létrehozhatunk az adott osztály műveleteinek megvaló-
sítására. Az osztálymetódusokra azonban vonatkozik pár szabály.

Az osztálymetódusok csak az osztályváltozókhoz férhetnek hozzá. Az osztálymetódusban 
nem használhatjuk a this kulcsszót, hiszen osztályszinten nincs értelme az osztály aktu-
ális példányára hivatkozni. 

Az osztálymetódusok akkor is végrehajthatók, ha az osztálynak nincs még egyetlen példánya sem.
Osztályváltozót, illetve osztálymetódust a static kulcsszóval definiálhatunk.

a Tanulo osztályban vezessünk be egy olyan osztályváltozót, amely a már létrehozott példányok 
számát tárolja. Ez az érték nyilvánvalóan nem lehet példányváltozó, hiszen az egyes példányok nem tud-
nak egymás létezéséről – az osztály azonban értesül egy-egy újabb példány létrejöttéről: a konstruktor 
hívásakor.

hozzunk létre egy osztálymetódust is a példányok aktuális számának lekérdezésére.

   public class Tanulo {
      ...
      private static int tanulokSzama = 0;         // osztályszintű tag
      ...

      public Tanulo(String nev, int evfolyam, char osztaly) {
         this.nev = nev;
         this.evfolyam = evfolyam;
         this.osztaly = osztaly;
         tanulokSzama += 1;
      }

      public static int getTanulokSzama() {
         return tanulokSzama;
      }
   }
   ...
   int db = Tanulo.getTanulokSzama();  // hivatkozás osztályszintű tagra

A fenti kódrészlet utolsó sora azt mutatja, hogyan hivatkozhatunk az osztályváltozókra (nyilvános tag 
esetén) és az osztálymetódusokra másik osztályból: az osztály azonosítóján keresztül.

Egy osztályváltozót is inicializálhatunk – ez az értékadás természetesen csak egyetlen egyszer haj-
tódik végre: az osztály definiálásakor. Az egyes objektumok példányosításakor csak a példányváltozók 
kapnak kezdőértéket.
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9.1.5. A Java főprogram mint osztályszintű metódus
Számtalan Java programot elkészítettünk már, de vizsgáljuk most meg, mi is egy Java program.

   public class Main {
      public static void main(String[] args) {
         // program
      }
   }

valójában tehát egy Main nevű osztály statikus, azaz osztályszintű, nyilvános és visszatérési érték-
kel nem rendelkező metódusát implementáljuk a főprogram megírásakor, amely egy String alaptípusú 
tömb paraméterrel rendelkezik. Ez a metódus a Main osztály példányosítása nélkül is hívható, hiszen 
osztályszintű.

ha a Main osztályon belül szeretnénk egy műveletet kiszervezni egy másik metódusba, 
annak osztályszintű metódusnak kell lennie, hiszen a Main osztály nincs példányosítva.

Videó: Az osztályok fájlba szervezését NetBeansben, az automatikus konstruktor és getter/setter ké-
szítést a SZINFO13_VID_09_01 elnevezésű videófájl mutatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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9.2. FELADATOK

Az alább definiált programok megírásához használd a netbeans fejlesztőkörnyezetet! Minden programot 
külön projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!
Minden esetben kezeld a szükséges kivételeket!

 9.2.1. FELADAT – PáROS PROGRAMOZáS
válassz magadnak egy párt, akivel együtt fogsz dolgozni!

hozd létre a Tanulo osztályt a Tanulo.class fájlba! A Tanulo objektum a következő tulajdonságokkal 
rendelkezzen:

nev –  – a tanuló nevét tartalmazó karakterlánc, 
szuletesiEv –  – a tanuló születési évének tárolására,
evfolyam –  – a tanuló évfolyamának tárolására, 
osztaly –  – a tanuló osztályának tárolására, 
angolJegyek –  – ez legyen egy 3 hosszú tömb az angoljegyek tárolására, és 
feleviAngol –  – a félévi angol jegy tárolására. 

a Tanulo objektum tulajdonságait közvetlenül ne lehessen módosítani!
Az osztálynak többféle konstruktora legyen: az egyik csak a nevet és születési évet kérje be, egy 

másik az évfolyam és osztály értékeit is! Az évfolyam, osztály, angol jegyek és félévi osztályzat beállítá-
sához készíts setter metódusokat, és minden tulajdonságnak legyen gettere! Készíts egy olyan metódust 
is, amely rendezetten kiírja a tanuló összes adatát, illetve egy olyat is, amely csak a nevét és félévi angol 
osztályzatát!

ha elkészítetted az osztályt, add át azt programozótársadnak! A feladat további részében a társad által 
elkészített osztállyal dolgozz!

Egy osztály tanulói angol nyelvből 3 osztályzatot kapnak egy félévben. A félévi jegyeket a következő 
szabály szerint határozzák meg:

Szabály Osztályzat

jegyek átlaga >= 4.5 5

jegyek átlaga >= 3.6 4

jegyek átlaga >= 2.7 3

jegyek átlaga >= 1.8 2

különben 1

Készíts programot, amely bekéri az osztály tanulóinak adatait, és minden tanulóhoz létrehoz egy 
Tanulo objektumot, melyeket egy tömbben tárol! 

A program számítsa ki, majd írja ki minden tanuló félévi angol osztályzatát!

változóidat beszédesen nevezd el, és a kódot lásd el bőven kommentekkel! 
ha a társad által írt osztály implementációjában valamilyen hibát találsz, beszéljétek meg, 
és együtt javítsátok azt ki!
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 9.2.2. FELADAT
Készíts olyan osztályt, amely kiszámolja az alábbi síkidomok területét és kerületét:

háromszög –
kör –
téglalap –
négyzet –
paralelogramma –
deltoid –

Az osztály egyetlen rejtett, konstans tulajdonságot tartalmazzon: a PI értékét. Minden síkidom kerü-
letének és területének kiszámításához készíts külön metódust, melyek paraméterben várják a szükséges 
adatokat!

Készíts főprogramot, amely teszteli az osztály működését!
Az osztályt úgy készítsd el, hogy később fel tudd majd használni!
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10. öröklődés. saját kivételosztály

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük az osztályok öröklődésének módját; –
megértsük a statikus és dinamikus típus, illetve az absztrakt és végleges osztályok  –
és metódusok fogalmát;
megnézzük, hogyan tudunk saját kivételosztályt létrehozni; –
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

10.1. öröklődés

10.1.1. öröklődés
Osztályt létrehozhatunk úgy, hogy teljesen újként definiáljuk, de egy már meglevő osztályból is szár-
maztathatjuk: ezt nevezzük öröklődésnek.

A Javában nincs többszörös öröklődés, azaz minden osztálynak csupán egyetlen őse lehet.

javában az Object osztály minden osztály ősosztálya, azaz a legáltalánosabb osztály.

Amikor egy osztályt egy már meglevőből származtatunk, kiegészíthetjük azt új tagokkal, azaz új 
tulajdonságokkal és metódusokkal. A származtatást az extends kulcsszóval tehetjük meg.

   public class VegzosTanulo extends Tanulo {
      private double erettsegiAtlag;
      String egyetem, szak;

      public double getErettsegiAtlag() {
         return erettsegiAtlag;
      }
      public void setTovabbTanulas(String egyetem, String szak) {
         this.egyetem = egyetem;
         this.szak = szak;
      }
   }

A fenti vegzosTanulo osztály tehát a Tanulo osztály leszármazottja vagy gyermeke, a Tanulo pedig 
a vegzosTanulo szülője, vagyis őse. 

javában a public és protected módosítókon kívül egy harmadik is a rendelkezésünkre áll: ha egy 
tulajdonságot vagy metódust a protected módosítóval hozunk létre, úgy azt csak az adott csomagban 
definiált osztályokból érhetjük el, illetve minden belőle származtatott osztályból.

A gyermekosztály örökli a szülőosztály valamennyi publikus, protected és félnyilvános, valamint 
összes osztályszintű tagját. A private tulajdonságokat is eléri a hozzá definiált nyilvános metódusokon 
keresztül – például lekérdezheti az értékét a getter, és módosíthatja a setter metódusokat használva. A 
privát metódusok nem öröklődnek.

A konstruktort a gyermekosztály nem örökli, azonban a gyermekosztály konstruktorából meghívhat-
juk a szülőosztály konstruktorát a super kulcsszó használatával.
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   public class VegzosTanulo extends Tanulo {
      private double erettsegiAtlag;
      ...
      public VegzosTanulo(String nev, char osztaly, double erettsAtlag) {
         super(nev, 13, osztaly);
         erettsegiAtlag = erettsAtlag;
      }
      ...
   }
   ...
   VegzosTanulo vtan = new VegzosTanulo(”Nagy Lajos”, ’B’, 4.235);

A fenti kódrészletben az új osztály konstruktorából meghívjuk tehát a Tanulo osztály konstruktorát, 
amely beállítja a név, évfolyam és osztály változók értékeit, és megnöveli a tanulók számát nyilvántartó 
osztályváltozó értékét is.

a this kulcsszót pedig arra is használhatjuk, hogy az adott osztályban definiált másik konstruktort 
hívjuk vele.

   public class VegzosTanulo extends Tanulo {
      private double erettsegiAtlag;
      ...
      public VegzosTanulo(String nev, char osztaly) {
         super(nev, 13, osztaly);
      }
      public VegzosTanulo(String nev, char osztaly, double erettsAtlag) {
         this(nev, osztaly);
         erettsegiAtlag = erettsAtlag;
      }
      ...
   }

A fenti példában az első konstruktor meghívja a Tanulo osztályban definiált konstruktort, a második 
konstruktor pedig előbb meghívja az első konstruktort, majd inicializálja az érettségi átlagot tároló pél-
dányváltozót. Bármelyik konstruktort hívjuk is utána a példányosításkor, a szülőosztály konstruktora le 
fog futni.

10.1.2. Statikus és dinamikus típus
Mivel a VegzosTanulo a Tanulo osztály leszármazottja, egy Tanulo típusú változónak értékül adható 
egy VegzosTanulo típusú objektum is, hiszen az annak kiterjesztése csupán: minden olyan tulajdonság-
gal és metódussal rendelkezik, amivel az őse. 

