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1. BEVEZETÉS 

1.1 CÉLKITŰZÉSEK, KOMPETENCIÁK A 
TANTÁRGY TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI 

1.1.1 Célkitűzés 

A tananyag megértéséhez szükséges, hogy az olvasó ismerje a Java nyelv és 
az objektumorientált programozás alapjait, ugyanis ezekre kell építkezni.  

A cél az, hogy a tananyag átolvasása után az olvasó rendelkezzen a Java 
programozási nyelvhez tartozó haladó ismeretekkel, amelyek elengedhetetle-
nek egy hatékony és jól működő Java alkalmazás megírásához.  

A fejezetek lazán kapcsolódnak egymáshoz, így akár külön-külön is lehet 
tanulmányozni őket, mindig csak egy-egy konkrét terület megismeréséhez.   

1.1.2 Kompetenciák 

A tananyag példáinak megértése után az olvasó képes lesz a Java nyelvi 
eszközeit felhasználva akár komplexebb problémákat megoldó program írására. 
A gyakorlatok során olyan kompetenciák alakulnak ki, amelyek segítik az olvasót 
egy szoftver megírásának folyamatában, képes lesz átlátni a szoftver egységeit, 
képes lesz előre számolni ezen egységek megvalósítása során felmerülő lehet-
séges problémákkal, megvalósíthatóságával, továbbá: 

 megismeri a hatékony szövegfeldolgozás eszközeit, a reguláris kifejezé-
seket és használatukat 

 alkalmazni tudja a fájl és könyvtárkezeléssel kapcsolatos műveleteket 

 elsajátítja a gyűjtemény keretrendszer használatát és a generikus prog-
ramozás technikáját 

 képes lesz az XML dokumentumok feldolgozásához és módosításához 
szükséges osztályok használatára 

 megismeri a hálózati kommunikáció lehetőségeit Java-ban és a kli-
ens/szerver alkalmazások megvalósítását 

 képes lesz adatbázist használó program írására, a program alól adatbá-
zishoz csatlakozni, lekérdezéseket végrehajtani és az eredményt feldol-
gozni 

 elsajátítja a párhuzamos programozás technikáját, képes lesz több szá-
lon futó alkalmazások készítésére 
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 megismeri a Java2D használatát, képes lesz grafikus alakzatok készíté-
sére és kezelésére 

1.1.3 A tantárgy teljesítésének feltételei  

A tárgy teljesítéséhez a hallgatónak két zárthelyi dolgozatot kell számító-
gépen megírni, amelyeknél segédeszközt nem használhatnak. Továbbá minden 
hallgatónak készítenie kell egy beadandó alkalmazást (a félév során tárgyalt 
valamely téma köré építve), amelyhez rövid dokumentációt kell írni és szemé-
lyesen beszámolni a program működéséről és megvalósításáról. 

1.2 A KURZUS TARTALMA (1-12-IG) 

1. Műveletek sztringekkel, reguláris kifejezések használata 

2. Dátum és idő típusok 

3. Műveletek fájlokkal, könyvtárakkal 

4. A gyűjtemény keretrendszer, generikusok 

5. XML dokumentumok feldolgozása, kezelése 

6. A hálózatkezelés osztályai 

7. Adatbázisok kezelése 

8. Java 2D 

9. Párhuzamos programozás 

10. Gyakorló feladatok 

11. Egy komplex alkalmazás készítése 



 

2. MŰVELETEK SZTRINGEKKEL, 
REGULÁRIS KIFEJEZÉSEK 
HASZNÁLATA 

2.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A programozás során az egyik leggyakrabban használt adattípus a szöveges 
típus. Javában ezt a típust a String osztály helyettesíti. Sokszor használjuk, pl. 
ha valamilyen üzenetet jelenítünk meg a felhasználó számára, szöveges fájlok 
tartalmának beolvasásánál, stb. Ezért hasznos tudni, hogy Javában milyen mó-
don kell használni ezt az osztályt, illetve melyek ezen osztály előnyei és hátrá-
nyai, milyen alternatív megoldások vannak még szöveges adatok tárolására. 

A String osztálynak számos jól használható metódusa van, viszont a 
String példányok nem módosíthatók miután már létrehoztuk őket. A String 

típusú referenciát át tudjuk állítani egy másik String-re, de magát a String 
objektumot nem tudjuk módosítani.  

1 String s="alma"; 

2 s+="fa"; 

3 System.out.println(s); 

Az előbbi kódban nem az s-ben lévő referencia által hivatkozott objektu-
mot módosítjuk, hanem egy teljesen új objektumot hoz létre a virtuális gép, és 
az új objektumra hivatkozó referencia kerül az s-be. Ha egy String tartalma 

valószínűsíthetően módosulni fog, akkor használjuk a StringBuilder vagy 
StringBuffer osztályokat. Érdekesség, hogy a String osztály final 
módosítóval van ellátva, tehát nem származtathatunk belőle másik osztályt. 
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2.2 TANANYAG 

 

1. ábra:  Műveletek sztringekkel, reguláris kifejezések 

2.2.1 Műveletek sztringekkel 

Sztringek összehasonlítása 

Amennyiben egy sztring valamely karakterére szeretnénk hivatkozni, a 
charAt(int) metódust használhatjuk, ahol paraméterben meg kell adni a 
karakter indexét. A sztringek karaktereire való hivatkozás 0-tól kezdődik. 

1 String s="Alma a fa alatt!"; 

2 System.out.println(s.charAt(1)); // l karaktert ír 

ki 

A sztring karakterein így már könnyedén végigmehetünk, csak a sztring 

hosszát kell tudni, amit a length() metódus ad vissza. 

1 for (int i=0;i<s.length();i++) { 

2    System.out.print(s.charAt(i)); 

3 } 

A sztring utolsó karakterére való hivatkozás: s.charAt(s.length()-
1) 
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Sztringek összehasonlítása során a == operátor használata nem javasolt, 
helyette használjuk az equals(Object) metódust. 

1 String s1="Java"; 

2 String s2="java"; 

3 boolean e=s1.equals(s2); //false 

Az equalsIgnoreCase a kis- és nagybetűk között nem tesz különbsé-
get, tehát az előbbi példában true értéket adna vissza. 

A compareTo(String) metódus érdekesebb, ugyanis lexikografikusan 
összehasonlítja a két sztring karaktereit, majd egy egész értékkel tér vissza, 
amely negatív, ha az aktuális sztring (s1) kisebb mint a paraméterben meg-
adott, 0-t ad, ha megegyeznek és pozitív értéket, ha az aktuális nagyobb, mint a 
paraméter. 

1 int c=s1.compareTo(s2); // -32 

A kérdés az, hogy jön ki a -32-es érték? Amennyiben az összehasonlítás so-
rán a k. pozíción talál eltérő karaktert, akkor így kapjuk meg az eredményt: 

s1.charAt(k)-s2.charAt(k) 

Ha a két sztring hossza nem egyezik meg, és a vizsgálat során nem talált el-
térő karaktert (pl. Java és JavaVM), akkor így kapjuk meg az eredményt: 

s1.length()-s2.length() 

Amennyiben részsztringek összehasonlítását szeretnénk megtenni, hasz-
náljuk a regionMatches metódust: 

boolen regionMatches(boolean ignoreCase, int 

toffset, String other, int ooffset, int len) 

 ignoreCase: (opcionális) ha true, a kis- és nagybetűk között kü-

lönbséget tesz 

 toffset: a kezdőindex, ahonnan a részsztringet veszi 

 other: a másik sztring 

 ooffset: az other sztringben a részsztring kezdőindexe 

 len: a részsztring hossza mindkét sztring esetén 
1 boolean b=s1.regionMatches(1, s2, 1, 3); // true 

Hasznos még a startsWith(String) és az endsWith(String) 
metódus, amelyek azt vizsgálják, hogy a sztring a megadott sztringgel keződik 
vagy végződik-e. 

1 boolean b1=s1.startsWith("Jav");   //true 

2 boolean b2=s1.startsWith("ava",1); //true 
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Megadható 2. paraméterként, hogy hányadik indexű karaktertől kezdje a 
vizsgálatot. 

Keresés sztringben 

A Javában lehetőség van egy sztringben karakter illetve részsztring keresé-
sére. Erre az indexOf és a lastIndexOf metódusokat használhatjuk. 
Mindkettő egy int értéket ad vissza, amely a keresett karakter vagy sztring első 
előfurdulását adja vissza. Amennyiben nem találja a keresett karaktert vagy 

sztringet, akkor -1-et ad értékül. Az indexOf-nak négyféle paraméterezése 
van: 

 int indexOf(String s) 

 int indexOf(Char ch) 

 int indexOf(String s,int fromIndex) 

 int indexOf(Char ch,int fromIndex) 

A 2. paraméterben megadhatjuk, hogy melyik indexű karaktertől kezdődő-
en induljon a keresés. A lastIndexOf metódusnak is hasonló a paramétere-
zése. 

1 String s="sztringkezelő metódusok"; 

2 int i1=s.indexOf('g',8);       // -1 

3 int i2=s.lastIndexOf('k',14);  //  7 

4 int i3=s.indexOf("eze");       //  8 

Egyéb műveletek 

A sztringeknek még számos fontos metódusa van, nézzük meg a leggyak-
rabban használtakat.  

Részsztringek létrehozásához használhatjuk a substring metódust. Két-
féle paraméterezése van: 

 String substring(int fromIndex): a sztring fromIndex 
pozíciójától a sztring végéig adja vissza a részsztringet 

 String substring(int fromIndex,int toIndex): a 
sztring fromIndex és toIndex közötti részét adja vissza 

1 String s="Alma a fa alatt!"; 

2 String s1=s.substring(0, 4);  // Alma 

A toLowerCase a sztringet kisbetűssé alakított formában adja vissza, a 

toUpperCase nagybetűssé alakítva adja vissza.  

1 String s2=s.toUpperCase();    // ALMA A FA ALATT! 
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Nagyon hasznos még a trim metódus, amely a sztring elejéről és végéről 
eltávolítja a whitespace (Space, TAB stb.) karaktereket. Ez főleg felhasználói 
adatbevitel során fontos, hogy tárolás előtt megtisztítsuk a sztringet a felesle-
ges karakterektől. 

1 String s="    valami    "; 

2 String s3=s.trim();                // valami 

3 System.out.println(s3.length());   // 6 

Amennyiben a sztring valamely karakterét szeretnénk egy másikra cserélni, 

használjuk a replace(char oldChar,char newChar) metódust. 

1 String s4=s.replace(' ', '_');     // 

____valami____ 

Ha szeretnénk a sztringünket valamilyen karakter mentén részekre bonta-
ni, akkor rendelkezésünkre áll a split metódus. Paraméterben meg kell adni, 
hogy mi mentén szeretnénk bontani a sztringet. Reguláris kifejezést lehet meg-

adni, erről bővebben később lesz szó. A metódus egy String tömböt ad visz-
sza, amelyben a bontott részsztringek lesznek. 

1 String s="alma a fa alatt"; 

2 String[] res=s.split(" ");  // alma,a,fa,alatt 

2.2.2 Konverzió sztringekkel 

Sztringgé konvertálás 

Némely esetben szükség lehet arra, hogy objektumokat sztringgé alakít-
sunk át. Javában a következő típusok esetén van lehetőség a sztringgé konver-
tálásra: boolean, char, double, float, int, long, char[], 

Object. 

A primitív típusoknál az átalakítás nem szorul magyarázatra. Az Object 
osztályból (és minden leszármazott osztályából) származó objektumok esetén a 
toString metódus hajtódik végre a konverzió során. Amennyiben az objek-
tum null értékű, a sztring a null értéket fogja tartalmazni. 

Nézzük először a sztringgé konvertálást számok esetén. A legegyszerűbb 
megoldás, ha a numerikus értéket összefűzzük az üres sztringgel. Az üres sztring 
a bárhol szerepelhet a kifejezésben. 

1 int i=3; 

2 String s1=""+i; //3 

3 double d=3.14; 

4 String s2=d+""+i; //3.143 
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A másik megoldás, ha használjuk a String osztály valueOf metódusát: 

1 String s3=String.valueOf(i); 

2 String s4=String.valueOf(d); 

Hasznos még, ha ismerjük az Integer burkolóosztály következő metódusait, 
amivel 2-es, 8-as és 16-os számrendszerbeli alakra hozhatjuk az egész értéke-
ket. 

1 int j=56; 

2 String s5=Integer.toBinaryString(j); 

3 String s6=Integer.toOctalString(j); 

4 String s7=Integer.toHexString(j); 

Karaktertömb esetén meg lehet adni, hogy melyik indexű elemtől kezdő-
dően hány darab karakter kerüljön a sztringbe. 

1 char[] chs={'J','a','v','a'}; 

2 String s=String.valueOf(chs, 1, 3);  //ava 

Sztringből konvertálás 

Amennyiben sztringből kell konvertálni numerikus értékeket, akkor ugyan-

csak használhatjuk a primitív típusokhoz tartozó burkolóosztályokat: Byte, 
Short, Integer, Long, Character, Float, Double, 

Boolean. 

1 String l="true"; 

2 String b="34"; 

3 String pi="3.141592"; 

4 String e="271.8281E-2"; 

5 boolean lValue=Boolean.parseBoolean(l);       

//true 

6 int bValue=Integer.parseInt(b);               //34 

7 int bHexValue=Integer.parseInt(b, 16);        //52 

8 double piValue=new Double(pi).doubleValue();  

//3.141592 

9 double eValue=Double.parseDouble(e);          

//2.718281 

A 7. sorban a parseInt metódusnak 2. paraméterben megadtuk, hogy a b 

értékét hexadecimális értéknek vegye, és annak megfelelően konvertálja int 
értékké. A parseDouble a normálalakban megadott értékeket is gond nélkül 
átalakítja (9. sor). 

Amennyiben a sztringet karaktertömbbé szeretnénk átalakítani, használjuk 

a toCharArray metódust. 
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1 String s="Java"; 

2 char[] chArray=s.toCharArray(); 

2.2.3 A StringBuilder és StringBuffer osztályok 

Amennyiben a sztringünk tartalma módosulni fog, akkor célszerű a 
Stringbuilder vagy Stringbuffer osztályok használata. Az ilyen objek-
tumok úgy viselkednek, mint egy karaktereket tartalmazó tömb, amelynek vál-
toztatni tudjuk a hosszát. Mindkét osztály hasonlóan működik, annyi a különb-

ség, hogy a StringBuffer szinkronizált, ezért többszálú alkalmazás esetén 
ennek a használata javasolt.  

A StringBuilder objektumoknak van egy hossza (length()) és van 
egy kapacitása (capacity()), amely azt jelenti, hogy mennyi karaktert tárol-
hat. Amennyiben több karakter tárolására van szükség, mint a jelenlegi kapaci-
tás, akkor új tárolóhelyet kell lefoglalni a JVM-nek. 

A StringBuilder metódusai között megtalálható: 

 append(String s): a karakterszekvencia végére fűzi a paraméter-
ben (nemcsak String lehet) megadott értéket 

 delete(int start, int end): egy szövegrészt töröl a meg-
adott indexek szerint 

 insert(int i,String s): a paraméterben megadott pozíció elé 
beszúrja az adott értéket (nemcsak String lehet a 2. paraméter) 

 replace(int start, int end, String s): egy szövegrészt 
cserél le a szekvenciában 

 reverse(): megfordítja a karakterek sorrendjét 

 toString(): az értékét String-ben adja vissza 

Nézzünk egy rövid példát az előzőekre: 

1 StringBuilder sb=new StringBuilder("Géza az"); 

2 sb.append(" ég"); 

3 sb.insert(4," kék"); 

4 sb.reverse(); 

5 System.out.println(sb.toString()); //gé za kék 

azéG 

2.2.4 A StringTokenizer osztály 

A StringTokenizer osztály lehetővé teszi a sztring tokenekre bontá-
sát. A tokenek azok a szövegrészek, amelyek az úgynevezett elhatároló karakte-
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rektől mentesek. Az elhatároló karakterek halmaza létrehozáskor adható meg, 
de a tokenekre való hivatkozás közben is változtatható. A konstruktora: 

StringTokenizer(String sz,String hatar,boolean 

hatarral) 

 sz: a tokenekre bontandó szöveg 

 hatar: a határoló karaktereket tartalmazó sztring 

 hatarral: ha true, akkor a határoló karakterek is a tokenek közé 
tartoznak 

2.2.5 Bevezetés a reguláris kifejezésekbe 

A reguláris kifejezések (rövidítve regexp vagy regex) a szövegfeldolgozási 
problémák megoldása során használatosak. A reguláris kifejezés (minta) egy 
meghatározott szabályok szerint felépített szöveg, amely egy szöveghalmazt 
határoz meg. Leginkább szövegek kereséséhez és szövegeken belüli csereműve-
letekhez szokták alkalmazni, rendkívül hasznos az adatbányászatban is.  

Amennyiben egy minta szerepel egy szövegben, akkor azt mondjuk, hogy a 
minta illeszkedik a szövegre. Ezt a keresési folyamatot mintaillesztésnek nevez-
zük, az illesztést megvalósító program pedig a motor. A mintákat karakterekből 
építjük fel, amelyek egy részét metakarakternek nevezzük. A metakarakterek 
speciális jelentéssel bírnak a mintában, pl. a. (pont) karakter tetszőleges karak-
terre illeszkedik. A motor a mintaillesztés során balról-jobbra végignézi az input 
szöveget és megpróbálja illeszteni rá a mintát.  

A Java-ban a reguláris kifejezések használatát a java.util.regex 
csomag teszi lehetővé, amelyben a következő osztályok találhatóak meg: 

 Pattern: egy reguláris kifejezést írhatunk le egy ilyen objektum segít-
ségével. A minta létrehozásához a Pattern statikus compile metódu-
sát kell használni, amelynek paraméterben kell megadni a reguláris kife-
jezést. 

 Matcher: a Matcher osztályból származó objektum végzi a mintail-
lesztést, vagyis a reguláris kifejezés keresését az input szövegben, tehát 
ez a motor. Az objektumot egy Pattern objektum matcher statikus 
metódusa segítségével kapjuk meg. 

 PatternSyntaxException: olyan kivétel, amely a reguláris kifeje-
zésben lévő szintaktikai hiba esetén váltódik ki. 
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Nézzünk egy egyszerű példát Java-ban: 

1 Pattern pattern=Pattern.compile("lm"); 

2 Matcher matcher=pattern.matcher("alma"); 

3 if (matcher.find()) { 

4    System.out.println("találat");  

5 } 

Az „alma” szóban keressük az „lm” mintát, majd kiíratjuk a „találat” szót. 

Láthatjuk, hogy a Pattern objektum (pattern) elkészülte után a Matcher 

objektumot az előző matcher metódusa segítségével kapjuk meg. Utána már 
csak a find metódust kell meghívni, amely egy logikai true értékkel tér vissza 
találat esetén. 

2.2.6 A reguláris kifejezések szintaxisa 

A reguláris kifejezések sztringliterálokból és metakarakterek sorozatából 
épülnek fel. A legegyszerűbb reguláris kifejezés, amikor a sztring egy részére 
keresünk rá, ezt láthattuk az előbbi példában. (A reguláris kifejezések a szöveg-
ben dupla aláhúzással lesznek a továbbiakban jelölve.) 

Metakarakterek (speciális karakterek) 

A metakarakterek befolyásolják a minta illeszkedését. A metakarakterek 

listája a következő: ( [ { \ ^ $ | ] } ) ? * + . Abban az esetben, 
ha az előző karakterek valamelyikét nem metakarakterként, hanem normál 
karakterként szerepeltetnénk a mintában, akkor vagy egy \ jelet teszünk elé, 
vagy \Q és \E karakterek közé zárjuk azt. Például a Ki? kérdést leíró minta he-

lyesen: Ki\? . Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy Javában a sztringekben nem 
szerepelhet a \ karakter, csak ha escape-eljük, vagyis a \ jel elé még egy \ jelet 
kell rakni (Ki\\?).  

Karakterosztályok 

A karakterosztályok lehetővé teszik bizonyos karakterhalmazok leírását a 
reguláris kifejezésben. A karakterosztályokat mindig [] jelek zárják közre. A 
következő táblázatban lévő karakterosztályok egy karakterre fognak illeszkedni. 
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Felépítés  Magyarázat 
[abc] a, b vagy c karakter 
[^abc] az a,b,c karakteren kívül minden karakter (negáció) 
[a-zA-Z0-9] karakter tartomány az a-tól z-ig, A-tól Z-ig és 0-tól 9-

ig (tartomány) 
[a-c[e-g]] az a-tól c-ig és e-től g-ig lévő karakterek egyesítése, 

megegyezik a [a-ce-g] mintával (unió) 
[a-c&&b-d] az a-tól c-ig és b-től d-ig lévő karakterek közös része, 

vagyis a b,c karakterek (metszet) 
[a-g&&[^c-d]] az a-tól g-ig lévő karakterek, kivéve a c-től d-ig lévő 

karaktereket (különbség) 

1. Reguláris kifejezések – karakterosztályok 

Nézzünk egy néhány példát a karakterosztályokra: 

 [hlg]áz: illeszkedik a ház, láz, gáz szavakra, de pl. a váz szóra nem 

 [^hlg]áz: nem illeszkedik a ház, láz, gáz szavakra, de pl. a váz szóra 
már igen 

 h[1-6]: a html-beli h1–h6 elemek címkéjét kapjuk meg ezzel a mintá-
val 

 [0-3[5-7]]: a 0–3 és 5–7 számjegyek uniója 

 [1-5&&[3-7]]: a 3,4,5 számjegyek mintája metszet segítségével 

 [1-5&&[^2-4]]: az 1,5 számjegyek mintája különbség segítségével 

Előre definiált karakterosztályok 

Vannak előre definiált karakterosztályok, amelyek leegyszerűsítik a regulá-
ris kifejezések használatát, pl. ha egy számjegy vagy egy whitespace karaktert 
szeretnénk leírni.  

Felépítés  Magyarázat 
. bármely karakterre illeszkedik 
\d bármely számjegy karakter: [0–9] 
\D bármely nem számjegy karakter: [^0–9] 
\s bármely whitespace karakter: [ \t \n \x0B \f \r] 
\S bármely nem whitespace karakter: [^\s] 
\w bármely szóbeli karakter: [a-zA-Z_0-9] 
\W bármely nem szóbeli karakter: [^\w] 

2. Reguláris kifejezések – előre definiált karakterosztályok 
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Nagyon fontos, hogy figyeljünk az előbbi karakterosztályok használatánál a 
\ jel escape-elésére, vagyis a \d-t a Java-ban a mintán belül így írjuk: \\d. 

Nézzünk egy pár példát az előbbi karakterosztályokra: 

 \d\d\d\d: egy évszám leírásához használt (kezdetleges) minta 

 .\D: olyan szövegre illeszkedő minta, amelynek 1. karaktere tetszőle-
ges, a 2. bármilyen nem számjegy karakter 

 \d\s\d: olyan szövegre illeszkedik, amelynek 1. és 3. karaktere szám-
jegy, közöttük pedig van egy whitespace karakter, pl. „2 3” 

Kvantorok – ismétlődés 

A reguláris kifejezések felépítése során kvantorok segítségével tudjuk befo-
lyásolni a karakterek ismőtlődését. A kvantorokat is a metakarakterek csoport-
jába soroljuk. Három kvantort különböztetünk meg: 

x* az x karakter bármennyiszer előfordulhat, beleértve a 
0-t is 

x+ az x karakter legalább 1-szer fordulhat elő 
x? az x karakter legfeljebb 1-szer fordulhat elő 

3. Reguláris kifejezések – kvantorok 

A * kvantort mohónak nevezzük, mert a lehető legbővebb illeszkedést ve-
szi figyelembe. Nézzük meg a következő példát: 

1 Pattern pattern=Pattern.compile("a*"); 

2 Matcher matcher=pattern.matcher("aaaaabc"); 

3 if (matcher.find()) { 

4   System.out.println(matcher.start()+"-

"+matcher.end()); 

5 } 

Az a* mintát megtalálja, a kezdőindex 0, a végindex 5 lesz. Tehát a legbő-
vebb illeszkedést keresi meg. 

A + kvantor szintén mohó. A mohó tulajdonság bizonyos esetekben nem a 
várt megoldást hozza. Ezt a * és a + karakter után írt ? karakterrel tudjuk átállí-
tani. Így az előző példa esetén az a*? mintával kapott kezdőindex és végindex 
is 0 lesz, vagyis a legszűkebb illeszkedést keresi meg. 