   Tanulo tan = new Tanulo(”Kiss Piroska”, 12, ’B’);
   VegzosTanulo vtan = new VegzosTanulo(”Nagy Lajos”, ’B’);
   tan = vtan;
   vtan = (VegzosTanulo)tan;

Az értékadó utasítás után a tan objektumváltozó statikus típusa Tanulo lesz, a dinamikus típusa 
viszont VegzosTanulo. Egy változó statikus típusa a program futása alatt végig változatlan – ez az a 
típus, amit a változó deklarációjakor megadtunk; dinamikus típusa viszont a program futása során vál-
tozhat.

a vtan változónak pedig értékül adhatjuk a tan objektumot, hiszen annak dinamikus típusa 
VegzosTanulo. Ilyenkor az objektumváltozó előtt zárójelben meg kell adnunk a dinamikus típust – ezt 
javában típuskényszerítésnek vagy explicit típuskonverziónak hívják.
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ha például egy tömbben kívánjuk tárolni az objektumainkat, úgy ha a tömb alaptípusa Tanulo, abba a 
VegzosTanulo típusú objektumainkat is tárolhatjuk. hasonlóképpen az általánosabb típusú paraméterrel 
rendelkező metódus hívható speciálisabb típusú objektummal is.

   public class Iskola {
      private static boolean egyOsztalybaJarnak(Tanulo tan1, Tanulo tan2) {
         return (tan1.getEvfolyam() == tan2.getEvfolyam() &&
                 tan1.getOsztaly() == tan2.getOsztaly());
      }
   }
   ...
   Tanulo tan1 = new Tanulo(”Tóth Brúnó”, 12, ’B’);
   Tanulo tan2 = new Tanulo(”Kiss Piroska”, 12, ’B’);
   VegzosTanulo vtan = new VegzosTanulo(”Nagy Lajos”, ’B’);
   boolean b = Iskola.egyOsztalybaJarnak(tan1, tan2);    // érték: true
   b = Iskola.egyOsztalybaJarnak(tan1, vtan);            // érték: false

Látjuk, hogy a fenti Iskola osztályban definiált osztálymetódusnak bár két Tanulo típusú paraméte-
re van, VegzosTanulo típusú értékkel is hívható. Az ilyen metódusokban azonban nyilvánvalóan csak 
olyan tagokra hivatkozhatunk, melyeket a Tanulo osztályban definiáltunk.

Object típusú változónak tetszőleges objektum értékül adható.

10.1.3. metódusok felüldefiniálása
A gyermekosztály hozzáfér a szülőosztályban definiált publikus, protected és félnyilvános metódu-
sokhoz, és azokat felül is definiálhatja. Amennyiben a gyermekosztály egy öröklött metódushoz saját 
implementációt készít, úgy az adott metódust felüldefiniálja. Ilyenkor a gyermekosztály metódusának 
hívásakor az új implementáció fog lefutni. Az eredeti kód csak a felüldefiniálás során érhető el a super 
kulcsszó használatával. A privát metódusokat nem tudjuk felüldefiniálni, mivel azok nem öröklődnek.

Az alábbi példában a havi osztálypénz kiszámítását végző metódust definiáljuk felül a vegzosTanulo 
osztály definíciójában. A felüldefiniáló metódus kidolgozásából azonban meghívjuk az eredetit.

   public class Tanulo {
      ...
      private int evesOsztalypenz = 10000;
      ...
      public int szamolHaviOsztalypenz() {
         return evesOsztalypenz / 10;
      }
   }
   public class VegzosTanulo extends Tanulo {
      ...    
      private int ballagasKoltsegek;
      ...
      public int szamolHaviOsztalypenz() {
         return super.szamolHaviOsztalypenz() + ballagasKoltsegek / 10;
      }
      ...
   }

Futási időben, ha egy objektum valamely metódusát hívjuk, mindig az objektum dinamikus típusához 
tartozó metódus fog lefutni.
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A felüldefiniáló metódust ugyanúgy kell elneveznünk, mint az eredeti metódust, és a szig-
natúrájuknak is egyezni kell. A visszatérési értékük típusának szintén azonosnak kell len-
nie, és a felüldefiniáló metódus láthatósági kategóriája nem lehet szűkebb, mint az eredeti 
metódusé. 
ha egy túlterhelt metódust definiálunk felül, úgy csak a vele pontosan egyező szignatúrájút 
írjuk felül.

Az osztálymetódusokat nem lehet felüldefiniálni, csak elfedni – futási időben ugyanis az objektum 
statikus típusának megfelelő osztálymetódusa fog lefutni. Egy osztályban definiált osztálymetódus elfe-
di a vele megegyező nevű és szignatúrájú, szülőosztályban definiált osztálymetódust. Példánymetódust 
osztálymetódussal nem szabad elfedni.

Az osztály tulajdonságai szintén elfedhetők a belőle származtatott osztályban.

10.1.4. Absztrakt és végleges osztályok
Amikor komplett osztályhierarchiát valósítunk meg Javában, szükségünk lehet olyan osztályok defini-
álására is, melyeket nem kívánunk példányosítani, csak származtatni belőle más osztályokat. Az ilyen 
osztályokban tulajdonképpen a belőle származtatott osztályok közös tulajdonságait és kidolgozandó me-
tódusait írjuk le. Az ilyen osztályokat absztrakt osztályoknak nevezzük, és az abstract kulcsszóval 
jelöljük. Az absztrakt osztálynak pedig azon metódusait, melynek konkrét megvalósítását a gyermek-
osztályokra hagyjuk, absztrakt metódusoknak nevezzük.

Az alábbi példában definiálunk egy absztrakt Negyszog osztályt, melynek lesz egy megvalósított 
kerületet számító és egy absztrakt területet számító metódusa. Ebből származtatjuk a Teglalap és Pa-
ralelogramma osztályokat, melyekben implementáljuk az absztrakt teruletSzamit metódust.
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   public abstract class Negyszog {
      protected double aOldal, bOldal;
      
      protected double keruletSzamit() {
         return 2*(aOldal + bOldal);
      }
      protected abstract double teruletSzamit();
   }

   public class Teglalap extends Negyszog {
      public Negyszog(double aOldal, double bOldal) {
         this.aOldal = aOldal;

         this.bOldal = bOldal;
      }

      protected double teruletSzamit() {
         return aOldal * bOldal;
      }
   }

   public class Paralelogramma extends Negyszog {
      protected double aMagassag, bMagassag;

      public Paralelogramma(double aOldal, double bOldal, 
                            double aMag, double bMag) {
         this.aOldal = aOldal;

         this.bOldal = bOldal;
         this.aMagassag = aMag;

         this.bMagassag = bMag;
      }   

      protected double teruletSzamit() {
         return aOldal * aMagassag;
      }
   }
   ...
   Teglalap t = new Teglalap(12, 9);
   Paralelogramma p = new Paralelogramma(10, 12.5, 5, 4);
   double tKer = t.keruletSzamit();                // érték: 42
   double tTer = t.teruletSzamit();                // érték: 108
   double pKer = k.keruletSzamit();                // érték: 45
   double pTer = k.teruletSzamit();                // érték: 50

Végleges osztálynak nevezzük azt az osztályt, amely nem örökíthető – azaz belőle származtatással 
nem hozhatunk létre új osztályt. Egy osztály metódusa pedig akkor végleges metódus, ha azt származta-
tás során nem lehet felüldefiniálni. A véglegességet osztályok és metódusok esetén is a final kulcsszóval 
adhatjuk meg.

az abstract és final módosítók kizárják egymást.
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10.2. SAJáT KIVÉTELOSZTáLY

10.2.1. Saját kivételosztály
gyakran előfordul, hogy a beépített kivételosztályok helyett saját kivétel létrehozására van szükség. 
Mivel a kivétel is egy objektum, az osztályok definiálását ismerve kivételosztályt is létre tudunk már 
hozni.

Minden kivételosztály ősosztálya az Exception, tehát ebből kell származtatnunk. 
Az általunk definiált kivételosztály mindig ellenőrzött.

Készítsünk saját kivételosztályt, amelyet akkor fogunk kiváltani, ha a felhasználó olyan oldalakkal 
definiál egy háromszöget, hogy azok alapján a háromszög nem szerkeszthető.

   class NemSzerkeszthetoException extends Exception {
      public NemSzerkeszthetoException(String uzenet) {
         super(uzenet);
      }
   }

A kivételosztályunk csak egy konstruktorral rendelkezik, melynek kidolgozása az Exception osztály 
konstruktorának hívása. A kivételt egy sztring típusú üzenet paraméter megadásával példányosíthatjuk.

ha egy metódus implementációjában valamilyen beépített vagy általunk létrehozott kivé-
telt dobunk, úgy a metódus fejében fel kell sorolnunk ezen kivételosztályokat. Ez a felso-
rolás a metódus azonosítója után, a throws kulcsszóval kezdve tehető meg.

Készítsünk most egy haromszog osztályt, amely a konstruktorban bekéri a háromszög oldalait, és a 
fent létrehozott kivételt dobja amennyiben a háromszög nem szerkeszthető.

A kivételt az osztály konstruktorában fogjuk dobni, ám a kezelést arra a blokkra bízzuk, ahonnan a példá-
nyosítás történik. Ezért a metódus fejében jeleznünk kell, hogy a metódus NemSzerkeszthetoException-t 
dobhat. 

   public class Haromszog {
      private double a, b, c;

      public Haromszog(double a, double b, double c) 
                               throws NemSzerkeszthetoException {
         if(a+b>c && a+c>b && b+c>a) {
            this.a = a;
            this.b = b;
            this.c = c;
         } else {
            throw new NemSzerkeszthetoException(”Nem szerkesztheto!”);
         }
      }
   }

nézzük még meg, hogyan történik a Haromszog osztály példányosítása!
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  try {
     Haromszog h = new Haromszog(1, 2, 10);
   } catch (NemSzerkeszthetoException e) {
      System.err.println(e.getMessage());
   }

A catch-ág fejében létrehozunk egy e objektumváltozót, melybe a kivételobjektum kerül annak elka-
pásakor. A kivétel kezelése annyiból áll, hogy kiírjuk a hibakonzolra azt az üzenetet, mellyel a kivételt 
létrehozták – ezt pedig a kivételobjektum getMessage metódusa adja meg. Ezt a metódust az általunk 
definiált kivételosztály az Exception osztálytól örökölte.

Videó: Egy öröklődést implementáló példa elkészítését a SZINFO13_VID_10_01 elnevezésű videófájl 
mutatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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10.3. FELADATOK

Az alább definiált programok megírásához használd a netBeans fejlesztőkörnyezetet! Minden progra-
mot külön projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!
Minden esetben kezeld a szükséges kivételeket!

 10.3.1. FELADAT
Készíts programot, mely az alábbi osztályhierarchiát implementálja! írd meg az egyes metódusokat is, a 
főprogram pedig készítsen példányt valamennyi valós síkidomból, számítsa ki azok kerületét és területét 
és írja ki azokat a képernyőre a síkidom egyéb adataival együtt (adatKiir() metódus)! A kerület és terü-
letszámításhoz használd az előző fejezet végén létrehozott kerület- és területszámító osztályt (9.3.2)!

Minden olyan osztályhoz, ahol van értelme, implementálj kivételosztályt is, melyeket akkor dobj, ha 
olyan adatokkal próbálnak példányosítani, amely nem megszerkeszthető síkidomot adna!

Minden osztályt külön class fájlba készíts el, de ugyanabba a csomagba!