Amennyiben pontosabb számú illeszkedést szeretnénk, arra is lehetőség 
van: 
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Felépítés  Magyarázat 
x{n} az x karakter pontosan n számban ismétlődik 
x{n,} az x karakter legalább n számban ismétlődik 
x{n,m} az x karakter legalább n, legfeljebb m számban is-

métlődik 

4. Reguláris kifejezések – ismétlődés 

Amennyiben nemcsak egyedüli karakterekre, hanem karaktercsoportra 
szeretnénk ismétlődést leírni, akkor zárójelekkel ki kell alakítanunk karakter-
csoportokat, pl. a (fa)+ minta illeszkedik a fa, fafa,… szövegekre, a fa+ ezzel 
szemben a fa, faa, faaa, … szövegekre. 

Csoportok, visszautalás, alternálás 

A csoportok azt jelentik, hogy lehetőség van több karaktert egy egységként 
kezelni. Csoportok jönnek létre, amikor karaktereket zárójelbe rakunk. Például 
az (alma) minta létrehozása során az a memóriába mentődik, így lehetőség 
van visszahivatkozni rá, ha a minta egy másik részében is szükség lenne rá. De a 
csoportosítás azért fontos, mert a Java regexp motorja képes a csoportok elhe-
lyezkedését indexek segítségével beazonosítani. A csoportok meghatározása 
egy mintában a nyitó zárójelek balról jobbra történő azonosításával történik, pl. 
az ((a)(b(c))) mintában a következő csoportok vannak: 

 

12. ((a)(b(c))) 

13. (a) 

14. (b(c)) 

15. (c) 

 

Itt fontos a sorrend is, tehát a csoportok az előbbi sorrendben lesznek. A 
csoportok számát a Matcher objektumunk groupCount() metódusával 
kérhetjük le, amely az előző példa esetén 4-et adna eredményül. Az egyes cso-

portokra a group(int) metódussal hivatkozhatunk. Fontos, hogy a csopor-
tok indexelése itt nem 0-val, hanem 1-gyel kezdődik, így az utolsó csoportra a 

group(4)-gyel hivatkozhatunk. A group(0) a teljes mintát adja vissza. 

Amennyiben a minta illeszkedik a sztringre, akkor az egyes csoportok kez-

dő és végindexét a start(int) és end(int) metódusokkal tudjuk lekérni, 
amelyek egy-egy int értéket adnak vissza. De közvetlenül a lekérhetjük a cso-

porthoz tartozó, illeszkedő részsztringet is a group(int)-vel. 
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 Tegyük fel, hogy egy szövegben dátumokat keresünk éééé-hh-nn for-
mátumban, de a találat után csak a hónap érdekel bennünket. Ekkor a 
mintában a hónap részt kell zárójelbe rakni, így tudunk majd hivat-
kozni a hónap részhez tartozó értékre. 

1 Pattern patt=Pattern.compile("\\d{4}-(\\d{2})-

\\d{2}"); 

2 String s="1992-08-13"; 

3 Matcher matcher=patt.matcher(s); 

4 if (matcher.find()) { 

5     int ms=matcher.start(1); 

6     int me=matcher.end(1); 

7     System.out.println(matcher.group(1)); // 08 

8 } 

 

Néha előfordul, hogy olyan mintára van szükségünk, amelyben bizonyos 
részek megismétlődnek. Ilyenkor hasznos az úgynevezett visszautalás. A minta 
egy részét zárójelekkel megjelöljük (ugyanúgy, mint az előbb a csoportosítás-
nál), majd erre a részre később egy \ jel és egy index segítségével tudnk hivat-
kozni, pl. \1, \2, stb. Például ha a „labamba” szóhoz tartozó mintát szeretnénk 

leírni, akkor azt így lehetne megtenni: la(ba)m\1. Ennek használata azon-
ban csak ajánlott, hosszú minták esetén kényelmes, ha az ismétlődő részeket 
nem kell újra leírnunk. 

Némely esetben szükség lehet alternatív karaktercsoportok megadására a 
mintában, ezt nevezik alternálásnak. Az alternáláshoz a | metakaraktert kell 
használni. Például ha a szövegben a „sztereo” vagy „mono” szavakat keresnénk, 
akkor azt így kellene leírni: sztereo|mono. Tegyük fel, hogy egy szövegben 
az almafa vagy az almamag szavakat keressük, akkor ezt így írhatjuk le: al-

ma(fa|mag). 

 

Illesztés szöveg és szóhatárra 

Az eddigi példákban mindig csak egy-egy minta előfordulását kerestük 
bárhol a szövegben. Lehetőség van megadni, hogy a mintát a szöveg mely ré-
szén keressük, pl. a sor elején, esetleg szóhatárnál vagy a teljes szöveg elején, 
stb. A következő lehetőségeink vannak: 
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Felépítés  Magyarázat 
^ a sor eleje 
$ a sor vége 
\b szóhatár 
\B nem szóhatár 
\A a szöveg eleje 
\G az előző illeszkedés vége 
\Z a szöveg vége, de az utolsó termináló karakter előtt 
\z a szöveg vége 

5. Reguláris kifejezések – szó és szöveghatárok 

Nézzünk néhány példát az előzőek használatára: 

 ^a.*t$ : olyan sorra illeszkedik, amelynek 1. karaktere a, az utolsó egy 
t 

 ^alma.* : olyan sorra illeszkedik, amelynek elején az alma szó áll 

 \balma\b : csak az alma szóra illeszkedik, mivel az elején és végén ott 
a szóhatárt jelző metakarakter 

 \balma\B : olyan szóra illeszkedik, amelynek az eleje az alma karak-
tersorozat 

2.2.7 A Pattern és Matcher osztályok 

A Pattern osztály 

A Pattern osztályban vannak olyan flagek (bitmaszkok), amelyek segít-
ségével a befolyásolhatjuk a mintaillesztés módját. Néhány fontos flaget látha-
tunk a következő táblázatban: 

Érték – flag 
(beágyazott flag)  

Magyarázat  

Pattern.CASE_INSENSITIVE 
(?i) 

Kikapcsolja a kis- és nagybetű-érzékenységet, 
amely alapértelmezésben aktív. Ha Unicode-
karakterekkel dolgozunk, akkor a 
Pattern.UNICODE_CASE-t is használni kell. 

Pattern.COMMENTS 
(?x) 

Figyelmen kívül hagyja a mintában a whitespace 
karaktereket, továbbá megengedi benne a kom-
mentek elhelyezését, melyek egy #-tel kezdődnek, 
és a következő sortörésig (\n) tartanak. 

Pattern.DOTALL 
(?s) 

A . metakarakter illeszkedni fog az újsor (newline) 
karakterre is. Alapértelmezésben nem illeszkedik. 
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Érték – flag 
(beágyazott flag)  

Magyarázat  

Pattern.MULTILINE 
(?m) 

Többsoros szöveg esetén a ^ és a $ metakarakterek 
a sorok elejét és végét jelentik, nem a teljes szöveg 
elejét és végét. 

6. A Pattern osztály flagjei 

Az előbbi flageket a Pattern.complie metódusban használhatjuk 2. 
paraméterként. Több flag együttes használata esetén azok közé | vagy + jelet 
kell rakni. Pl.: 

1 Pattern patt=Pattern.compile("Al 

ma",Pattern.COMMENTS+ Pattern.CASE_INSENSITIVE); 

2 String s="alma"; 

3 System.out.println(patt.matcher(s).find());  

//true 

Lehetőség van arra is, hogy ne a Pattern osztály flagjeit használjuk a 
compile metódusban paraméterként, hanem a mintában adjuk meg azokat. 
Ehhez a minta elején a beágyazott flaget kell használni. Az előző minta ennek 

megfelelően: (?xi)Al ma 

A Pattern osztálynak van egy matches(String 

regex,CharSequence input) metódusa, amely egy boolean értéket 
ad vissza, hogy illeszkedik-e a minta az inputra.  

Hasznos még a split(CharSequence input) metódus is, amely a 
Pattern objektum létrehozásánál megadott minta szerint bontja az inputot 
és egy String tömböt ad vissza. Pl.: 

1 Pattern patt=Pattern.compile("\\s|\\d"); 

2 String[] t=patt.split("azonosító5név születés"); 

3 // t[0]=”azonosító”, t[1]=”név”, t[2]=”születés” 

 Korábban már néztük a String osztály replace metódusát, de csak 
Char típusú paraméterekkel. Most már, hogy reguláris kifejezéseket 
is tudunk írni, nézzünk egy gyakorlati problémát. Gyakori az a feladat 
a programozás során, hogy egy input szövegből elő kell állítani egy 
olyan változatot, amelyben csak az angol ábécé kis- és nagybetűi, 
számok és aláhúzásjel szerepelhetnek. Ez a feladat mindössze 1 sorból 
(2. sor) megoldható: 

1 String s="árvíztűrő tükörfúrógép"; 

2 String r=s.replaceAll("[^A-Za-z_0-9]", "_"); 

3 System.out.println(r); // _rv_zt_r__t_k_rf_r_g_p 
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A Matcher osztály 

A Matcher osztály tölti be a mintaillesztés során a motor szerepét. Már 
az eddigi példáink során is használtuk, és ismerjük pár metódusát, nézzük meg a 
legfontosabbakat: 

 int start(): az illeszkedés kezdőindexét adja meg 

 int start(int group): a minta adott csoportjának illeszkedésé-
nek az indexe 

 int end(): az illeszkedés végindexét adja meg 

 int end(int group): a csoport illeszkedésének végindexét adja 

 boolean lookingAt(): true-t ad vissza, ha a minta az input ele-
jén található 

 boolean find(): a minta következő előfordulását keresi, true-t 
ad vissza, ha megtalálta 

 boolean find(int start): a minta következő előfordulását ke-
resi az adott indextől 

 boolean matches(): true-t ad vissza, ha az input szöveg teljesen 
megegyezik a mintával 

 Matcher appendReplacement(StringBuffer sb, 

String replacement): egy csereműveletet hajt végre az inputon, 
együtt szokás használni a find és az appendTail metódusokkal 

 StringBuffer appendTail(StringBuffer sb): az 

appendReplacement metódus után szokták használni, hogy a ma-
radék (amire nem volt illeszkedés) input szöveget is berakja a kimenet-
be 

 String replaceAll(String replacement): a minta összes 
előfordulását cseréli a paraméterben megadott szövegre 

 String replaceFirst(String replacement): a minta első 
előfordulását cseréli 

A két utóbbi metódus a String osztályban is megtalálható. 

Az előbb felsorolt metódusok közül az appendReplacement használata 
nem olyan egyértelmű, nézzünk erre példát: 

1 Pattern patt=Pattern.compile("\\d"); 

2 Matcher matcher=patt.matcher("x2d6n9"); 

3 StringBuffer sb=new StringBuffer(); 

4 while (matcher.find()) { 

5    matcher.appendReplacement(sb, "_"); 
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6 } 

7 matcher.appendTail(sb); 

8 System.out.println(sb); // x_d_n_ 

Az appendReplacement használatához a find is szükséges, mert lé-
pésenként végzi a cserét, nem pedig egyszerre (ez bizonyos feladatok esetén 
hasznos lehet). Az appendTail használata a végén azért kell, hogy az input 
szöveg utolsó illeszkedés utáni részét is belerakja az sb-be.  

2.3 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Fejtse ki, hogy a String, StringBuilder és StringBuffer osztályok mire va-
lók, és miben térnek el egymástól! 

2. Milyen lehetőségek vannak a sztringek összehasonlítására? 

3. Mire használhatóak a reguláris kifejezések? 

4. Mely osztályok állnak rendelkezésre Javában a reguláris kifejezések 
használatához? 





 

3. DÁTUM ÉS IDŐ TÍPUSOK 

3.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A dátum és idő jellegű értékek leírására Javában a Date osztály használha-
tó. Az osztály ezredmásodperc pontossággal tárolja a dátumot, de pl. az időzó-
nák és a nyári időszámítás kezelését nem teszi lehetővé. A Date objektumok 

formázott megjelenítésére a DateFormat absztrakt osztály használható, an-
nak egy leszármazottja a SimpleDateFormat osztály. 

Az időzónák kezeléséhez a Calendar osztály használható, amely egy 
absztrakt osztály, ennek különböző leszármazottjai kezelik a Date típusú ob-
jektumot a megfelelő időszámítás szerint. Ennek egyetlen leszármazottja a 
GregorianCalendar osztály, amelyet számos országban használnak ún. 
Gergely-naptárként. 