(abstract) Sikidom
float ker, ter;
abstract keruletSzamol()
abstract teruletSzamol()
adatKiir()

(abstract) Negyszog
float a, b
keruletSzamol()
abstract teruletSzamol()
adatKiir()

Haromszog
float a, b, c, ma

keruletSzamol()
teruletSzamol()
adatKiir()

Kor
float r
keruletSzamol()
teruletSzamol()
adatKiir()

Teglalap

teruletSzamol()

Deltoid
float e, f
teruletSzamol()
adatKiir()

Paralelogramma
float ma

teruletSzamol()
adatKiir()
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11. csAtornA fogAlmA és hAsználAtA,  
a consol osztály. a fájlkezelés alapjai

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük a csatorna fogalmát, legfontosabb típusait és alkalmazását; –
áttekintsük a Reader, Writer, InputStream és OutputStream csatornaosztályokat,  –
ezek legfontosabb metódusait, illetve az ezekből származtatott, gyakran használt 
osztályokat;
megértsük a szabványos kimenetre írás és onnan olvasás, illetve a csatornák kap- –
csolatát;
megismerjük a Consol osztály tartalmát; –
megtanuljuk a szöveges és bináris fájlok feldolgozásának alapjait; –
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

11.1. CSATORNA FOGALMA ÉS HASZNáLATA,  
A CONSOL OSZTáLY

11.1.1. Csatorna
Javában a konzolra való írás és onnan való olvasás megértéséhez meg kell előbb ismernünk a csatorna 
fogalmát.

Csatornának (vagy streamnek) nevezzük az adatok valamilyen sorozatát. bemeneti csatornának hív-
juk azt az adatsort, melyből adatokat tudunk olvasni; kimeneti csatornának azt, melybe adatokat lehet 
kiírni. A csatornák mindig FIFO szerkezetek: azaz a csatornának csak a legelejéről tudunk olvasni, és 
csak a legvégére tudunk írni. A már kiolvasott adatok eltűnnek a csatornából.

Csatorna létrehozásánál meg kell adnunk egy ún. adatforrást (bemeneti) vagy adatnyelőt (kimene-
ti). A megfelelő adatforrás, illetve adatnyelő megadásával (képernyő vagy fájl) tudunk majd bemeneti 
csatorna segítségével a konzolról vagy fájlból olvasni; kimeneti csatorna segítségével pedig a konzolra 
vagy fájlba írni.

Javában természetesen a csatorna is egy objektum, és a feladattól, illetve az adatforrástól és adatnye-
lőtől függ, hogy melyik csatornaosztályból példányosítjuk. 

A csatornákat megvalósító osztályok a java.io csomagban találhatók.

11.1.2. Csatornaosztályok
Egy csatorna irányát tekintve lehet kimeneti vagy bemeneti, a rajta folyó adat típusát tekintve pedig le-
het bájt- vagy karaktercsatorna. A karaktercsatornák figyelembe veszik a különböző karakterkódolási 
szabványokból származó eltéréseket, a bájtcsatornák ezt figyelmen kívül hagyják. A négy legfontosabb 
absztrakt csatornaosztályt az alábbi táblázat tartalmazza:



PETRIK TISZK  tÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 85

Osztály neve Leírása

Reader Bemeneti karaktercsatorna. Segítségével karaktereket olvashatunk egy meghatározott 
adatforrásból.

Writer Kimeneti karaktercsatorna. Segítségével karaktereket írhatunk egy meghatározott adatnyelőbe.

InputStream Bemeneti bájtcsatorna. Segítségével bináris adatokat, például számokat olvashatunk egy 
meghatározott adatforrásból.

OutputStream Kimeneti bájtcsatorna. Segítségével bináris adatokat, például számokat írhatunk egy meghatározott 
adatnyelőbe.

valamennyi csatornaosztály a fenti négy absztrakt osztály valamelyikének leszármazottja.
Egy csatornaosztállyal végezhető legfontosabb alapműveletek: a csatorna megnyitása és lezárása, 

illetve az olvasó vagy kiíró műveletek. A megnyitásnak nincs külön metódusa, a konstruktor hozza létre 
és rögtön meg is nyitja a csatornát.

létezik még egy úgynevezett könyvjelző mechanizmus is: ennek segítségével megjelölhetjük a csa-
torna valamelyik elemét, melyre a megfelelő metódus hívásával visszaállhatunk és újrakezdhetjük onnan 
az olvasást függetlenül attól, hogy hány további elemét olvastuk már ki azóta a csatornának. A könyvjel-
ző mechanizmust nem támogatja minden csatorna.

11.1.3. A Reader osztály
a Reader osztály tehát egy bemeneti karaktercsatornát ír le, melyben 16 bites unicode karakterek utaz-
nak. nézzük meg a legfontosabb metódusait!

Metódus neve Leírása

void close() Bezárja a karaktercsatornát.

boolean ready() Megadja, hogy a csatornához kapcsolt adatforrás készen áll-e az olvasásra.

int read() Beolvas egy karaktert a csatorna elejéről, és visszaadja annak unicode kódját. 
-1-et ad, ha a csatorna végére értünk. Olvasási hiba esetén IOException 
kivételt dob.

int read(char[] chbuf)
int read(char[] chbuf, 
    int indextol, int db)

Karaktereket olvas a csatornából, melyeket a paraméterként adott tömbbe tölt. 
Megadható az első karakter tömbbeli kezdőindexe és a beolvasandó karakterek 
száma is. Olvasási hiba esetén IOException kivételt dob.

int skip(long db) A paraméterként adott számú karaktert felhasználás nélkül kivesz a csatornából. 
visszaadja a ténylegesen átugrott elemek számát.

boolean markSupported() Megadja, hogy az aktuális csatorna támogatja-e a könyvjelző mechanizmust.

void mark() Könyvjelzőt helyez el a csatorna aktuálisan következő elemén.

void reset() visszaállítja a csatornát a könyvjelző elhelyezésének állapotába.

a Reader absztrakt osztályból számos példányosítható csatornaosztályt létrehoztak, melyeket több-
nyire különböző típusú adatforrásokhoz lehet kapcsolni. Az alábbi táblázat tartalmazza ezek közül a 
leggyakrabban használtakat.
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Osztály neve Leírása

CharArrayReader Karaktertömböt karakterenként feldolgozó csatorna.

StringReader Karakterláncot karakterenként feldolgozó csatorna.

InputStreamReader A karakteres és bájttípusú bemeneti csatornatípust összeolvasztó csatornaosztály. Tetszőleges 
InputStream típusú adatforrással létre lehet hozni. Az adatforrásból karaktereket olvas, melyek 
bájtként utaznak a csatornán, végül az adatokat karakterekké alakítja egy meghatározott 
kódtábla segítségével. Az alapértelmezett kódtáblát az aktuális rendszerbeállításokból 
olvassa ki.

FileReader Fájlból olvasó karaktercsatorna, amely az InputStreamReader osztály leszármazottja.

BufferedReader Karakteres bemeneti csatorna, melynek segítségével soronként tudunk a hozzá kapcsolt 
adatforrásból olvasni. Segítségével például teljes mondatokat olvashatunk a képernyőről, a 
bemenet végét pedig az Enter billentyű lenyomása jelzi.

a karakteres adatok beolvasásánál egy BufferedReader-be csomagolt InputStreamReader csa-
tornaosztályt fogunk használni.

11.1.4. Az InputStream osztály
az InputStream osztály egy bemeneti bájtcsatornát ír le, melyben 8 bites, azaz egy bájtos adatok utaz-
nak. nézzük meg a legfontosabb metódusait!

Metódus neve Leírása

void close() Bezárja a bájtcsatornát és elengedi a hozzá kapcsolt bemeneti adatforrást.

int available() Megadja, hogy a csatornához kapcsolt adatforrásból hány bájtnyi adat 
olvasható biztosan.

int read() Beolvassa a következő bájtot a csatorna elejéről. -1-et ad, ha a csatorna 
végére értünk. Olvasási hiba esetén IOException kivételt dob.

int read(byte[] bbuf)
int read(byte[] bbuf, 
    int indextol, int db)

Bájtokat olvas a csatornából, melyeket a paraméterként adott tömbbe tölt. 
Megadható az első bájt tömbbeli kezdőindexe és a beolvasandó bájtok száma 
is. Olvasási hiba esetén IOException kivételt dob.

int skip(long db) A paraméterként adott számú bájtot felhasználás nélkül kivesz a csatornából. 
visszaadja a ténylegesen átugrott elemek számát.

boolean markSupported() Megadja, hogy az aktuális csatorna támogatja-e a könyvjelző 
mechanizmust.

void mark() Könyvjelzőt helyez el a csatorna aktuálisan következő elemén.

void reset() visszaállítja a csatornát a könyvjelző elhelyezésének állapotába.

az InputStream absztrakt osztályból számos példányosítható csatornaosztályt létrehoztak, melyeket 
többnyire különböző típusú adatforrásokhoz lehet kapcsolni. Az alábbi táblázat tartalmazza ezek közül 
a leggyakrabban használtakat.

Osztály neve Leírása

ByteArrayInputStream Bájttömböt bájtonként feldolgozó csatorna.

FileInputStream Fájlból olvasó bájtcsatorna.

BufferedInputStream Bájt típusú bemeneti csatorna, melynek segítségével bufferelve tudunk a hozzá kapcsolt 
adatforrásból olvasni.
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11.1.5. A Writer osztály
a Writer osztály egy kimeneti karaktercsatornát ír le, melyben 16 bites unicode karakterek utaznak. 
nézzük meg a legfontosabb metódusait!

Metódus neve Leírása

void flush() Kinyomja a csatornából a benne levő adatokat, például a csatornában maradt 
adatokat kiírja a hozzá kapcsolt fájlba vagy a képernyőre.

void close() Bezárja a karaktercsatornát, de előbb kinyomja belőle az adatokat (flush).

int write(int c) Kiír a csatornába egy karaktert. írási hiba esetén IOException kivételt 
dob.

int write(char[] chbuf)
int write(char[] chbuf, 
    int indextol, int db)

A paraméterként adott karaktertömb tartalmát kiírja az adatnyelőbe. 
Megadható az első karakter tömbbeli kezdőindexe és a kiírandó karakterek 
száma is. írási hiba esetén IOException kivételt dob.

int write(String str)
int write(String str, 
    int indextol, int db)

A paraméterként adott karakterláncot írja ki az adatnyelőbe. A sztring egy 
része is kiírható, amennyiben megadjuk az első karakter kezdőindexét és a 
kiírandó karakterek számát. írási hiba esetén IOException kivételt dob.

a Writer absztrakt osztályból számos példányosítható csatornaosztályt létrehoztak, melyeket több-
nyire különböző típusú adatnyelőkhöz lehet kapcsolni. Az alábbi táblázat tartalmazza ezek közül a leg-
gyakrabban használtakat.

Osztály neve Leírása

CharArrayWriter Karaktertömbbe karaktereket író csatorna.

StringWriter Karakterláncba karaktereket író csatorna.

OutputStreamWriter A karakteres és bájttípusú kimeneti csatornatípust összeolvasztó csatornaosztály, melyet 
tetszőleges OutputStream típusú adatnyelőhöz létrehozhatunk. A beleírt karaktereket 
egy meghatározott kódtábla segítségével bájttá alakítja, majd a csatorna végén a 
hozzákapcsolt adatforrásba ismét karakterként írja ki. Az alapértelmezett kódtáblát az 
aktuális rendszerbeállításokból olvassa ki.