A naptár képes kezelni az időszámítás előtti (BC – Before Christ – Krisztus 
előtt), és utáni (AD – latinul anno domini, vagyis az Urunk évében) dátumokat. 
Az évet, hónapot, napot stb. egy-egy egész értékkel tudjuk beállítani. Az évhez 
tartozó negatív szám időszámítás előtti évet jelent. Meg tudjuk határozni, hogy 
egy dátum milyen napra esik. 

A naptárak esetén beállíthatjuk a megfelelő időzónát, illetve a nyári idő-
számítást a TimeZone és a SimpleTimeZone osztályok segítségével.  

3.2 TANANYAG 

 

2. ábra:  Dátum és idő típusok 
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3.2.1 Dátum létrehozása és formázása 

Dátum 

Az aktuális dátum létrehozásához a Date osztály paraméter nélküli konst-

ruktorát hívjuk meg. A másik lehetőség a Calendar osztály statikus 
getInstance metódusának használata, amely egy Calendar objektumot ad 
vissza, majd ennek hívjuk meg a getTime metódusát. A getInstance egy olyan 
objektummal tér vissza, amely az aktuális lokalizációs beállításoknak felel meg. 

Amennyiben a GregorianCalendar-ból példányosítanánk, az nem biztos, 
hogy megfelelő eredményt adna. 

1 System.out.println(new Date().toString()); 

2 Date d=Calendar.getInstance().getTime(); 

3 System.out.println(d); //Fri Mar 30 14:35:44 CEST 

2012 

A következő feladatunk az, hogy a lokalizációnak megfelelő módon írassuk 
ki a dátumot. Erre szolgál a DateFormat (absztrakt) osztály, amely lehetővé 
teszi a dátumok formázását előre definiált stílusok, sémák alapján. A megjelení-
tésnek 2 lépése van: 

 a getDateInstance statikus metódussal egy DateFormat készí-
tése 

 az előbbi objektum format metódusának meghívása 
1 DateFormat 

df=DateFormat.getDateInstance(DateFormat. DEFAULT, 

Locale.ENGLISH); 

2 System.out.println(df.format(new Date()));//Apr 2, 

2012 

A DateFormat-nak van 5 darab előre beállított formázási stílusa, ezek 
közül egyet az 1. paraméterben kell megadnunk: 

Stílus Angol lokalizáció Magyar lokalizáció 

DateFormat.DEFAULT Apr 2, 2012 2012.04.02. 

DateFormat.SHORT 4/2/12 2012.04.02. 

DateFormat.MEDIUM Apr 2, 2012 2012.04.02. 

DateFormat.LONG April 2, 2012 2012. április 2. 

DateFormat.FULL Monday, April 2, 2012 2012. április 2. 

7. Dátumformázási stílusok 

A következő probléma az, hogy a getDateInstance 2. paraméterében 
nekünk valamilyen módon a magyar lokalizációt kellene megadni, de a Locale 
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osztályban nincs ilyen érték. Minden országnak létezik egy kétbetűs kódja, 
amely alapján létre lehet hozni a helyi Locale objektumot. Magyarország 
esetén ez a „HU” kód lesz, de nézzük meg, hogy lehet ezeket listázni. 

1 for (String s:Locale.getISOCountries()) { 

2   System.out.println(s); 

3 } 

Most már tudjuk a kódokat, készítünk egy magyar Locale objektumot: 

1 Locale loc=new Locale("hu","HU");  //2012.04.02. 

Így már ha a getDateInstance 2. paraméterének megadjuk ezt az ob-
jektumot, akkor megkapjuk a magyar lokalizáció szerinti dátumkiírást. 

Idő 

Amennyiben nemcsak dátumokat, hanem az időpontokat is szeretnénk 
megjeleníteni, akkor hasonlóképpen kell eljárni, mint az előbb, csak a 
DateFormat getTimeInstance metódusát kell használni. 

1 DateFormat 

dfHun=DateFormat.getTimeInstance(DateFormat. DEFAULT, 

loc); 

2 System.out.println(dfHun.format(new Date())); 

//10:01:43 

Hasonlóan, mint a dátumoknál, itt is vannak stílusok a formázáshoz: 

Stílus Angol lokalizáció Magyar lokalizáció 

DateFormat.DEFAULT 10:04:50 AM 10:04:15 

DateFormat.SHORT 10:04 AM 10:04 

DateFormat.MEDIUM 10:04:50 AM 10:04:15 

DateFormat.LONG 10:04:50 AM CEST 10:04:15 CEST 

DateFormat.FULL 10:04:50 AM CEST 10:04:15 CEST 

8. Időformázási stílusok 

Ha egyszerre szeretnénk a dátumot és időt is megjeleníteni, akkor a 
DateFormat getDateTimeInstance metódusát használjuk: 

 DateFormat getDateTimeInstance(int dateStyle, 

int timeStyle, Locale localization) 
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3.2.2 Dátum és idő formátumok testreszabása 

Lehetőség van az előző fejezetben látott formázási módok specializálására, 
ha a korábbi formák nem lennének megfelelőek. A SimpleDateFormat (a 

DateFormat kiterjesztése) osztály segítségével létrehozhatunk saját formázá-
si stílusokat. 

A SimpleDateFormat objektum létrehozásakor meg kell adni egy ún. 
formátumsztringet, amelyben leírjuk a dátumra és az időre vonatkozó formázá-
si beállítást. A formátumsztringet szöveg és meghatározott szimbólumok soro-
zata alkotja. 

Szimbólum Jelentés Típus Példa 

G korszak Szöveg i.u. 

y év Szám 12 

M az év hónapja Szöveg, Szám 4, április 

d a hónap napja Szám 2 

h óra (12 órás forma, 1-12) Szám 1 

H óra (24 órás forma, 0-23) Szám 13 

m perc Szám 25 

s másodperc Szám 34 

S ezredmásodperc Szám 375 

E a hét napja Szöveg H 

D az év napja Szám 93 

F a hét napja Szám 1 

w a hét száma az évben Szám 15 

W a hét száma a hónapban Szám 2 

a de/du jel Szöveg DU 

k óra (24 órás forma, 1-24) Szám 13 

K óra (12 órás forma, 0-11) Szám 1 

z időzóna Szöveg CEST 

’ szöveg escape-elése   

’’ idézőjel   

9. Dátum- és időformázó szimbólumok 

Állítsuk össze a következő dátumformát előállító mintasztringet: 

 2012.április.02 - 15.hét - 14:12. 
1 SimpleDateFormat sdf=new  

SimpleDateFormat("yyyy.MMMM.dd - ww.'hét' - HH:mm"); 

2 System.out.println(sdf.format(new Date())); 
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Attól függően, hogy az egyes szimbólumokat hányszor írjuk egymás után, 
más és más eredményt kapunk. 

Formátumsztring Eredmény 

yyyy.MMM 2012.ápr. 

G yyyy.MM.dd i.u. 2012.04.02 

MM.dd. – EEEE 04.02. - hétfő 

KK:mm a 02:46 DU 

yyyy.MMMMM.dd hh:mm aaa 2012.április.02 02:47 DU 

10. Minta dátum és idő formázására 

A SimpleDateFormat rendkívül egyszerűen használható. Előállhat 
olyan eset, amikor a lokalizáció szerinti, előre beépített értékeket szeretnénk 
megváltoztatni. Például ha mi nagy kezdőbetűvel szeretnénk kiíratni a hónapok 
nevét, vagy a napokat 3 karakter hosszan szeretnénk megjeleníteni, akkor erre 
is lehetőség van a DateFormatSymbols osztály segítségével. Meg tudjuk 
változtatni pl. a hónapok, a hét napjainak nevét, stb.  

Metódus Példa 

setAmPmStrings(String[] ertekek) a DE, DU helyett más megadása 

setEras(String[] korszakok) az i.e., i.u. helyett más megadása 

setMonths(String[] honapok) új hónapnevek megadása 

setShortMonths(String[] honapok) rövid hónapnevek megadása 

setShortWeekdays(String[] napok) a hét napjai nevének rövid meg-
adása 

setWeekdays(String[] napok) a hét napjai nevének megadása 

setZoneStrings(String[] zonak) időzónák nevének megadása 

11. A DateFormatSymbols set metódusai 

 

1 SimpleDateFormat sdf= 

      new SimpleDateFormat("yyyy.MMMM.dd. E hh:mm a"); 

2 DateFormatSymbols dfs=new DateFormatSymbols(); 

3 dfs.setMonths(new 

String[]{"Jan","Feb","Már","Ápr","Máj", 

"Jún","Júl","Aug","Sze","Okt","Nov","Dec"}); 



34 Dátum és idő típusok 

 

4 dfs.setShortWeekdays(new 

String[]{"Hé","Ke","Sz","Cs", "Pé","Sz","Va"}); 

5 dfs.setAmPmStrings(new 

String[]{"délelőtt","délután"}); 

6 sdf.setDateFormatSymbols(dfs); 

7 System.out.println(sdf.format(new Date())); 

3.2.3 Dátummal kapcsolatos műveletek 

Dátum létrehozása sztringből 

A JDK 1.1. óta nem támogatott a Date osztály azon konstruktora, amely-
ben sztring segítségével adhatjuk meg a dátum értékét. A megoldás erre a mű-
veletre a DateFormat osztály használata, amelynek a parse(String s) 
metódusát használjuk. Csak meg kell adni azt a formátumot, amelyben várjuk a 
dátumot, majd a parse visszaad egy Date objektumot. A parse metódus 

parseException kivételt dobhat. 

1 SimpleDateFormat sdf=new SimpleDateFormat("yyyy-

MM-dd hh:mm"); 

2 try { 

3   System.out.println(sdf.parse("2012-03-12 

13:45")); 

4 } catch (ParseException ex) {} 

Tegyük fel, hogy olyan sztringekből kell kinyerni születési dátumot, amely-
nek az elején ott van egy személyiigazolvány-szám is. 

1 SimpleDateFormat sdf=new SimpleDateFormat("yyyy-

MM-dd"); 

2 ParsePosition pos=new ParsePosition(6); 

3 System.out.println(sdf.parse("A2V3B5 1985-06-27", 

pos)); 

Az előbbi esetben megadtuk egy ParsePosition objektum segítségé-
vel, hogy mely indextől kezdve keresse a parse metódus a dátumot a szöveg-
ben. 

A másik lehetőség, amikor meg van adva a dátum értéke, pl. egész értékek 
segítségével, és azokból szeretnénk egy Date objektumot előállítani. Ilyenkor 
használhatjuk egy Calendar objektum (Calendar.getInstance()) set 
metódusát, vagy használhatjuk a GregorianCalendar osztályt, amelynek 
konstruktorban kell megadni a dátumot meghatározó értékeket. Figyelni kell 
arra, hogy a hónap számozása 0-tól kezdődik. 

1 Calendar c1=Calendar.getInstance(); 
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2 c1.set(1985,6,12); 

3 System.out.println(c1.getTime());//Fri Jul 12 

10:59:27 CEST 1985 

4 GregorianCalendar gc=new 

GregorianCalendar(1985,6,12); 

5 System.out.println(gc.getTime());//Fri Jul 12 

00:00:00 CEST 1985 

Hozzáadás és kivonás dátumértékekkel  

A dátumértékekhez hozzáadni vagy kivonni ezredmásodperceket lehet. A 
getTime-val le tudjuk kérni az 1970. január 1. óta eltelt időt ezredmásodperc-

ben, a setTime-val új értéket tudunk neki beállítani. A következő példában az 
aktuális időhöz 2 órát adunk: 

1 Date d1=new Date(); 

2 d1.setTime(d1.getTime()+2*60*60*1000); 

//ó*p*mp*ezredmp 

A másik lehetőség a Calendar osztály add metódusának használata. 
Amennyiben kivonni szeretnénk, akkor negatív értéket adunk hozzá. Az előző 
példához hasonlóan most is 2 órát adunk az aktuális időhöz: 

1 Calendar c1=Calendar.getInstance(); 

2 c1.add(Calendar.HOUR,2); 

3 SimpleDateFormat sdf=new SimpleDateFormat("yyyy-

MM-dd HH:mm"); 

4 System.out.println(sdf.format(c1.getTime())); 

Két dátum között eltelt idő meghatározása, dátumok összehasonlítása 

Két dátum között eltelt idő meghatározására nincs külön metódus, az ilyen 
feladatokat úgy oldják meg, hogy a dátumhoz tartozó ezredmásodperc értéket 
lekérik és a különbségüket veszik: 

1 Date today=new Date(); 

2 Calendar bornCal=Calendar.getInstance(); 

3 bornCal.set(1982,6,14); 

4 Date born=bornCal.getTime(); 

5 System.out.println((today.getTime()-

born.getTime())/1000/ 60/60/24+" napos vagyok"); 

//10858 napos vagyok 

Amennyiben dátumokat kell összehasonlítani, használhatjuk az equals, 
before és after metódusokat: 

 boolean equals(Object obj): true, ha a 2 dátum azonos 
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 boolean before(Date d): true, ha az aktuális dátum megelőzi 
a d-t 

 boolean after(Date d): true, ha az aktuális dátum nagyobb, 
mint d 

Ha az ezredmásodperc értéket akarjuk összehasonlítani, akkor pedig a szo-
kásos aritmetikai műveleteket használhatjuk. 

Az aktuális dátumhoz tartozó évet, hónapot stb. könnyen meg tudjuk hatá-

rozni egy Calendar objektum int get(int mezo) metódusának segít-
ségével. A Calendar osztálynak a következő statikus értékeit használhatjuk: 

Érték Magyarázat – int az eredmény 

Calendar.YEAR a dátum éve 

Calendar.MONTH hónap 

Calendar.DAY_OF_MONTH hónap napja 

Calendar.DAY_OF_WEEK hét napja (vasárnap az 1-es) 

Calendar.DAY_OF_YEAR év napja 

Calendar.WEEK_OF_YEAR a hét száma az évben 

Calendar.WEEK_OF_MONTH a hét száma a hónapban 

Calendar.HOUR óra a 12 órás (0–11) formában, 
ahol 0 az éjfél és a dél 

Calendar.AM_PM délelőtt vagy délután (0,1) 

Calendar.HOUR_OF_DAY óra a 24 órás formában 

Calendar.MINUTE perc 

Calendar.SECOND másodperc 

12. Konstansok a dátum értékeinek meghatározásához 

3.2.4 Idő mérése 

Szükség lehet egy kódrészlet vagy egy függvény végrehajtási idejének 
meghatározására. Ebben az esetben segít nekünk a 

System.currentTimeMillis(), amely az 1970 óta eltelt időt adja vissza 
ezredmásodpercben és a System.nanoTime(), amely egyfajta relatív időt 
ad vissza, amelyet a gépünk operációs rendszere határoz meg. Ez utóbbi nem 
biztos, hogy minden esetben megfelelő eredményt ad. 

A végrehajtási idő méréséhez rögzíteni kell a kezdeti és a befejező időpon-
tot, majd a kettő különbségét venni: 

1 MyCalendar mc=new MyCalendar(2012,3); 

2 long start=System.currentTimeMillis(); 
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3 mc.print(); 

4 long end=System.currentTimeMillis(); 

5 long diff=end-start; 

3.3 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Hogyan tudunk előállítani egy Date objektumot az aktuális dátummal, 
és azt formázva megjeleníteni? 

2. Hogyan használható a SimpleDateFormat osztály? 

3. Milyen dátummal kapcsolatos műveletek vannak? 





 

4. MŰVELETEK FÁJLOKKAL, 
KÖNYVTÁRAKKAL 

4.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

Ebben a fejezetben a fájlokkal és könyvtárakkal kapcsolatos alapvető mű-

veletekkel ismerkedünk meg. A JDK1.7-től rendelkezésünkre áll a ja-
va.nio.file és a java.nio.file.attribute csomagok, amelyek 
segítségünkre lesznek. A fejezetben szó lesz az elérési útról és a hozzá kapcso-
lódó szintaktikai műveletekről (pl. elérési utak konvertálása, összefűzése, stb.). 
Majd szó lesz a Files osztályról, amelynek segítségével az alapvető fájlműve-
letek valósíthatóak meg (ellenőrzés, másolás, áthelyezés, mozgatás). Megtud-
juk, hogyan lehet a fájlok metaadatait kezelni, egy elérési utat rekurzív módon 
bejárni, és felépíteni a hozzá tartozó faszerkezetet, továbbá fájlok keresését 
jokerkarakterek használatával. 

4.2 TANANYAG  

 

3. ábra:  Műveletek fájlokkal, könyvtárakkal 
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4.2.1 Az elérési út 

Minden operációs rendszer esetén létezik egy fájlrendszer, amely a fájlokat 
egyfajta hierarchikus módon, egy faszerkezetben tárolja. A faszerkezetnek van 
egy gyökér csomópontja, amely könyvtárakat és fájlokat tárolhat, a könyvtá-
rakban további alkönyvtárak és fájlok lehetnek, és így tovább. A Unix-alapú 
rendszerek esetén csak egy gyökér van, a Windows alapú rendszerek esetén 
több gyökér is lehet (a meghajtók számától függően). Példa elérési utakra: 

 Unix alapú rendszer esetén: /home/dragon/olvass.txt 

 Windows alapú rendszer esetén: C:\Dokumentum\dragon\olvass.txt 

A határoló jelek az első esetben a / (per jel – slash) jelek, a második eset-
ben a \ jel (vissza per jel – backslash).  

Egy elérési út lehet abszolút (ha a gyökér is szerepel a bejárási útban) és 
relatív (ha nem szerepel benne a gyökér). 

Egyes fájlrendszerek támogatják az ún. szimbolikus linkek használatát (rö-
viden symlink). A symlink egy speciális fájl, amely egy másik fájlra vagy könyv-
tárra hivatkozik. Ha egy művelet symlink-re mutat, akkor a művelet a hivatko-
zott fájlra fog automatikusan vonatkozni. A felhasználó számára nem 
nyilvánvaló, hogy egy fájl szimbolikus link-e vagy sem. Figyelni kell a körkörös 
hivatkozásokra, amikor egy symlink valamilyen módon önmagára mutat vissza, 
ugyanis ez problémákat okozhat a könyvtárszerkezet bejárásakor. 

 

4. ábra:  Könyvtárszerkezet minta 
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5. ábra:  Szimbolikus link 

Elérési út létrehozása 

A Paths osztály statikus get metódusa szolgál erre, amelynek paramé-
terben megadhatunk egy vagy több nevet is, amelyből létrehozza a Path pél-
dányt. 

1 Path 

p1=Paths.get("C:\\Java\\ChatServer\\build.xml"); 

2 Path p2=Paths.get(URI.create("file:///C:/Java")); 

3 Path p3=Paths.get(System.getProperty("user.dir"), 

"valaki.doc"); 

4 System.out.println(p3); // C:\Documents and 

Settings\Andro\Dokumentumok\NetBeansProjects\File_01\v

alaki.doc 

Információk az elérési úttal kapcsolatban 

Az elérési út összetevői meghatározhatók, amelyekre indexekkel lehet hi-
vatkozni. Továbbá meghatározható a gyökér neve, a fájl neve stb. A lehetősé-
geket a következő táblázat mutatja: 

Metódus Magyarázat 

String toString() az elérési út alapján sztringet ad 
vissza, az adott fájlrendszernek meg-
felelően 

Path getFileName a fájl nevét tartalmazó Path példány 

Path getName(int index) az elérési út megadott indexű ele-
mét adja 
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Metódus Magyarázat 

int getNameCount() az elérési út elemeinek a számát 
adja 

Path subPath(int begin, int end) az elérési út egy darabját adja vissza 
a begin indextől az end indexig 

Path getParent() az elérési út szülő könyvtárát adja 
vissza 

Path getRoot() az elérési út gyökerét adja vissza 

13. Az elérési út információinak meghatározása 

Nézzünk meg az előző p3 példányon egy-két példát: 

1 System.out.println("Fájlnév: "+p3.getFileName()); 

2 //Fájlnév: valaki.doc 

3 System.out.println("Elemszám:"+p3.getNameCount()); 

4 //Elemszám:6 

5 System.out.println("3. elem:"+p3.getName(2)); 

6 //3. elem:Dokumentumok 

Műveletek elérési utakkal 

Elérési út átalakítása történhet URI alakra, abszolút elérési útra és egy ún. 
valós elérési útra. 

1 Path p1=Paths.get("build.xml"); 

2 System.out.println(p1.toUri()); 

3 //file:///C:/Documents%20and%20Settings/Andro/Doku

mentumok/NetBeansProjects/File_01/build.xml 

4 System.out.println(p1.toAbsolutePath()); 

5 //C:\Documents and 

Settings\Andro\Dokumentumok\NetBeansProjects\File_01\b

uild.xml 

A toRealPath metódusnak több kimenete is lehet: 

 ha true-t adunk paraméterként, akkor feloldja a symlink-eket az eléré-
si úton 

 ha relatív az útvonal, akkor abszolúttá alakítja 

 ha az útvonal redundáns vagy felesleges elemeket tartalmaz, akkor azo-
kat eltávolítja 

Elérési utak összefűzésére a resolve metódus használható, ilyenkor a 
hozzáfűzendő Path-nak relatívnak kell lennie, nem tartalmazza a gyökér ele-
met: 
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1 Path p1=Paths.get("C:\\Dokumentumok"); 

2 Path p2=Paths.get("fontos\\valami.doc"); 

3 System.out.println(p1.resolve(p2)); 

4 //C:\Dokumentumok\fontos\valami.doc 

Gyakran előfordul, hogy egy elérési útnak egy másikhoz képesti relatív út-
vonalára van szükségünk. Erre szolgál a relativize metódus, amely az aktu-
ális úthoz képest a paraméternek megadott elérési út relatív változatát állítja 
elő: 

1 Path 

p1=Paths.get("C:\\Java\\ChatServer\\build.xml"); 

2 Path 

p2=Paths.get("C:\\Java\\Pattern\\content.data"); 

3 System.out.println(p1.relativize(p2)); 

4 //..\..\Pattern\content.data 

Két elérési útvonal összehasonlításához használhatjuk az equals, 
startsWith és endsWith metódusokat. Hasznos még az isSameFile 
metódus, amely két elérési út esetén megadja, hogy azok egy fájlra vonatkoz-
nak-e (a Files osztály statikus metódusa). Továbbá a Path osztály imple-
mentálja az Iterable interfészt, amelynek segítségével az elérési út elemein 
végigmehetünk: 

1 Path 

p1=Paths.get("C:\\Java\\ChatServer\\build.xml"); 

2 Path 

p2=Paths.get("C:\\Java\\Pattern\\content.data"); 

3 Path begin = Paths.get("C:\\Java"); 

4 Path end = Paths.get("content.data"); 

5 System.out.println(p1.equals(p2)); //false 

6 System.out.println(p1.startsWith(begin)); //true 

7 System.out.println(p2.endsWith(end)); //true 

8 for (Path p:p1) { 

9   System.out.print(p+”, ”); //Java, ChatServer, 

build.xml 

10 } 

4.2.2 Fájlműveletek 

A Files osztály számos statikus metódust kínál, melyekkel lehetővé válik 
a fájlok olvasása, írása és egyéb műveletek. Ezek a metódusok a Path osztály 
példányait használják. Az alfejezetben fontos, hogy tisztában legyünk a kivétel-
kezeléssel. Ugyanis minden olyan metódus, amellyel a fájlrendszerhez hozzáfé-
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rünk, IOException kivételt válthat ki. Célszerű használni a finally blokkot 
is kivételkezeléskor, hogy a megnyitott erőforrásokat lezárjuk.  

Fájlok és könyvtárak létezésének és hozzáférésének vizsgálata, törlése, 
másolása, áthelyezése 

Gyakori feladat annak eldöntése, hogy egy elérési út létező fájlra vagy 
könyvtárra mutat-e, illetve az milyen módon hozzáférhető (olvasható, írható, 
futtatható).  

A fájl létezésének ellenőrzéséhez használhatjuk az exists vagy a 
notExists metódusokat. Ilyenkor 3 különböző eredmény lehetséges: 

 a fájl létezik 

 a fájl nem létezik 

 nem állapítható meg a létezés, mert a programnak nincs hozzáférési jo-
ga a fájlhoz 

1 Path 

p1=Paths.get("C:\\Java\\ChatServer\\build.xml"); 

2 System.out.println(Files.exists(p1)); //true 

A hozzáférés ellenőrzéséhez 3 metódus használható: isReadable, 
isWriteable, isExecutable.  

1 System.out.println(Files.isExecutable(p1)); //true 

Hasznos még az isSameFile metódus, amellyel két Path objektum 
esetén meg tudjuk nézni, hogy ugyanarra a fájlra mutatnak-e. 