FileWriter Fájlba író karaktercsatorna, amely az OutputStreamWriter osztály leszármazottja.

PrintWriter Karakteres típusú kimeneti csatorna, melyre a println() metódussal sztringet 
írhatunk.

BufferedWriter Karakteres kimeneti csatorna, melynek segítségével soronként tudunk a hozzá kapcsolt 
adatnyelőbe írni.
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11.1.6. Az OutputStream osztály
az OutputStream osztály egy kimeneti bájtcsatornát ír le, melyben 8 bites, azaz egy bájtos adatok utaz-
nak. nézzük meg a legfontosabb metódusait!

Metódus neve Leírása

void flush() Kinyomja a csatornából a benne levő adatokat, például a csatornában maradt 
adatokat kiírja a hozzá kapcsolt fájlba vagy a képernyőre.

void close() Bezárja a bájtcsatornát és elengedi a hozzákapcsolt adatnyelőt, de előbb 
kinyomja belőle az adatokat (flush).

int write(int b) Kiír a csatornába egy bájtot. írási hiba esetén IOException kivételt dob.

int write(byte[] bbuf)
int write(byte[] bbuf, 
    int indextol, int db)

A paraméterként adott bájttömb tartalmát kiírja az adatnyelőbe. Megadható 
az első bájt tömbbeli kezdőindexe és a kiírandó bájtok száma is. írási hiba 
esetén IOException kivételt dob.

az OutputStream absztrakt osztályból számos példányosítható csatornaosztályt létrehoztak, melye-
ket többnyire különböző típusú adatnyelőkhöz lehet kapcsolni. Az alábbi táblázat tartalmazza ezek közül 
a leggyakrabban használtakat.

Osztály neve Leírása

ByteArrayOutputStream Bájttömböt ír ki a hozzá kapcsolt adatnyelőbe.

FileOutputStream Fájlba író bájtcsatorna.

BufferedOutputStream Bájt típusú kimeneti csatorna, melynek segítségével bufferelve tudunk a hozzá kapcsolt 
adatnyelőbe írni.

PrintStream Bájt típusú kimeneti csatorna, melyre a println() metódussal sztringet írhatunk.

11.1.7. Szabványos ki- és bemenet
A konzolra írást már az első programunkban is használtuk, eddig azonban nem kapcsoltuk ezt össze a 
csatorna fogalmával. A System.out osztály tulajdonképpen egy előre definiált kimeneti bájtcsatorna, 
melynek adatnyelője a konzol. hasonló kimeneti bájtcsatorna a System.err is, melyet a hibák megjele-
nítésére használjuk. Amikor elindítunk egy Java programot, a System osztály out és err osztályszintű 
adattagjaihoz automatikusan hozzárendelődik egy csatorna, melynek adatnyelője az ún. szabványos ki-
menet: azaz a képernyő. 

A szabványos kimenethez hasonlóan létezik egy szabványos bemenet is, mégpedig a System.in osz-
tályszintű adattag. Ez egy bemeneti bájtcsatorna, melynek alapértelmezett adatforrása a billentyűzet. 

Az alábbi kódrészlet mutatja a System osztály fent említett három tagjának definícióját.

   public final class System {
      public static final InputStream in;
      public static final PrintStream out;
      public static final PrintStream err;
      ...
   }

ha tehát a szabványos be- vagy kimenetekhez kívánunk csatornát létrehozni, olyan típusút kell vá-
lasztanunk, amit InputStream vagy PrintStream típusú adatforráshoz, illetve adatnyelőhöz lehet kap-
csolni.
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11.1.8. A Consol osztály
Most pedig nézzük meg, hogyan valósítja meg a Consol osztály a képernyőről történő adatolvasást!

   import java.io.*;
   
   public class Consol {
      public static int readInt(String kerdes)
                               throws IOException, NumberFormatException {
         BufferedReader r =
                     new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
         System.out.print(kerdes);
         String s = r.readLine();
         return Integer.parseInt(s);
      }

      public static float readFloat(String kerdes) 
                               throws IOException, NumberFormatException {
         BufferedReader r =
                     new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
         System.out.print(kerdes);
         String s = r.readLine();
         return Float.parseFloat(s);
      }

      public static String readString(String kerdes) throws IOException {
         BufferedReader r =
                     new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
         System.out.print(kerdes);
         String s = r.readLine();
         return s;
      }
   }

Mint látjuk mindhárom metódus egy InputStreamReadert használ, mivel azt hozzá lehet kapcsolni 
a szabványos bemenethez, azaz a System.in csatornához. Ezt pedig egy BufferedReader osztályba 
ágyazzuk, mivel ennek segítségével sorokat olvashatunk a képernyőről – azaz így a beolvasandó szám 
vagy karakterlánc végét az enter billentyű lenyomása jelzi.

A csatorna létrehozása után minden esetben kiírjuk a képernyőre a paraméterként kapott üzenetet, 
majd beolvasunk egy sort. Szám típusú adatoknál ezt a karakterláncot ezután a megfelelő típusú számmá 
alakítjuk, ezért dobhat a readInt és readFloat NumberFormatException kivételt is.

a Consol osztály használatára ezután nem lesz szükség, mivel a beolvasást mi is meg tudjuk írni. 
gyakori beolvasás esetén azonban érdemes továbbra is kiszervezni a beolvasás műveletét egy osztályba 
vagy metódusba, hogy a főprogram olvasható maradjon.

11.2. A FáJLKEZELÉS ALAPJAI

11.2.1. Szöveges fájlok kezelése
A fájlból történő olvasás, illetve fájlba írás nem fog nagyon különbözni attól, amikor az adatforrásunk, 
illetve adatnyelőnk a képernyő volt. Más csatornaosztályokat fogunk használni, de a használt metódusok 
hasonlóak lesznek.
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Először nézzük meg, hogyan tudunk szöveges adatot fájlba írni. Ehhez a FileWriter karakteres ki-
meneti csatornát fogjuk használni, amelyet a PrintWriter osztályba ágyazunk. A PrintWriter osztály 
rendelkezik egy println() metódussal, mellyel teljes sorokat írhatunk fájlba. 

   import java.io.*;
   ...
   try {
      PrintWriter fajl = new PrintWriter(new FileWriter(”proba.txt”));
      fajl.println(”Fajlba irando szoveg”);
      ...
      fajl.close();
   } catch(IOException e) {
      System.out.println(”Hiba tortent a fajlba iraskor!”);
   }

Most pedig nézzük meg, hogyan tudunk szöveges adatokat fájlból beolvasni. Ehhez a FileReader 
karakteres bemeneti csatornát fogjuk használni, amelyet a BufferedReader osztályba ágyazunk. A 
BufferedReader osztály segítségével soronként tudjuk olvasnia fájl tartalmát. 

Ebben az esetben arra is figyelnünk kell, hogy mikor ér véget a fájl. ha a beolvasott sor értéke null, 
az azt jelenti, hogy elértük a fájl végét.

   import java.io.*;
   ...
   try {
     BufferedReader fajl = new BufferedReader(new FileReader(”olvas.txt”));
     String sor = fajl.readLine();
     while (sor != null) {
        ...
        sor = fajl.readLine();
     }
     fajl.close();
   } catch(IOException e) {
      System.out.println(”Hiba tortent a fajl feldolgozasa kozben!”);
   }

Az így hivatkozott fájlt a netBeans fejlesztőkörnyezet az aktuális projekt könyvtárában 
keresi, illetve oda hozza létre.

11.2.2. bináris fájlok kezelése
Bináris fájlok feldolgozásához a FileInputStream és FileOutputStream osztályokat fogjuk használni, 
melyeket a DataInputStream és DataOutputStream osztályokba ágyazunk. Ez utóbbiakra azért van 
szükség, mivel az alaposztályok csupán egy bájtot tudnak olvasni vagy fájlba írni, egy float típusú szám 
esetén azonban 4 bájtot kell egyszerre mozgatnunk.

A következő példában 1-től 10-ig kiírjuk a számokat egy fájlba.
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   import java.io.*;
   ...
   try {
      DataOutputStream fajl = 
                  new DataOutputStream(new FileOutputStream(”szamok.txt”));
      for(int i = 1; i<=10; i++) {
         fajl.writeInt(i);
      }
      fajl.close();
   } catch(IOException e) {
      System.out.println(”Hiba tortent a fajlba iraskor!”);
   }

A kódrészlet pedig kiolvassa a fent létrehozott fájlból a számokat, és kiírja őket a képernyőre. Az 
InputStream osztálynál ismertetett available() metódus segítségével ellenőrizhetjük, mikor értünk 
a fájl végére.

   import java.io.*;
   ...
   try {
      DataInputStream fajl = 
                    new DataInputStream(new FileInputStream(”szamok.txt”));
      while(fajl.available() > 0) {
         int szam = fajl.readInt();
         System.out.println(szam);
      }
      fajl.close();
   } catch(IOException e) {
      System.out.println(”Hiba tortent a fajl feldolgozasa kozben!”);
   }

Videó: A JDK osztályok hivatalos dokumentációjának elérését a SZINFO13_VID_11_01 elnevezésű 
videófájl mutatja be.
Jegyzetek:

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................
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11.3. FELADATOK

Az alább definiált programok megírásához használd a netbeans fejlesztőkörnyezetet! Minden programot 
külön projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!
Minden esetben kezeld a szükséges kivételeket!

 11.3.1. FELADAT
Készíts Datum osztályt, melynek egy statikus metódusa dátumot olvas be a képernyőről úgy, hogy előbb 
bekéri az év, a hónap, majd a nap számát. A beolvasáshoz ne használd a Consol osztályt! Az év legyen 
1900 és 2100 között, a hónap 1 és 12 között, a nap 1 és 31 között – a hónapnak megfelelően – különben 
beolvasó osztálymetódus dobjon DatumFormatumException kivételt!

Az osztály számként tárolja az évet, hónapot és napot, és ezek értéke metódusokkal lekérdezhető le-
gyen! Legyen egy olyan metódusa is, amely a dátumot szövegként adja vissza („2001.01.02”)! 

írj főprogramot, mellyel az osztály működését teszteled!
Az osztályt úgy készítsd el, hogy később is felhasználható legyen!

 11.3.2. FELADAT
Készíts osztályt, amely karakterláncokat kér be a felhasználótól (a karakterláncok számát is kérje be), a 
beolvasott sztringeket pedig soronként kiírja egy, a felhasználó által adott nevű szöveges állományba!  A 
beolvasáshoz ne használd a Consol osztályt! 

írj főprogramot, mellyel az osztály működését teszteled!
Az osztályt úgy készítsd el, hogy később is felhasználható legyen!

 11.3.3. FELADAT
Készíts osztályt, amely lebegőpontos számokat olvas be a képernyőről (azok számát a felhasználó ad-
hassa meg), majd kiírja ezeket egy, a felhasználó által adott nevű bináris állományba! A beolvasáshoz 
ne használd a Consol osztályt!

írj főprogramot, mellyel az osztály működését teszteled!
Az osztályt úgy készítsd el, hogy később is felhasználható legyen!

 11.3.4. FELADAT
írj osztályt, amely adott intervallumba eső véletlenszámokat generál, majd ezeket eltárolja egy bináris 
állományban. A fájl nevét, és a véletlenszámok számát és az intervallum határait paraméterként lehessen 
megadni.

Az osztályt úgy készítsd el, hogy később is felhasználható legyen!
Ezután írj főprogramot, amely 10 darab, 5 és 25 közé eső véletlenszámot generáltat, majd kiolvassa a 

számokat a létrehozott fájlból, és kiírja őket a képernyőre!

 11.3.5. FELADAT
írj programot, amely egy szöveges fájl tartalmát lemásolja egy új fájlba!
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12. dátum- és időkezelés. date, calendar 
és gregoriancalendar, timezone 

osztályok alkalmazása

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük a dátum- és időkezeléssel kapcsolatos legfontosabb fogalmakat; –
megtanuljuk a Date, Calendar és gregorianCalendar osztályok használatát, fontos  –
metódusaikat;
sorra vegyük a TimeZone osztály néhány műveletét, és megnézzünk egy példát az  –
alkalmazására;
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

12.1. dátum- és időkezelés. dAte, cAlendAr  
ÉS GREGORIANCALENDAR, TIMEZONE OSZTáLYOK 

ALKALMAZáSA

12.1.1. dátum- és időkezelés
A dátum és idő kezelésére a Java számos osztályt felkínál, melyek metódusainak segítségével minden 
dátummal és idővel kapcsolatos problémát meg tudunk oldani. Előbb azonban ismerkedjünk meg néhány 
alapfogalommal.

az időzóna a Föld egy olyan régiója, melyben az órák ugyanazt az időt mutatják, azaz egységes a 
helyi idő. A Földet az időzónák szerint sávokra lehet osztani. Az időzónákat régebben a greenwichi kö-
zépidőhöz (gMT) viszonyították, ma már azonban az uTC (universal Time Coordinated, egyezményes 
koordinált világidő) a referencia. 

Az uTC tulajdonképpen megegyezik a gMT-vel (az eltérés a másodperc apró töredéke csupán), a 
rendszerekben mégis minden időt uTC-ben szokás megadni. A Föld időzónái az uTC-hez képest pozitív 
vagy negatív órával térnek el. Magyarország az uTC+1 (gMT+1) időzónában fekszik, amelyet CET-nek 
(Central European Time) szokás még jelölni.

12.1.2. A Date és Calendar osztályok
a Date osztály rendszer-, időzóna- és időszámítás-független módon tárol egy időpontot tizedmásodperc 
pontossággal. Beállíthatjuk az időpont évét, hónapját, napját, az órát, percet és a másodpercet, de az 
időpontot egy long típusú értékként is megadhatjuk, amely az 1970. január 1. 0:00:00 GMT óta eltelt 
tizedmásodperceket jelenti. 

a java 1.1-es verziójáig a Date osztályt lehetett használni a dátum részeinek lekérdezé-
séhez és manipulálásához, azonban a 1.1-es verziótól kezdve erre a Calendar osztály áll 
rendelkezésünkre. A Date megfelelő metódusai még mindig hívhatók, de használatuk nem 
javasolt.

a Calendar osztályban rengeteg konstanst definiáltak, melyek többek között a dátum egyes mező-
inek (év, hónap, nap stb.) lekérdezéséhez szükségesek. Ezek közül a legfontosabbakat tartalmazza az 
alábbi táblázat.
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Konstans neve Leírása

int ERA A dátum éra mezőjét jelölő konstans.

int YEAR A dátum év mezőjét jelölő konstans.

int MONTH A dátum hónap mezőjét jelölő konstans.

int DATE
int DAY_OF_MONTH

A hónap napját jelölő konstans, a dátum nap mezőjének megfelelője.

int DAY_OF_WEEK A hét napjának (hétfő, kedd…) kezeléséhez használatos konstans.

int HOUR A dátum óra mezőjét jelölő konstans, az órát 12 órás rendszerben adja meg. Az AM_PM 
konstans adja meg, hogy az óra délelőtti vagy délutáni időpontot jelöl.

int AM_PM A konstans annak lekérdezését és beállítását segíti, hogy egy 12 órás rendszerben adott 
óra délelőtt vagy délután van.

int AM Az éjféltől délig tartó időszakot (délelőtt) jelölő konstans.

int PM Az déltől éjfélig tartó időszakot (délután) jelölő konstans.

int HOUR_OF_DAY A dátum óra mezőjét jelölő konstans, az órát 24 órás rendszerben adja meg.

int MINUTE A dátum perc mezőjét jelölő konstans.

int SECOND A dátum másodperc mezőjét jelölő konstans.

int MILLISECOND A dátum tizedmásodperc mezőjét jelölő konstans.

int JANUARY
int FEBRUARY
...
int DECEMBER

Az egyes hónapokat jelölő konstansok.

int MONDAY
...
int SUNDAY

A hét egyes napjait jelölő konstansok.

int DAY_OF_YEAR Segítségével lekérdezhetjük például, hogy egy adott dátum pontosan hányadik nap az 
évben.

int WEEK_OF_MONTH
int WEEK_OF_YEAR

Segítségével lekérdezhetjük például, hogy egy adott hét hányadik az adott hónapban 
vagy évben.

A konstansok legtöbbször valamilyen egész számmal egyenértékűek, de a biztonság és a kód olvas-
hatósága érdekében mindig használjuk a konstansokat! 

Az alábbi példa megmutatja, hogy a konstansok segítségével miképpen kérdezhetjük le egy c 
Calendar típusú dátum egyes mezőit:

   int ev = c.get(Calendar.YEAR);
   int nap = c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);
   int perc = c.get(Calendar.MINUTE);
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vegyük sorra a Calendar osztályban definiált legfontosabb metódusokat.

Metódus neve Leírása

int get(int mezo) A paraméterként adott konstanssal jelölt mező értékét adja vissza.

void set(int mezo, int ertek)
void set(
       int ev, int ho, int nap)
void set(
       int ev, int ho, int nap,
       int ora, int perc)
void set(
     int ev, int ho, int nap,
     int ora, int perc, int mp)

Beállítja a paraméterként adott konstanssal jelölt mező vagy 
meghatározott mezők értékét.

void clear()
void clear(int mezo)

Törli az egész dátum vagy a paraméterként adott mező értékét.

boolean after(Object mikor)
boolean before(Object mikor)

Megadja, hogy a dátumobjektum a megadott időpont előtt, illetve után 
van-e.

int getMinimum(int mezo)
int getMaximum(int mezo)

A paraméterként adott mező legkisebb és legnagyobb lehetséges értékét 
adja.

int getActualMinimum(int mezo)
int getActualMaximum(int mezo)

A dátum paraméterként adott mezőjének aktuális legnagyobb, illetve 
legkisebb értékét adja. ha az aktuális dátum hónapja február, a nap 
mezővel 28, szökőévben 29 értéket ad vissza maximumként.

int getGreatestMinimum(
                      int mezo)

A paraméterként adott dátummező legnagyobb minimális értékét adja 
meg. A hónap mező legnagyobb maximális értéke 1.

int getLeastMaximum(int mezo) A paraméterként adott dátummező legkisebb lehetséges maximális 
értékét adja meg. A hónap mező legkisebb maximális értéke 28.

Az alábbi példában formázva kiírjuk egy Calendar típusú időpont legfontosabb mezőit.

   public static void datumKiir(Calendar c) {
      if(c.get(Calendar.ERA) == 0) {
         System.out.print(”i.e. ”);
      } else {
         System.out.print(”i.sz. ”);
      }
      System.out.print(c.get(Calendar.YEAR)+”.”);
      System.out.print((c.get(Calendar.MONTH)+1)+”.”);
      System.out.print(c.get(Calendar.DAY_OF_MONTH)+”. ”);
      System.out.print(c.get(Calendar.HOUR_OF_DAY)+”:”);
      System.out.println(c.get(Calendar.MINUTE));
   }

12.1.3. A GregorianCalendar osztály
a Calendar osztály egy absztrakt osztály, tehát közvetlenül nem példányosítható, dátummanipuláló 
osztályszintű metódusai azonban hívhatók. A Calendar osztály egyetlen példányosítható leszármazottja 
a GregorianCalendar osztály, amely a világ legtöbb országában használatos gergely-naptárat valósítja 
meg.

a GregorianCalendar két fő tartományt (érát) támogat: az időszámítás előtti (Before Christ: BC) és 
időszámítás utáni (Anno Domini: AD) korszakot. Az időpontról a Date osztályon felül a tizedmásodper-
cet is lekérdezhetjük.
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a Date, Calendar és GregorianCalendar osztályok a hónapokat számként tárolják, ám a 
számozás el van csúsztatva: a 0 jelenti a januárt, 1 a februárt, … és 11 a decembert.

a GregorianCalendar osztály két osztályszintű konstanssal rendelkezik az érák meghatározására.

Konstans neve Leírása

int AD Az időszámításunk előtti érát jelölő konstans.

int BC Az időszámításunk utáni érát jelölő konstans.

a GregorianCalendar legfontosabb műveletei a következők:

Metódus neve Leírása

GregorianCalendar() Új dátumobjektumot készít, melynek kezdőértéke az aktuális időzóna 
aktuális dátuma és ideje lesz.

GregorianCalendar(
    int ev, int honap, int nap)
GregorianCalendar(
    int ev, int honap, int nap,
             int ora, int perc)
GregorianCalendar(
    int ev, int honap, int nap,
     int ora, int perc, int mp)

Új dátumobjektumot hoz létre a paraméterként adott dátum vagy dátum 
és idő kezdőértékkel.

void setGregorianDate(Date d) a paraméterként adott Date típusú dátum értékét állítja be a 
dátumobjektumnak.

void add(int mezo, int menny) A dátum paraméterként adott mezőjének (év, hónap, óra stb.) értékét 
megnöveli a megadott mennyiséggel. Az adott mező növelése 
más mezőket is módosíthat; ha pl. a január 5-ei dátumot 30 nappal 
megnöveljük: február 4-ét kapunk. negatív mennyiség is adható.

void roll(int mezo, int menny) A dátum paraméterként adott mezőjének értékét megnöveli a megadott 
mennyiséggel úgy, hogy az adott mezőnél nagyobb mezőérték 
nem módosul. ha pl. a 2009. augusztus 31-ei dátumot 8 hónappal 
megnöveljük: 2009. április 30-át kapunk. negatív mennyiség is 
adható.

void roll(int mezo, 
          boolean fol)

A dátum paraméterként adott mezőjének értékét növeli vagy csökkenti 
egy egységgel úgy, hogy az adott mezőnél nagyobb mezőérték nem 
módosul. ha a fol paraméternek igaz értéket adunk, akkor a mezőérték 
nőni fog, ellenkező esetben csökkenni.

boolean isLeapYear(int ev) Megadja, hogy az adott év szökőév-e.

a Date, Calendar és GregorianCalendar osztályokat a java.util csomagban definiál-
ták.