1 Path p1=Paths.get("C:\\Documents and 

Settings\\Andro\\ Dokumentu-

mok\\NetBeansProjects\\File_01\\build.xml"); 

2 Path p2=Paths.get("build.xml"); 

3 System.out.println(Files.isSameFile(p1, p2)); 

Törölni fájlokat, könyvtárakat és symlink-eket tudunk. Smylink törlése ese-
tén csak a link törlődik, nem pedig az a fájl, amelyre mutat. Könyvtár törléséhez 
a könyvtárnak üresnek kell lennie. 

A törléshez két metódus áll rendelkezésre: 

 delete(Path p): kivételt dob, ha nem sikerül a törlés, így meg tud-
juk nézni a hiba okát 

 deleteIfExists(Path p): nem dob kivételt 
1 Path p1=Paths.get("C:\\Java\\build1.xml"); 

2 try { 
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3   Files.delete(p1); 

4 }catch (NoSuchFileException ex) { 

5   System.out.println("Nincs ilyen fájl"); 

6 }catch (DirectoryNotEmptyException ex) { 

7   System.out.println("Nem üres a könyvtár"); 

8 }catch (IOException ex) { 

9   System.out.println(ex.getMessage()); 

10 } 

11 //Nincs ilyen fájl 

Fájlok és könyvtárak másolásához a copy(Path s,Path t, 

CopyOption opt) metódus használható. A másolás nem sikerül, ha a célfájl 
már létezik. Könyvtárak másolásánál a könyvtár tartalma nem fog az új könyv-
tárba átmásolódni. Symlink másolása esetén a link célját fogjuk másolni. A 
CopyOption alatt 3 argumentum adható meg: 

 REPLACE_EXISTING: akkor is végrehajtja a másolást, ha a célfájl már 
létezik. Ha a cél egy nem üres könyvtár, akkor 

FileAlreadyExistsException kivételt kapunk. 

 COPY_ATTRIBUTES: a fájl attribútumait is átmásolja a célfájlba. 

 NOFOLLOW_LINKS: symlink esetén nem a célt, hanem magát a linket 
másolja. 

1 Path 

source=Paths.get("C:\\Java\\ChatServer\\build.xml"); 

2 Path target=Paths.get("C:\\Java\\build.xml"); 

3 Files.copy(source, target); 

A copy metódusnak létezik még két változata: 

 copy(InputStream in,Path target,CopyOption 

options): egy InputStream-ből egy Path objektum által megha-
tározott helyre másolhatunk. 

 copy(Path source,OutputStream out): egy 

OutputStream-be másolhatunk egy Path által megadott tartalmat. 

Nézzünk előbbire egy példát, amely a http://www.ektf.hu oldal tartalmát 
egy ektf.html fájlba rögzíti: 

1 Path p = Paths.get("C:\\Java\\ektf.html"); 

2 URI uri = URI.create("http://www.ektf.hu/"); 

3 InputStream is=uri.toURL().openStream(); 

4 Files.copy(is,p); 

 

http://www.ektf.hu/
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Fájlok és könyvtárak áthelyezéséhez a move(Path s,Path 

t,CopyOption opt) metódus használható. Az áthelyezés nem sikerül, ha a 
célfájl már létezik. Mint másolásnál, itt is üres könyvtárak helyezhetőek át, ha a 
könyvtár nem üres, akkor a tartalma nem fog áthelyeződni. Itt is használható a 
REPLACE_EXISTING opció. 

4.2.3 Fájlok metaadatai 

A metaadatok a fájlokra és könyvtárakra vonatkozó információk, mint pl. a 

méret, létrehozás vagy utolsó módosítás dátuma, tulajdonos stb. A Files 
osztály rendelkezik olyan metódusokkal, amelyek lehetővé teszik egy fájl attri-
bútumainak lekérését vagy beállítását. 

Metódus Magyarázat 

long size(Path p) a fájl mérete bájtban 

boolean isDirectory(Path p) true, ha az elérési úton könyvtár 
található 

boolean isRegularFile(Path p) true, ha a fájl „normál” fájl (való-
ban fájl) 

boolean isSymbolicLink(Path p) true, ha a fájl smylink 

boolean isHidden(Path p) true, ha a fájl rejtett 

FileTime getLastModifiedTime(Path p) 
Path setLastModifiedTime(Path p, 
FileTime ft) 

visszaadja vagy beállítja a fájl utol-
só módosításának idejét 

UserPrincipal getOwner(Path p) 
Path setOwner(Path p,UserPrincipal 
up) 

visszaadja vagy beállítja a fájl tu-
lajdonosát 

Set<PosixFilePermission> 
getPosixFilePermissions(Path p) 
 
Path setPosixFilePermissions(Path p, 
Set<PosixFilePermission> perms) 

visszadja vagy beállítja a fájlhoz 
tartozó POSIX jogokat 

Object getAttribute(Path p,String attr) 
Path setAttribute(Path p,String attr) 

visszad vagy beállít egy attribútu-
mot a fájlhoz 

Map<String,Object> 
readAttributes(Path p, String attr) 

több attribútum egyidejű lekéré-
séhez 

14. Fájlhoz tartozó attribútumok lekérése 

A különböző fájlrendszerekben a fájlokra vonatkozóan különböző attribú-
tumok állnak rendelkezésre. Ezek különböző csoportokba (view) vannak sorol-

va: BasicFileAttributeView, DosFileAttributeView, 
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PosixFileAttributeView, FileOwnerAttributeView, 
AclFileAttributeView, UserDefinedFileAttributeView. Az 
előbbi csoportokhoz tartozó attribútumokat be lehet olvasni a 
readAttributes metódussal.  

Nézzünk egy példát attribútumok kiolvasására: 

1 Path p = Paths.get("C:\\Java\\ektf.html"); 

2 BasicFileAttributes bfa=Files.readAttributes(p, 

BasicFileAttributes.class); 

3 System.out.println("Size: "+bfa.size());  

   //Size: 1254 

4 System.out.println("Is regular file: "+ 

bfa.isRegularFile());  

   //Is regular file: true 

5 System.out.println("Is directory: 

"+bfa.isDirectory());  

   //Is directory: false 

6 System.out.println("Creation time: "+ 

bfa.creationTime()); 

   //Creation time: 2012-04-11T08:46:30.984375Z 

Most állítsuk át az előbbi fájl lastModifiedTime értékét: 

1 FileTime ft=FileTime.fromMillis(System. 

currentTimeMillis()); 

2 Files.setAttribute(p,"dos:lastModifiedTime",ft); 

3 //vagy Files.setLastModifiedTime(p, ft); 

Használhatjuk a 3. sorban lévő metódust is, de bármilyen attribútum érté-
két beállíthatjuk a setAttribute metódussal, ahol 2. paraméterben meg 
kell adni a view nevét (pl. dos) továbbá a megfelelő attribútum nevét és érté-
két. 

Hasznos még, ha tudjuk mennyi az adott lemezterület kapacitása, illetve a 
felhasználható szabad terület mérete. Ehhez nyújt segítséget a következő kód-
részlet: 

1 FileStore store = Files.getFileStore(p); 

2 long total=store.getTotalSpace()/1024/1024; 

3 long used=(store.getTotalSpace()-

store.getUnallocatedSpace())/1024/1024; 

4 long free=store.getUsableSpace()/1024/1024; 

5 System.out.println("Free space (MB): "+free); 
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4.2.4 Fájlok olvasása, írása és létrehozása 

Számos módszer van fájlok olvasásához, írásához és létrehozásához, ezek 
közül a leggyakrabban használtakat fogjuk megnézni. Alapvetően megkülönböz-
tetünk byte és karakterfolyamokat (stream). 

Byte folyamok 

Az ún. byte folyamok használata során a programunk pontosan 1 byte-ot 
olvas be a bemenetről vagy ír ki a kimenetre. Az ilyen osztályok mindig az 

InputStream és az OutputStream osztályok leszármazottjai. Nézzük meg, 
hogy működik egy ilyen olvasás, ahol egy fájl tartalmát egy másik fájlba másol-
juk át: 

1 FileInputStream fin=new 

FileInputStream("source.txt"); 

2 FileOutputStream fout=new 

FileOutputStream("target.txt"); 

3 int r; 

4 while ((r=fin.read())!=-1) { 

5   fout.write(r); 

6 } 

7 fout.close(); 

8 fin.close(); 

Láthatjuk, hogy az olvasás akkor ér véget, amikor a while ciklusban az r 
értéke -1 lesz, tehát nincs már mit olvasni. Nagyon fontos, hogy a megnyitott 
stream-eket mindig zárjuk le az írás végén. 

Karakter folyamok 

A karakterfolyamok esetében a legkisebb kezelhető egység nem a bájt, ha-
nem a 16 bites Unicode szabvány által kódolt karakter. A karakterfolyamokhoz 

tartozó osztályok a Reader és a Writer osztályok leszármazottai. 

1 FileReader fr=new FileReader("source.txt"); 

2 FileWriter fw=new FileWriter("target.txt"); 

3 int r; 

4 while ((r=fr.read())!=-1) { 

5   fw.write(r); 

6 } 

7 fw.close(); 

8 fr.close(); 
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Szűrők 

A Java-ban használhatóak még az ún. szűrők is, amelyekkel a korábban 
használt folyamokra „húzhatunk” speciális tulajdonságokat, pl. ha double 
típusú értékeket szeretnénk kiírni egy fájlba (DataOutputStream) vagy ha 
szeretnénk egy bemeneti csatorna sorainak számát megtudni 
(LineNumberReader). Nézzük az előbbi double kiírásos példát: 

1 FileOutputStream fout=new 

FileOutputStream("data.dat"); 

2 DataOutputStream dout=new DataOutputStream(fout); 

3 for (int i=0;i<10;i++) { 

4   dout.writeDouble(Math.random()); 

5 } 

6 dout.close(); 

7 //visszaolvasás 

8 FileInputStream fin=new 

FileInputStream("data.dat"); 

9 DataInputStream din=new DataInputStream(fin); 

10 double data; 

11 try { 

12   while (true) { 

13     data=din.readDouble(); 

14     System.out.println(data); 

15   } 

16 }catch (EOFException ex) {} 

17 din.close(); 

Egyéb lehetőségek 

Kis méretű fájlok esetén jól használható a Files osztály két metódusa, 
amelyek megnyitják és le is zárják a fájlt olvasás után: 

 byte[] readAllBytes(Path p) 

 List<String> readAllLines(Path p, Charset c) 

Íráshoz használhatjuk: 

 Path write(Path p,byte[] b,OpenOption o) 

 Path write(Path p,Iterable<? extends 

CharSequence> l,Charset c, OpenOption o) 

Nézzünk a használatukra egy példát: 

1 Path p=Paths.get("szoveg.txt"); 

2 Charset chs=Charset.forName("ISO-8859-2"); 
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3 ArrayList<String> lines=new ArrayList<String>(); 

4 lines.add("1.sor");lines.add("2.sor");lines.add("3

.sor"); 

5 Files.write(p,lines,chs); 

6 //a fájl beolvasása 

7 List<String> content=Files.readAllLines(p,chs); 

8 for (String s:content) { 

9   System.out.println(s); 

10 } 

Amennyiben pufferelt olvasást vagy írást szeretnénk megvalósítani szöveg-
fájlokhoz, a következő két metódus áll rendelkezésre: 

 BufferedReader newBufferedReader(Path p,Charset 

cs) 

 BufferedWriter newBufferedWriter(Path p,Charset 

c,OpenOption o) 

1 Charset chs=Charset.forName("ISO-8859-2"); 

2 String content="valami tartalom"; 

3 Path p=Paths.get("adat.txt"); 

4 BufferedWriter bw=Files.newBufferedWriter(p, chs); 

5 bw.write(content); 

6 bw.close(); 

7    

8 BufferedReader br=Files.newBufferedReader(p, chs); 

9 String row; 

10 while ((row=br.readLine())!=null) { 

11   System.out.println(row); 

12 } 

4.2.5 Közvetlen elérésű fájlok 

A közvetlen elérésű fájlok esetén a fájl bármely pozícióján lévő adatot ol-
vashatjuk és írhatjuk. Minden ilyen fájlt leíró objektumhoz tartozik egy mutató, 
amely az aktuális pozíciót jelöli a fájlban. Az írás vagy olvasás mindig ettől a 
pozíciótól kezdve történik. A mutató aktuális pozíciója a getFilePointer 

metódussal kérhető le, a seek-kel pedig egy adott helyre tudjuk pozícionálni a 
mutatót. Amennyiben a fájl vége után pozícionáljuk a mutatót, a kiírandó ada-
tok a fájlhoz fűződnek. 