A fenti, dátumot formázva kiíró metódusunkban – lévén a Calendarban nem volt a megfelelő érát 
jelölő konstans – a 0 értékkel hasonlítottuk össze a dátum megfelelő mezőjét. A fenti kódrészlet helyesen 
így néz ki:
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   public static void datumKiir(Calendar c) {
      if(c.get(Calendar.ERA) == GregorianCalendar.BC) {
         System.out.print(”i.e. ”);
      } else {
         System.out.print(”i.sz. ”);
      }
      ...
   }

12.1.4. A TimeZone osztály
Az időzónák kezelésére a TimeZone osztály áll rendelkezésünkre. Megfelelő beállítások után a téli-nyári 
időszámítást is kezelni tudja az egyes időzónákban.

a TimeZone osztályban két osztályszintű konstanst definiáltak.

Konstans neve Leírása

int LONG Az időzóna hosszú nevének meghatározásához, pl.: „Pacific Standard Time”.

int SHORT Az időzóna rövid nevének meghatározásához, pl. „PST”.

a TimeZone osztály legfontosabb metódusai:

Metódus neve Leírása

TimeZone() Létrehoz egy új időzóna objektumot, melynek kezdeti értéke a 
programot futtató számítógép időzónája lesz.

TimeZone getTimeZone(String ID) A paraméterként adott azonosítójú időzónához tartozó TimeZone 
objektumot ad vissza.

TimeZone getDefault() A programot futtató számítógép időzónáját adja vissza.

void setDefault() A programot futtató számítógép időzónáját állítja be.

String getDisplayName()
String getDisplayName(
 boolean telinyari, int stilus)

Az időzóna-objektum hosszú nevét írja ki.
Paraméterként megadható, ha vegye figyelembe a téli-nyári időszámítást, 
és SHORT konstanssal a rövid név is kiíratható.

String[] getAvailableIDs() Megadja az összes használható időzóna azonosítót.

a TimeZone osztályt a java.util csomagban definiálták.

Az alábbi példaprogram kiírja az aktuális időt Magyarországon, new yorkban és Bombayben. A 
dátumok formázott kiírásához a fent bemutatott datumKiir metódust használjuk.

   GregorianCalendar datumBP = 
                     new GregorianCalendar(TimeZone.getDefault());
   GregorianCalendar datumNY =
                     new GregorianCalendar(TimeZone.getTimeZone(”EST”));
   GregorianCalendar datumBB =
                     new GregorianCalendar(TimeZone.getTimeZone(”IST”));
   datumKiir(datumBP);
   datumKiir(datumNY);
   datumKiir(datumBB);
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12.2. FELADATOK

Az alább definiált programok megírásához használd a netbeans fejlesztőkörnyezetet! Minden programot 
külön projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!
Minden esetben kezeld a szükséges kivételeket!

 12.2.1. FELADAT
A 11.3.1-es feladat kapcsán elkészített Datum osztályt egészítsd ki óra és perc tulajdonságokkal és egy 
olyan metódussal, amely egy paraméterként adott Calendar típusú dátumot a képernyőre ír a következő 
formátumban:

i.sz. 2010. január 4. (hétfő) 13:29

Módosítsd továbbá, hogy -1000-től fogadjon el évet.
Készíts főprogramot, amellyel teszteled az osztályt! A program a dátum bekérdezésére használja a 

Datum osztály megfelelő metódusát!

 12.2.2. FELADAT
írj programot, amely egy tetszőleges múltbeli dátumról eldönti, hogy a hét melyik napjára esett. Segít-
ségével nézd meg, hogy a születésnapod, az első szilvesztered, 1848. március 15-e, és Jézus Krisztus 
születése a hét melyik napjára esett!

 12.2.3. FELADAT
Készíts programot, amely megkeresi és egy szöveges fájlba írja az összes szökőévet 1900 óta!

 12.2.4. FELADAT
írj programot, amely egy szöveges fájlba menti az összes létező időzóna nevét.
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13. collection interfész. hAlmAz, 
rendezett halmaz és lista interfészek

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megtanuljuk az interfész fogalmát; –
megismerjük a Collection interfészt és a benne definiált gyűjteményműveleteket; –
megtanuljuk az iterátor fogalmát és használatát; –
megismerjük a halmaz és rendezett halmaz interfészeket és alkalmazásukat; –
megismerjük a lista interfészt és alkalmazását;  –
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

13.1. COLLECTION INTERFÉSZ

13.1.1 Az interfész fogalma
A Java programok alapvető építőkövei az osztályok, de van egy másik fontos fogalom, amely nem azo-
nos az osztállyal: az interfész. Az interfész absztrakt metódusdeklarációk és konstansok gyűjteménye. 
hasonlít egy absztrakt osztályhoz, de az interfésznek nincsenek adattagjai, és egyik metódusa sincs 
implementálva. Az interfész csak egy absztrakt felületet definiál, később kidolgozandó műveletek hal-
mazát.

Egy interfészt csak akkor tudunk használni, ha implementálja őt egy osztály. Egy osztály imple-
mentál egy interfészt, ha valamennyi, az interfészben definiált metódust implementálja. Az interfész 
hasonló absztrakciós szerepet tölt be, mint egy absztrakt ősosztály: minden olyan helyen, ahol egy adott 
interfész szerepel típusként, az interfészt implementáló bármely osztály példánya használható. 

Az interfészek között is van öröklődés, sőt, interfészeknél van többszörös öröklődés: egy interfész-
nek lehet több szülőinterfésze is. Az interfészeknek nincs ősinterfésze.

13.1.2. A Collection interfész
a Collections Framework egy olyan keretrendszer, amely összetett adatszerkezeteken, azaz gyűjte-
ményeken alkalmazható műveleteket definiáló interfészekből; ezeket implementáló osztályokból és a 
gyűjteményeken alkalmazható algoritmusokból (pl. rendezés) áll. 

a Collection interfész a gyűjteményhierarchia egyik gyökere, a legáltalánosabb interfész. Tulajdon-
képpen absztrakt interfész, mivel közvetlenül egyetlen osztály sem implementálja. 

a Collection interfész leszármazottjai a Set, azaz halmaz interfész; a SortedSet, azaz rendezett 
halmaz interfész és a List, azaz lista interfész.

A Collection interfészt a java.util csomagban definiálták.
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a Collection interfészben az alábbi egyszerű műveleteket definiálták.

Metódus neve Leírása

int size() Megadja a gyűjtemény méretét, azaz elemeinek számát.

boolean isEmpty() Megvizsgálja, hogy üres-e az adott gyűjtemény.

boolean contains(Object elem) Megvizsgálja, hogy a paraméterként adott elem szerepel-e a gyűjtemény 
elemei között.

boolean add(Object elem) A paraméterként adott elemet a gyűjteménybe teszi.

boolean remove(Object elem) A paraméterként adott elemet törli a gyűjteményből.

A fenti műveletek legtöbbje logikai visszatérési értékkel rendelkezik: ezek a metódusok igazat adnak 
vissza, ha az adott művelet sikerült, azaz a gyűjtemény a művelet hatására megváltozott.

Megfigyelhető, hogy a gyűjtemény elemei Object típussal adottak. Mivel az Object minden osztály 
ősosztálya, így a gyűjteményt tetszőleges objektumokból fel lehet építeni. Azonban az alaptípusokat 
itt nem használhatjuk, az egyszerű típusok helyett azok típusosztályát kell alkalmaznunk; azaz míg int 
típusú változókból nem, Integer objektumokból építhetünk gyűjteményt.

a Collection tartalmaz olyan, ún. tömeges műveleteket is, melyek a gyűjtemény valamennyi elemét 
érinthetik.

Metódus neve Leírása

boolean containsAll(Collection 
c)

Megvizsgálja, hogy a paraméterként adott gyűjtemény minden eleme 
szerepel-e a hívó gyűjteményben.

boolean addAll(Collection c) A paraméterként adott gyűjtemény minden elemét a hívó gyűjteménybe 
teszi.

boolean removeAll(Collection c) A paraméterként adott gyűjtemény minden elemét törli a hívó 
gyűjteményből.

boolean retainAll(Collection c) A paraméterként adott gyűjtemény elemeit meghagyja, minden más 
elemet azonban töröl a hívó gyűjteményből.

void clear() Törli a gyűjtemény összes elemét.

boolean equals(Collection c) Megadja, hogy a paraméterként adott és a hívó gyűjtemény 
egyenlők-e.

Object[] toArray() A gyűjtemény elemeit tömbként adja vissza.

13.1.3. Iterátor
A gyűjtemények feldolgozásában segít az iterátor objektum, amely a gyűjtemény elemeit járja be. Min-
den gyűjteményhez adott egy iterátor, amely az iterator() metódussal kérhető le.

valójában az Iterator is egy interfész a Collections Frameworkben, amely a következő műveleteket 
definiálja:

Metódus neve Leírása

boolean hasNext() Megadja, hogy az adott gyűjteménynek van-e következő eleme.

Object next() A gyűjtemény következő elemét adja vissza.

void remove() Eltávolítja a gyűjteményből az iterátor által utoljára adott elemet.

nézzük meg, hogyan lehet iterátor segítségével kiírni egy tetszőleges gyűjtemény elemeit a képernyő-
re! A Gyűjtemény jelöljön a kódban tetszőleges gyűjteményt, melynek alaptípusa legyen most String.
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   Iterator it = Gyűjtemény.iterator();
   String elem = null;
   while(it.hasNext()) {
      elem = (String) it.next();
      System.out.println(elem);
   }

Az iterátor használata olvashatóbbá teszi a kódot, és egyszerűbbé is, hiszen nem kell lekérdeznünk az 
adott gyűjtemény hosszát, sem indexszel vagy más módon hivatkozni az elemeire. 

A legtöbb gyűjteményosztály esetében ha az iterátor létrehozása után módosítjuk a gyűjte-
mény tartalmát, úgy nem garantált, hogy az iterátor továbbra is jól fog működni. A gyűj-
temény módosítása után mindig érdemes az iterátort újra létrehozni, a módosításkor pedig 
nem iterátort használni a gyűjtemény bejárására.

13.2. HALMAZ, RENDEZETT HALMAZ ÉS LISTA 
INTERFÉSZEK

13.2.1. Halmaz interfész
a Set interfész a Collection interfész leszármazottja, és a halmaz adattípust valósítja meg.

ugyanazokat a metódusokat implementálja, mint amelyek a Collection interfészben adottak. ám a 
halmaz jellemzőjéből adódóan bizonyos műveletek másképpen működnek: ha például egy olyan elemet 
teszünk az add() metódussal a halmazba, amely már szerepel benne, az nem kerül bele ismét.

A tömeges műveletek segítségével pedig az egyes halmazműveletek is megvalósítottak, hiszen 
az addAll()-lal két halmaz uniója képezhető, a retainAll() segítségével metszetet készíthetünk, a 
removeAll() használatával pedig két halmaz különbségét vehetjük.

Két halmaz akkor egyenlő, ha ugyanazokat az elemeket tartalmazzák.
a Set halmaz egyik implementáló osztálya a HashSet osztály. a HashSet osztály rendelkezik egy 

kezdeti kapacitással, amelyet úgy érdemes megadni, hogy a tényleges elemszám kétszerese legyen (ez 
befolyásolhatja a halmaz feldolgozásának futási idejét). ha nem tudjuk a halmaz tényleges elemszámát, 
úgy a kezdeti kapacitás állítását bízzuk a rendszerre.

a HashSet osztály az alábbi konstruktorokkal rendelkezik:

Metódus neve Leírása

HashSet() Létrehoz egy új, üres halmazobjektumot, melynek kezdeti kapacitása 16 
lesz.

HashSet(Collection c) Létrehoz egy új halmazobjektumot, melynek kezdeti értékeit a 
paraméterként adott gyűjteményből veszi.

HashSet(int kezdetiKapacitas) Létrehoz egy új, üres halmazobjektumot a paraméterként adott kezdeti 
kapacitással.

Az alábbi példában 0 és 10 közé eső véletlenszámokat generálunk, melyeket egy halmazba pakolunk, 
majd kiírjuk őket a képernyőre.
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   HashSet halmaz = new HashSet();
   for(int i = 0; i<10; i++) {
      Long rand = new Long(Math.round(Math.random()*10));
      halmaz.add(rand);
   }

   for(Iterator it = halmaz.iterator(); it.hasNext();) {
      Long l = (Long) it.next();
      System.out.println(l);
   }

A fenti program eredményeképpen minden futáskor más elemszámú és más elemeket tartalmazó 
halmazt fog készíteni.

13.2.2. Rendezett halmaz interfész
A rendezett halmaz a Set halmazzal szemben az elemeit rendezve tárolja. ha a HashSet halmazba egy-
szerű számokat teszünk, úgy előfordulhat, hogy elemeit egy iterátorral bejárva rendezetten kapjuk meg. 
Azonban ha a halmazba sztringeket rakunk, azokat rendezve csak egy rendezett halmaz fogja visszaad-
ni.

A rendezett halmazt a SortedSet interfész írja le, amely a Set interfész leszármazottja. A halmaz 
rendezettségéből adódóan néhány új metódusa is van.

Metódus neve Leírása

Object first() A rendezett halmaz első, azaz minimális elemét adja vissza.

Object last() A rendezett halmaz utolsó, azaz maximális elemét adja vissza.

SortedSet headSet(Object elemig) A rendezett halmaz részhalmazát adja, mégpedig azon elemekkel, 
melyek a paraméterként adott értéknél kisebbek.

SortedSet tailSet(Object elemtol) A rendezett halmaz részhalmazát adja, mégpedig azon elemekkel, 
melyek a paraméterként adott értéknél nagyobbak.

SortedSet subset(Object elemtol, 
                 Object elemig)

A rendezett halmaz részhalmazát adja, mégpedig azon elemekkel, 
melyek a paraméterként adott elemtol értéknél nagyobbak és 
elemig értéknél kisebbek.

a SortedSet interfészt implementáló osztály a TreeSet.
A rendezett halmaz segítségével könnyedén kereshetjük meg egy adathalmaz legkisebb és legna-

gyobb elemét. Az alábbi példában karakterláncokat olvasunk be a képernyőről, majd kiírjuk az ábécében 
legelöl és leghátul állót.

   BufferedReader k = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
   TreeSet rHalmaz = new TreeSet();
   System.out.println(”Adj meg öt szót!”);
   try {
      for(int i = 0; i<5; i++) {
         String szo = r.readLine();
         rHalmaz.add(szo);
      }
   } catch(IOException e) { 
      System.err.println(e.getMessage());
   }

   System.out.println(”Legkisebb elem: ” + rHalmaz.first());
   System.out.println(”Legnagyobb elem: ” + rHalmaz.last());



PETRIK TISZK  tÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 103

13.2.3. Lista interfész
a List interfész a lista vagy sorozat adattípust írja le. A List interfész is a Collection leszármazottja. 
A lista egy elemet többször is tartalmazhat, elemeit azok pozíciója szerint is el lehet érni, és keresni is 
lehet közöttük.

A listának nem csak iterátora, hanem listaiterátora is van. Mivel a lista nem csak az elejétől a vége 
felé, hanem fordítva is bejárható, a listaiterátor nem csak hasNext() és next(), hanem hasPrevious() és 
previous() metódusokkal is rendelkezik. Kiegészítették továbbá a nextIndex() és previousIndex() 
műveletekkel, melyek a soronkövetkező elem indexét adják meg.

A lista tartalmaz néhány új metódust a Collection-ben definiáltakhoz képest, illetve néhány metó-
dus működése megváltozott a lista működéséből adódóan. Az alábbi táblázat csak az új vagy módosult 
működésű metódusokat tartalmazza. A Collection interfésznél ismertetett valamennyi művelet alkal-
mazható a lista esetében is.

Metódus neve Leírása

boolean add(Object o)
void add(int index, 
         Object elem)

a paraméterként adott elemet a lista végére teszi.
Paraméterként megadható azonban a beszúrandó elem listabeli pozíciója is.

boolean addAll(Collection c)
boolean addAll(int index, 
               Collection c)

A paraméterként adott gyűjtemény elemeit a lista végére, vagy a megadott 
pozíciótól kezdődően a lista közepébe fűzi.

Object get(int index) A paraméterként adott pozíciójú listaelemet adja vissza.

int indexOf(Object elem) A paraméterként adott elem listabeli első előfordulásának indexét adja vissza. 
ha az elem nem szerepel a listában, a visszatérési érték -1 lesz.

int lastIndexOf(Object elem) A paraméterként adott elem listabeli utolsó előfordulásának indexét adja 
vissza. ha az elem nem szerepel a listában, a visszatérési érték -1 lesz.

ListIterator listIterator()
ListIterator listIterator(
                  int index)

A listához tartozó listaiterátort adja vissza. Megadható az iterátor 
kezdőpozíciója is a listában.

boolean remove(Object o) A paraméterként adott elem első előfordulását törli a listából.

Object remove(int index) A paraméterként adott pozícióban álló elemét törli a listából; a törölt elemet 
visszatérési értékként adja.

Object set(int index, 
           Object elem)

A paraméterként adott pozícióban álló elemét kicseréli a megadott elemmel; 
a törölt elemet visszatérési értékként adja.

List subList(int indextol, 
             int indexig)

A paraméterként adott kezdő és végpozíció közötti listaelemeket adja vissza 
listaként.
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a List interfészt implementáló egyik osztály az ArrayList.
Az alábbi példában a képernyőről olvasott karakterláncokat írjuk ki fordított sorrendben.

   BufferedReader k = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
   ArrayList lista = new ArrayList ();
   System.out.println(”Adj meg öt szót!”);
   try {
      for(int i = 0; i<5; i++) {
         String szo = r.readLine();
         lista.add(szo);
      }
   } catch(IOException e) { 
      System.err.println(e.getMessage());
   }

   System.out.ptintln(”\nAz elemek visszafelé:”);
   ListIterator lit = lista.listIterator(lista.size());
   while(lit.hasPrevious()) {
      String str = (String) lit.previous();
      System.out.println(str);
   }
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13.3. FELADATOK

Az alább definiált programok megírásához használd a netBeans fejlesztőkörnyezetet! Minden progra-
mot külön projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!
Minden esetben kezeld a szükséges kivételeket!

 13.3.1. FELADAT
írj programot, amely addig olvas be egész számokat a képernyőről, míg a felhasználó nem ad meg olyan 
számot, ami egyszer már szerepelt!

 13.3.2. FELADAT
Készíts programot, amely létrehoz két, 50 és 100 közötti véletlenszámokból álló halmazt. A halmazok 
elemszáma különbözzön!

Majd a program írja ki az egyes halmazok tartalmát, a két halmaz metszetét, unióját és a két különb-
séget!

 13.3.3. FELADAT
írj programot, amely beolvassa egy soronként csak egy szót tartalmazó szövegfájl tartalmát, és megadja 
a benne szereplő különböző szavak számát! 

A szövegfájlt 11.3.2-es feladatban létrehozott osztállyal készítsd el!

 13.3.4. FELADAT
írj programot, amely beolvassa egy soronként csak egy szót tartalmazó szövegfájl tartalmát, majd elké-
szíti annak rendezett változatát! A szavakat listában tárolja! A program írja ki a fájl szavait rendezve úgy, 
hogy minden szó csak egyszer szerepeljen! 

A szövegfájlt 11.3.2-es feladatban létrehozott osztállyal készítsd el!
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14. hashtábla, dinamikus vektor és verem 
osztályok

Ennek a témakörnek az a célja, hogy:
megismerjük a hashtábla osztályt és alkalmazását; –
megismerjük a dinamikus vektor osztályt és alkalmazását; –
megismerjük a verem osztályt és alkalmazását; –
a tanult ismeretek alkalmazásával önállóan oldjunk meg programozási feladatokat. –

14.1. HASHTábLA, DINAMIKuS VEKTOR ÉS VEREM 
OSZTáLYOK

14.1.1. Hashtábla osztály
a hashtáblát nagy mennyiségű kulcs-érték adatpárok memóriában tárolására, és főként gyors elérésére 
dolgozták ki. Az adatpárok visszakeresése a kulcs alapján történik. Az érték és kulcs tetszőleges objek-
tumok lehetnek; a kulcs osztályára annyi megszorítás adott, hogy implementálnia kell a hashCode és 
equals metódusokat. 

a Hashtable osztály a Collections Framework része, és implementálja a Collection interfészt, így 
tetszőleges Collection típusú változónak értékül adható.

Bár ennek az osztálynak is van iterátora és listaiterátora, a hashtáblát a legritkább esetben járjuk be 
elemenként: elsődleges alkalmazási módja egy érték kulcs szerinti lekérdezése.

a Hashtable osztály legfontosabb metódusai:
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Metódus neve Leírása

Hashtable() Létrehoz egy új, üres hashtáblát.

Object put(Object kulcs,
           Object ertek)

A paraméterként adott kulcs-érték párt a hashtáblába teszi.

Object get(Object kulcs) Megadja a kulcshoz tartozó értéket a hashtáblából. ha az adott kulcs 
semmilyen értékpárral nem szerepel a hashtáblában, null értékkel tér 
vissza.

Object remove(Object key) Törli a paraméterként adott kulcsot és a hozzá tartózó értéket a 
hashtáblából.

boolean isEmpty() Igazat ad vissza, ha a hashtábla üres.

int size() visszaadja a hashtáblában szereplő kulcs-érték párok számát.

void clear() Törli a hashtábla valamennyi elemét.

boolean contains(Object ertek)
boolean containsValue(
                 Object ertek)

Megadja, hogy a paraméterként adott érték valamilyen kulcspárral 
szerepel-e a hashtáblában.

boolean containsKey(
                 Object kulcs)

Megadja, hogy a paraméterként adott kulcs valamilyen értékpárral 
szerepel-e a hashtáblában.

boolean equals(Object o) Két hashtábla azonosságát vizsgálja – igazat ad vissza, amennyiben a két 
hashtábla ugyanazokat a kulcs-érték párokat tartalmazza.