A RandomAccessFile konstruktorában meg kell adni a fájlt (névvel 

vagy File objektummal), továbbá a módot, amely lehet „r” az olvasásnál és 
„rw” olvasásnál/írásnál. 
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Az ilyen fájlokba tetszőleges típusú adatok írhatók, támogatja a 
DataInput és DataOutput interfészeket, ha pl. egy közvetlen elérésű fájl-
ba int értékeket írunk, akkor ezt a fájlt egy DataInputStream folyamon 
keresztül vissza tudjuk olvasni. 

A fájl vége után pozícionálunk, és onnan akarunk beolvasni, akkor 
EOFException kivételt kapunk. 

A következő példában 10 db 0–20 közötti véletlenszámot állítunk elő és 
írunk bele egy fájlba, majd kiolvassuk azokat. A pozícionálás az 1. for ciklusban 

nem lenne kötelező, csak érdekesség, hogy mivel int értékeket írunk ki, a po-

zícionálásnál figyelembe kell venni, hogy az int 4 bájtot foglal. 

1 int intSize=4; 

2 RandomAccessFile r=new 

RandomAccessFile("data.dat","rw"); 

3 for (int i=0;i<10;i++) { 

4   r.seek(i*intSize); 

5   r.writeInt((int)Math.round(Math.random()*20)); 

6 } 

7 //visszaolvasás előtt pozícionálás az elejére 

8 r.seek(0*intSize); 

9 for (int i=0;i<10;i++) { 

10   int o=r.readInt(); 

11   System.out.print(o+", "); 

12 } 

13 r.close(); 

A kimenet: 18, 16, 16, 12, 11, 19, 6, 6, 3, 13, 

4.2.6 Könyvtárak létrehozása és listázása 

A fájlrendszer gyökérkönyvtárainak listázása 

Lehetőség van a fájlrendszer gyökérkönyvtárainak listázására a 
FileSystem getRootDirectories metódusával, amely visszatér egy 
Path objektumokból álló, Iterable interfészt megvalósító objektummal. 

Egy FileSystem példányt a FileSystems statikus getDefault metódu-
sával kapunk: 

1 Iterable<Path> roots = FileSystems.getDefault(). 

getRootDirectories(); 

2 for (Path r: roots) { 

3    System.err.print(r+” ”);// C:\ D:\ E:\ F:\ 

4 } 
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Könyvtár létrehozása 

Könyvtár létrehozására a következő metódusok használhatók: 

 Path createDirectory(Path d,FileAttribute<?> a): a 
2. paraméter opcionális, ha nem adjuk meg, akkor a könyvtárat az alap-
értelmezett attribútumokkal hozza létre. Létező könyvtár esetén 
FileAlreadyExistsException-t dob. 

 Path createDirectories(Path d,FileAttribute<?> 

a): ha egyszerre többszintű mélységig szeretnénk létrehozni könyvtá-
rat, akkor ezt használjuk 

Nézzünk az előzőekre példákat: 

1 Path p=Paths.get("proba"); 

2 Files.createDirectory(p); 

3 Path p1=Paths.get("proba/alkonyvtar/alal"); 

4 Files.createDirectories(p); 

Könyvtár tartalmának listázása 

Egy könyvtár tartalmának listázását a következő metódussal tehetjük meg: 

 DirectoryStream<Path> newDirectoryStream(Path d) 

A DirectoryStream egy olyan interface, amelynek egy őse az 

Iterable interface, ezáltal lehetővé teszi, hogy végigmenjünk a tartalmán 
egy for-each ciklussal. Fontos, hogy amit kapunk, az egy stream, tehát gondos-
kodni kell a lezárásáról!  

Egy könyvtár tartalmának listázása így oldható meg: 

1 Path p=Paths.get("C:\\Java"); 

2 DirectoryStream<Path> 

cont=Files.newDirectoryStream(p); 

3 for (Path h:cont) { 

4   System.out.println(h); 

5 } 

6 content.close(); 

Ez a metódus a könyvtár teljes tartalmát listázza, beleértve a rejtett fájlo-
kat is. Lehetőség van szűrni a listázás során, ehhez egy ún. GLOB szűrőt kell 
alkalmazni. Ez hasonló a reguláris kifejezésekhez, itt is vannak szabályok, ame-
lyek szerint fel lehet építeni egy mintát. Ezek a GLOB-szabályok a következőek: 

 *: tetszőleges számú karaktert helyettesít 

 ?: egy karaktert helyettesít 
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 { }: hullámos zárójelekben vesszővel elválasztva lehetőségeket adha-
tunk meg 

 [ ]: karakter tartományok megadása, pl. [0-9] – számjegyek, vagy [A-Z] – 
nagybetűk 

 a többi karakter önmagát jelöli 

Amennyiben szeretnénk csak a txt és a dat kiterjesztésű állományokat lis-
tázni, akkor, a newDirectoryStream metódusnak 2. paraméterben ezt a 
GLOB szűrőt kellene megadnunk: *.{txt,dat} 

A GLOB szűrőn kívül lehetőség van saját szűrő létrehozására a 

DirectoryStream.Filter<T> interface megvalósításával. Ennek egyet-
len metódusát kell elkészíteni, ez a: boolean accept(Path p). Oldjuk 
meg az előző feladatot saját szűrő létrehozásával: 

1 DirectoryStream.Filter<Path> myF=new 

DirectoryStream. Filter<Path> (){ 

2   public boolean accept(Path entry) throws 

IOException { 

3     String s=entry.getFileName().toString(). 

toLowerCase(); 

4     return s.endsWith(".txt")||s.endsWith(".dat"); 

5   } 

6 }; 

4.2.7 Faszerkezet bejárása, fájlok keresése 

Faszerkezet bejárása 

Lehetőség van egy faszerkezet összes állományának listázására. A bejárás-

hoz szükséges egy olyan osztály, amely implementálja a FileVisitor inter-
fészt. Ez az interfész azt határozza meg, hogy mi történjen egy fájl hozzáférése-
kor, mielőtt és miután belépünk egy könyvtárba vagy ha hiba történik. Ez a 4 
metódus a visitFile, preVisitDirectory, postVisitDirectory 
és a visitFileFailed. A SimpleFileVisitor osztályt is használhat-
juk, amely implementálja ezt az interfészt. 

Ha van már egy FileVisitor-t megvalósító objektumunk, akkor hasz-
nálhatjuk a bejáráshoz a Files osztály 2 metódusát: 

 Path walkFileTree(Path start,FileVisitor<? super 

Path> visitor) 
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 Path walkFileTree(Path start, 

Set<FileVisitOption> opt, int depth, 

FileVisitor<? super Path> visitor) 

Az utóbbi metódusban megadhatunk a listázásra vonatkozó tulajdonságo-
kat (pl. FOLLOW_LINKS – a symlinkek követéséhez) és listázási mélységet. A 
következő példában azokat a fájlokat listázzuk ki, amelyek java kiterjesztésűek: 

1 Path start = Paths.get("C:\\Java"); 

2 Files.walkFileTree(start, new 

SimpleFileVisitor<Path>(){ 

3    public FileVisitResult visitFile(Path filePath, 

BasicFileAttributes attrs) throws IOException { 

4       if (filePath.getFileName().toString(). 

endsWith(".java")) { 

5         System.out.println(filePath); 

6       } 

7       return FileVisitResult.CONTINUE; 

8    } 

9 }); 

A FileVisitor interfész visitFile metódusát felülírjuk, itt vizsgál-
juk az aktuális fájl kiterjesztését. A metódus visszatérési értéke folytatás esetén 

FileVisitResult.CONTINUE. Használható konstansok még: 

 FileVisitResult.TERMINATE : megszakítja a listázási folyama-
tot 

 FileVisitResult.SKIP_SIBLINGS : az adott könyvtárral egy 
szinten lévő könyvtárakat kihagyjuk a listázásból, a 
preVisitDirectory metódusban használható 

 FileVisitResult.SKIP_SUBTREE : az adott könyvtár tartalmát 
nem listázza, a preVisitDirectory metódusban használható 

Fájlok keresése 

Fájlok kereséséhez létezik egy PathMatcher nevezetű osztály, amelyet a 
FileSystem osztály getPathMatcher(String pattern) metódusá-
val lehet lekérni. A paraméterben megadott sztring lehet GLOB-szintaxis szerint 

felépítve vagy lehet reguláris kifejezés. Készítsünk egy PathMatcher objek-
tumot: 

1 String pattern="glob:*.html"; 

2 PathMatcher pm=FileSystems.getDefault(). 

getPathMatcher(pattern); 
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A létrehozott PathMatcher objektumnak ezután használjuk a 
matches(Path p) metódusát, amely true értékkel tér vissza, ha a para-

méterben megadott Path (p) objektummal reprezentált fájl megfelel a kere-
sett mintának. 

1 Path 

path=Paths.get("c:\\Java\\ektf.html").getFileName(); 

2 if (pm.matches(path)) { 

3    System.out.println("talalat"); //talalat 

4 } 

4.2.8 Tömörítés 

A Java-ban megtalálható a java.util.zip csomag, amelynek segítsé-
gével zip és gzip formátumú tömörített állományokat tudunk olvasni, létrehozni 
és módosítani. A zip fájlok kibontása során egy ZipFile objektumot hozunk 

létre, amelynek ZipEntry bejegyzéseit kérjük le, ezeken haladunk végig, 
minden bejegyzéshez lekérünk egy InputStream-et a bejegyzés tartalmának 

olvasásához és készítünk egy FileOutputStream-et a tartalom fájlba írásá-
hoz. 

1 String baseDir="c:\\Java"; 

2 ZipFile zf=new ZipFile(new Fi-

le(baseDir+"\\data.zip")); 

3 Enumeration entries=zf.entries();//a zip elemei 

4 while (entries.hasMoreElements()) { 

5   ZipEntry ze=(ZipEntry)entries.nextElement(); 

6   //kitömörítés bejegyzésenként 

7   InputStream in=zf.getInputStream(ze); 

8   OutputStream out=new 

FileOutputStream(baseDir+"\\"+ ze.getName()); 

9   byte[] buffer=new byte[1024]; 

10   int len; 

11   while ((len=in.read(buffer))>=0) { 

12      out.write(buffer,0,len); 

13   } 

14   in.close(); 

15   out.close(); 

16 } 

A kibontáshoz hasonló egyszerűséggel működik a tömörítés is. Létreho-

zunk egy ZipOutputStream-et a zip fájl írásához, majd végigmegyünk a 
tömörítendő fájlokon, mindegyikhez létrehozunk egy ZipEntry bejegyzést, 
végigolvassuk az állományt, a buffer tartalmát folyamatosan írjuk a 
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ZipInputStream-be, mikor a fájl végére érünk, bezárjuk az aktuális 
ZipEntry bejegyzést, majd ugyanezt ismételjük a következő tömörítendő 

állománnyal. Amikor az állományok végére értünk, a ZipInputStream fo-
lyamot lezárjuk. 

1 String baseDir="c:\\Java"; 

2 String[] files=new 

String[]{"adat.txt","ektf.html", "szoveg.txt"}; 

3 ZipOutputStream zos=new ZipOutputStream(new 

FileOutputStream(baseDir+"\\data.zip")); 

4 for (String e:files) { 

5   FileInputStream fis=new FileInputStream(baseDir+ 

"\\"+e); 

6   zos.putNextEntry(new ZipEntry(e));     

7   byte[] buffer=new byte[1024]; 

8   int len; 

9   while ((len=fis.read(buffer))>0) { 

10     zos.write(buffer,0,len); 

11   } 

12   zos.closeEntry(); 

13   fis.close();    

14 } 

15 zos.close(); 

4.3 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mi az elérési út, hogyan tudunk elérési utat létrehozni Javában és in-
formációkat kérni róla? 

2. Hogyan lehet fájlokat, könyvtárakat létrehozni, törölni, másolni, áthe-
lyezni? 

3. Mi a GLOB-szintaxis, hogyan lehet a segítségével fájlokat keresni? 
 



 

5. A GYŰJTEMÉNY KERETRENDSZER, 
GENERIKUSOK 

5.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A fejezet célja a Java Collections Framework (JCF) bemutatása. A gyűjte-
mények olyan típuskonstrukciós eszközök, melyeknek célja egy vagy több tí-
pusba tartozó objektumok példányainak memóriában történő, összefoglaló 
jellegű tárolása, manipulálása és lekérdezése.1 A magasszintű programozási 
nyelvek esetén az ilyen eszközök általában már megtalálhatóak (pl. C++ – Stan-
dard Template Library). A gyűjtemény keretrendszer részei: 

 interfészek: az absztrakt adattípusok specifikálásához. Segítségükkel sa-
ját implementációt készíthetünk, melyek megvalósítják a keretrendszer 
szolgáltatásait. 

 implementációk: a gyűjteményeket és leképezéseket megvalósító osz-
tályok 

 algoritmusok: a gyűjteményeken végezhető konkrét műveletek, pl. ren-
dezések, keresések, stb. 