String toString() A hashtábla elemeit (kulcs = érték, kulcs2 = érték2, …) formában egy 
sztringben adja vissza.

Collection values() A hashtáblában szereplő értékeket Collection típusú gyűjteményként 
adja vissza.

a Hashtable interfészt a java.util csomagban definiálták.

A következő példában egy dátumot írunk ki magyarul a képernyőre. A magyar hónapnevek megha-
tározásához hashtáblát használunk.
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   public class MagyarDatum {
      private Hashtable honapok;
      private Integer ev, honap, nap;

      public MagyarDatum() {
         honapok = new Hashtable();
         honapok.put(new Integer(Calendar.JANUARY), ”január”);
         honapok.put(new Integer(Calendar.FEBRUARY), ”február”);
         ...
         honapok.put(new Integer(Calendar.DECEMBER), ”december”);

         ev = new Integer(0);
         honap = new Integer(0);
         nap = new Integer(0);
      }

      public String getMagyarDatum(Calendar datum) {
         String magyarDatum = null;

         nap = datum.get(Calendar.DAY_OF_MONTH);             // év
         honap = datum.get(Calendar.MONTH);                  // hónap
         ev = datum.get(Calendar.YEAR);                      // nap

         magyarDatum = ev.toString() + ”. ”;                 // év
         magyarDatum += (String) honapok.get(honap) + ” ”;   // hónap
         magyarDatum += nap.toString() + ”.”;                // nap

         return magyarDatum;
      }
   }
   ...
   MagyarDatum md = new MagyarDatum();
   GregorianCalendar c = new GregorianCalendar(2010, 1, 3);
   System.out.println(md.getMagyarDatum(c));         // 2010. február 3.

14.1.2. Dinamikus vektor osztály
a Vector egy dinamikus vektort (egydimenziós tömböt) leíró osztály, melynek mérete futás közben tet-
szőlegesen növelhető vagy csökkenthető. A dinamikus memóriaallokációt a StringBuffer osztályhoz 
hasonlóan oldja meg. A dinamikus vektor elemei tetszőleges objektumok lehetnek.

a Vector osztály a Collections Framework része. implementálja a List interfészt, ami a Collection 
leszármazottja, így tetszőleges Collection típusú változónak értékül adható.
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a Vector osztály legfontosabb metódusai a következők:

Metódus neve Leírása

Vector() Létrehoz egy új, üres vektort.

Vector(Collection c) Létrehoz egy új vektort, amelynek elemei a paraméterként adott 
gyűjtemény elemei lesznek abban a sorrendben, ahogy a gyűjtemény 
iterátora visszaadná őket.

void add(int index, Object elem)
void insertElement(int index, 
                   Object elem)
boolean add(Object elem)
void addElement(Object elem)

A paraméterként adott elemet a megadott indexű helyre illeszti a 
vektorba, a vektor méretét eggyel megnöveli. ha nem adunk meg 
indexet, az elem a vektor végére kerül. 

boolean addAll(Collection c)
boolean addAll(int index,
               Collection c)

A paraméterként adott gyűjtemény elemeit a vektor végére, vagy a 
megadott indextől kezdődően a vektor közepébe illeszti. A vektor 
mérete a gyűjtemény méretével nő.

void clear()
void removeAllElements()

Törli a vektor minden elemét.

boolean contains(Object elem) visszaadja, hogy a paraméterként adott elem szerepel-e a vektorban.

boolean containsAll(Collection 
c)

Megadja, hogy a paraméterként adott gyűjtemény minden eleme 
szerepel-e a vektorban.

void copyInto(Object[] tomb) A vektor elemeit a paraméterként adott tömbbe másolja.

Object elementAt(int index)
Object get(int index)

Megadja a vektor adott indexű elemét.

boolean equals(Object o) Két vektor azonosságát vizsgálja – igazat ad vissza, amennyiben 
a két vektor ugyanazokat az értékeket tartalmazza ugyanabban a 
sorrendben.

int indexOf(Object elem)
int indexOf(Object elem, 
            int index)

visszaadja a paraméterként adott elem első előfordulásának indexét a 
vektorban. Megadhatjuk a keresés kezdetének indexét is.

int lastIndexOf(Object elem)
int lastIndexOf(Object elem, 
                int index)

visszaadja a paraméterként adott elem utolsó előfordulásának indexét 
a vektorban. A keresést a vektor utolsó, vagy paraméterként adott 
indexű elemétől kezdi, és az eleje felé halad.

boolean isEmpty() Igazat ad vissza, ha a vektor üres.

Object remove(int index)
Object removeElementAt(int in-
dex)

Törli a vektor adott indexű elemét, az őt követőket pedig eggyel előre 
mozgatja, azaz a törölt után szereplő elemek indexe eggyel csökken. 

Object remove(Object elem)
Object removeElement(Object elem)

Törli a vektor adott elemének első előfordulását, az őt követőket 
pedig eggyel előre mozgatja, azaz a törölt után szereplő elemek 
indexe eggyel csökken. 

void removeRange(int indextol,
                 int indexig)

Törli a megadott indexek közötti elemeket, az őket követőket pedig 
előre mozgatja.

Object set(int index, 
           Object elem)
Object setElementAt(int index, 
                    Object elem)

A paraméterként adott indexű elemet a megadottra módosítja.

void setSize(int ujHossz) A vektor hosszát a megadottra módosítja. ha az új hossz kisebb az 
eddiginél, levágja a felesleges elemeket; ha nagyobb az új hossz, 
null értékekkel tölti fel az új pozíciókat.

int size() Megadja a vektor aktuális hosszát.

String toString() a vektor elemeit visszaadja sztringként.
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Láthatjuk, hogy sok műveletet két, működésükben azonos metódus is implementál. Ennek oka, hogy 
a Vector osztály implementálja a List interfészt, ezért minden ott definiált műveletet implementálnia 
kell. Sok művelet azonban a vektoroknál használatos terminológiával is szerepel.

a Vector interfészt szintén a java.util csomagban definiálták.

Az alábbi példaprogram egy kétdimenziós tömböt hoz létre egy olyan Vector segítségével, melynek 
elemei is vektorok. A tömb elemeit feltölti 1-től 100-ig Integer típusú számokkal, majd iterátorokkal be-
járva a szerkezetet formázva kiírja a mátrixot a képernyőre.

   Vector w = new Vector();
   for(int i=0; i<10; i++) {
      Vector v = new Vector();
      for(int j=0; j<10; j++) {
         v.add(new Integer(10*i+j+1));
      }
      w.add(v);
   }

   Iterator itw = w.iterator();
   while(itw.hasNext()) {
      Iterator itv = ((Vector) itw.next()).iterator();
      while(itv.hasNext()) {
         String szam = new Integer((Integer) itv.next()).toString();
         System.out.print(szam+”  ”.substring(0, 3-szam.length()));
      }
      System.out.print(”\n”);
   }

14.1.3. A verem osztály
a verem egy úgynevezett LIFO adattípus: azaz a legutoljára behelyezett elemet vehetjük ki belőle leg-
először.

a Stack osztály a verem adattípus implementációja, elemei tetszőleges objektumok lehetnek. A 
Stack osztály a Vector osztály leszármazottja, tehát egy dinamikus vektorral implementálták az adat-
szerkezetet.

A vektor implementációját öt olyan művelettel egészíti csak ki, melyek a verem kezeléséhez szüksé-
gesek, ezeket mutatja be az alábbi táblázat.

Metódus neve Leírása

Stack() Létrehoz egy új, üres vermet.

boolean empty() visszaadja, hogy a verem üres-e.

Object peek() visszaadja a verem tetején levő elemet anélkül, hogy eltávolítaná azt belőle.

Object pop() visszaadja a verem tetején levő értéket, és törli is azt a veremből.

Object push(Object elem) a paraméterként adott elemet teszi a verem tetejére.

int search(Object o) Megadja, hogy a paraméterként adott elem milyen messze van a verem tetejétől. 
A verem legfelső elemének távolsága 1. ha az elem nincs a veremben, -1 lesz a 
visszatérési érték.
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a Stack interfészt a java.util csomagban definiálták.

Az alábbi példában eldöntjük egy sztringről hogy palindróma-e. A megoldáshoz egy dinamikus vek-
tort és egy vermet használunk. A sztring elemeit sorban beletesszük a vektorba és a verembe. ha aztán a 
vektor elemeit elölről bejárva egyesével összehasonlítgatjuk a karaktereket a veremből (fordított sorrend-
ben) kivett karakterekkel, megtudjuk, hogy hátulról olvasva ugyanazt a szót kapjuk-e.

   public boolean palindroma(String szo) {
      Stack verem = new Stack();
      Vector vektor = new Vector();
      Character ch;
      for(int i=0; i<szo.length(); i++) {
         ch = szo.charAt(i);
         verem.push(ch);
         vektor.add(ch);
      }

      boolean palindroma = true;
      int i = 0;
      while(!verem.isEmpty() && palindroma) {
         palindroma = (vektor.elementAt(i++) == verem.pop());
      }

      return palindroma;
   }
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14.2. FELADATOK

Az alább definiált programok megírásához használd a netBeans fejlesztőkörnyezetet! Minden progra-
mot külön projektbe készíts el, és különálló könyvtárakba ments el!

A program fejébe írd bele a neved, és a programot lásd el kommentekkel!
Minden esetben kezeld a szükséges kivételeket!

 14.2.1 FELADAT
A 12.2.1-es feladat kapcsán elkészített dátumkiíró metódust módosítsd úgy, hogy hashtáblát használjon 
a hónap és a nap magyar megfelelőjének meghatározására.

 14.2.2. FELADAT
írj programot, amely beolvas egy sztringet a konzolról, és kiírja fordítva (alma -> amla)! A megoldáshoz 
használj vermet!

 14.2.3. FELADAT
írj programot, amely beolvassa egy tetszőleges szöveges fájl tartalmát, és a fájl valamennyi ’b’ betűvel 
kezdődő szavát egy dinamikus vektorban tárolja el. A végén írja ki ezeket a szavakat azok előfordulásá-
nak sorrendjében.

 14.2.4. FELADAT
Készíts programot, amely egy kifejezésről eldönti, hogy helyes-e benne a zárójelezés! A megoldáshoz 
használj vermet és hashtáblát!

Segítség: A kifejezésben 3 különböző zárójelet használhatunk: kerek: (, ); szögletes: [, ]; és kapcsos: {, 
} zárójeleket. Egy kifejezés zárójelezése helyes, ha a nyitó és zárójelek száma azonos, és a megfelelő 
nyitóhoz az ahhoz tartozó zárópár tartozik.
pl.: (a+{[b-9*c]/2}) – helyes
(a+[{b-9*c]/2}); (a+{[b-9*c]/2) – helytelen
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