A gyűjtemény keretrendszer rendkívül hasznos a programozónak, a követ-
kező előnyöket nyújtja: 

 a fejlesztési idő lerövidül, mert az általánosabb adatszerkezetek (pl. ve-
rem, halmaz) meg vannak valósítva, a speciálisabbakat (pl. fa) pedig a 
segítségükkel könnyebb megvalósítani 

 a használatukkal nő a program megbízhatósága, minősége 

 segítségével könnyen lehet egy új, a keretrendszerre alapozott API-t ké-
szíteni az interfész használatával 

 segíti a szoftver újrafelhasználhatóságát. 

                                                           
1
 Forrás: Java 2 Útikalauz programozóknak – Nyékiné Gaizler Judit 
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5.2 TANANYAG 

 

6. ábra:  A gyűjtemény keretrendszer, generikusok 

5.2.1 Interfészek 

A gyűjtemény keretrendszer interfészei lehetővé teszik a gyűjtemény rep-
rezentációk egységes kezelését. Ezek az interfészek egy hierarchiát alkotnak: 

 

7. ábra:  A gyűjtemény keretrendszer interfészei 

Ezek az interfészek generikus típusparamétereket használnak, pl. public 
interface Set<E>. Az <E> azt jelenti, hogy megadhatjuk az interfészben, 
hogy milyen típusú paraméterekkel dolgozzon és tartalmazzon az őt megvalósí-
tó osztály. Így kiküszöbölhetőek a típuskeveredésből származó futási idejű hi-
bák. A generikus programozással ebben a fejezetben még foglalkozunk. 

A Collection interfész a legáltalánosabb interfész, amelynek nincs 
konkrét megvalósítása a Javában. 
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A Set interfész a halmaz adatszerkezet megvalósításához használható in-
terfész, nem szerepelhet benne 2 azonos elem. Alapértelmezésben a halmaznál 
nem beszélhetünk rendezésről, de a SortedSet interfész ezt is lehetővé teszi. 

A List interfész a listák megvalósításához használható, van benne lehető-
ség az elemek rendezésére és egy indexszel hozzáfhetünk egy adott elemhez. 

A Queue interfészt megvalósító gyűjtemény a sor adatszerkezetnek felel 
meg, ezeket szokták FIFO (first in – first out) adatszerkezetnek nevezni. 

A Map interfészt megvalósító gyűjteményeknél a tárolandó elemekhez 
mindig tartozik egy kulcs, minden kulcs csak egyszer fordulhat elő. A 

SortedMap biztosítja az elemek kulcsok szerinti rendezettségét. 

A Collection interfész 

A Collection interfész deklarációja: public interface 

Collection<E> extends Iterable<E> 

A Collection interfész összes metódusával rendelkezik a többi szár-
maztatott interfész is, ezért fontos ezek ismerete: 

 int size(): a gyűjtemény elemeinek száma. 

 boolean isEmpty(): true, ha üres a gyűjtemény. 

 boolean contains(Object element): true, ha element a 
gyűjteményben van. 

 boolean add(E element): elem hozzáadása (opcionális), true, 
ha a gyűjteményben történt változás (pl. halmaz esetén hasznos). 

 boolean remove(Object element): elem törlése (opcionális), 
true, ha benne volt az adott elem. 

 Iterator<E> iterator(): iterátor a gyűjtemény bejárásához. 

A következő pár metódus elemek egy csoportjával végez műveletet: 

 boolean containsAll(Collection<?> c): true, ha c min-
den elemét tartalmazza (részhalmaz). 

 boolean addAll(Collection<? extends E> c): c minden 
elemét hozzáadja a gyűjteményhez – unió (opcionális). 

 boolean removeAll(Collection<?> c): c elemeit eltávolítja 
a gyűjteményből – különbség (opcionális). 

 boolean retainAll(Collection<?> c): a c-vel közös ele-
meket hagyja a gyűjteményben – metszet (opcionális). 

 void clear(): minden elemet töröl a gyűjteményből. 
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Tömb művelet: 

 Object[] toArray(): a gyűjtemény elemeit tömbként adja vissza. 

A gyűjtemények bejárására 2 lehetőség van, az egyik a for-each ciklus, a 
másik az iterátor alkalmazása, amely lehetővé teszi a gyűjtemény bejárását és 
elemek eltávolítását. A Collection interfész őse az Iterable interfész. Az 
Iterable interfésznek van egy Iterator<T> iterator() metódusa, ezt 
a metódust meg kell valósítania az interfészt implementáló osztályoknak. Az 
Iterator interfész metódusai: 

 boolean hasNext(): true, ha van következő eleme a gyűjte-
ménynek. 

 T next(): a következő elemet adja vissza az iterációban. A következő 
elem típusa azért T, mert az Iterable interfész is generikus típuspa-

ramétert használ, ennek a paraméternek a neve most a T. 

 void remove(): törli az utoljára, next()-tel hívott elemet. 

Amennyiben bejárás közben elemet szeretnénk törölni a gyűjteményből, 
mindenképpen az iterátoros bejárást alkalmazzuk! 

A következő példában egy listában 0-20-ig generálunk véletlen egész szá-
mokat, majd a páratlan értékűeket töröljük belőle: 

1 ArrayList<Integer> list=new ArrayList<Integer>(); 

2 for (int i=0;i<10;i++) { 

3   list.add((int)Math.round(Math.random()*20)); 

4 } 

5 System.out.println(list); 

6 for (Iterator<Integer> 

i=list.iterator();i.hasNext();) { 

7   if (i.next() % 2!=0) i.remove(); 

8 } 

9 System.out.println(list); 

A Set interfész 

A Set olyan interfész, amelyet megvalósító osztály példányaiban nem le-
het 2 egyforma elem, ennek ellenőrzésére az elemek equals és hashCode 
metódusát használja. A Set-nek nincs új metódusa a Collection-höz ké-
pest.  

A Java-ban 3 Set implementáció található: 

 HashSet: az elemeket egy hash táblában tárolja, gyors az elemek be-
szúrása, a bejárása lassabb, nem biztosít rendezhetőséget. 
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 TreeSet: az elemeket egy keresőfában tárolja, gyors bejárás, lassú 
elembeszúrás jellemzi, akkor használjuk, ha szükséges a rendezettség. 

 LinkedHashSet: hash táblával és láncolt listával kombinált megol-
dás. 

Hasznos a Set implementációk azon konstruktora, amelynek egy 
Collection típusú objektumot kell megadni, és a kapott halmazban már 
nem lesz duplikált elem. 

Nézzük meg a halmazműveletek megvalósításait: 

1 HashSet<Integer> h1=new HashSet<Integer>(); 

2 HashSet<Integer> h2=new HashSet<Integer>(); 

3 HashSet<Integer> un,is,diff; 

4 addSetElements(h1,4);System.out.println("H1: 

"+h1); 

5 addSetElements(h2,4);System.out.println("H2: 

"+h2); 

6 un=new HashSet<Integer>(h1);un.addAll(h2); 

7 System.out.println("Unió: "+un); 

8 is=new HashSet<Integer>(h1);is.retainAll(h2); 

9 System.out.println("Metszet: "+is); 

10 diff=new HashSet<Integer>(h1);diff.removeAll(h2); 

11 System.out.println("Különbség: "+diff); 

A kimenet:  

H1: [1, 4, 11, 13] 

H2: [0, 4, 6, 15] 

Unió: [0, 1, 4, 6, 11, 13, 15] 

Metszet: [4] 

Különbség: [1, 11, 13] 

A List interfész 

A List interfész a lista adattípus megvalósítására szolgál. A 
Collection interfészhez képest a List a következő lehetőségeket nyújtja: 

 elemek pozíció szerinti elérése 

 keresés: elem pozíciójának visszaadása 

 bejárás (iterálás) 

 részlista kezelés és műveletek részlistával 
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A List interfész esetén a remove metódus egy elemnek csak az első elő-
fordulását távolítja el a listából, az add és addAll a lista végére rakják az ele-
meket, továbbá két lista akkor egyenlő, ha ugyanazokat az elemeket, ugyanab-
ban a sorrendben tartalmazzák.  

A set metódussal egy adott pozícióra rakhatunk be elemet. Elemet keres-

ni az indexOf és lastIndexOf metódusokkal lehet. 

A listák iterátorainál megjelenik a ListIterator interfész 
(listIterator metódus), amely lehetővé teszi a listák kétirányú bejárását, 

ily módon van hasPrevious és previous metódus is. Amennyiben a 

listIterator metódusnak paraméterként egy indexet is megadunk, akkor 
elsőnek az iterálás során a next-tel, az adott indexű elemet fogjuk megkapni. 
Amennyiben egy next után previous-t használnuk, akkor az előző next-tel 

visszakapott elemet kapjuk meg. A previousIndex az iteráció előző, a 
nextIndex a következő elemének sorszámát adja vissza. A ListIterator 

set metódusa az aktuális (utoljára visszaadott) elemet felülírja, az add pedig 
beszúr elé egy új elemet. 

Részlistát a subList(int from, int to) metódussal lehet képez-

ni, amelynél a from pozíción lévő elem része, a to pozíción lévő elem nem 
része a részlistának. A részlista elemeinek módosítása hatással van az eredeti 
listára! 

Két implementációja van a List-nek, az ArrayList és a LinkedList. 
Az ArrayList esetén az elemek pozícionált elérése konstans idejű és gyors-
nak mondható. Ha gyakran kell elemeket hozzáadni a listához, vagy bejárni a 
listát egy elem törléséhez, akkor a LinkedList-et használjuk, mert ez eset-

ben gyorsabb, mint az ArrayList. 

A Collections osztály számos olyan hasznos algoritmust tartalmaz, 
amelyeket alkalmazhatunk listákra: 

 sort: rendezi a listát, 

 shuffle: összekeveri az elemeket, 

 reverse: megfordítja az elemek sorrendjét, 

 rotate: forgatja (vagy elcsúsztatja) az elemeket a megadott távolság-
gal, 

 swap: felcserél 2 elemet a listában, 

 replaceAll: az összes elemet kicseréli egy másik elemre, 

 fill: felülírja az elemeket, 

 copy: egy céllistába másolja a forráslistát, 
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 binarySearch: binárisan keres egy adott elemet, 

 indexOfSubList: egy részlista előfordulásának kezdőindexével tér 
vissza, 

 lastIndexOfSubList: egy részlista utolsó előfordulásának kezdő-
index-ével tér vissza, 

 

1 String[] szinek={"makk","piros","tök","zöld"}; 

2 String[] lapok={"7","8","9","10","alsó","felső", 

"király","ász"}; 

3 ArrayList<String> kartyak=new ArrayList<String>(); 

4 for (String s:szinek) { 

5   for (String l:lapok) { 

6     kartyak.add(s+" "+l); 

7   } 

8 } 

9 Collections.shuffle(kartyak); 

10 ArrayList<String>[] jatekosok=new ArrayList[4]; 

11 for (int i=0;i<4;i++) { 

12   List<String> 

temp=kartyak.subList(kartyak.size()-4, 

kartyak.size()); 

13   //konstruktorban átadjuk a temp listát, így az 

elemekhez új referencia fog tartozni 

14   jatekosok[i]=new ArrayList<String>(temp); 

15   temp.clear(); 

16 } 
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A Queue interfész 

A Queue interfész a sor adatszerkezet megvalósítására szolgál. Az inter-
fész deklarációja: public interface Queue<E> extends 

Collection<E> 

Az interfész a következő metódusokat tartalmazza: 

 E element(): visszaadja a sor első elemét, de nem törli azt. 

 boolean offer(E e): a sor végére tesz be egy elemet. 

 E peek(): visszaadja a sor első elemét, de nem törli azt. 

 E poll(): visszaadja a sor első elemét és törli is azt. 

 E remove(): visszaadja a sor első elemét és törli is azt. 

Látszólag ugyanazon célt szolgáló metódusból több is van, csak más név-
vel, a különbség közöttük az, hogy hiba esetén dobnak-e kivételt vagy valami-
lyen speciális értékkel térnek vissza. A következő táblázatban láthatjuk a cso-
portokat: 

Művelet Kivételt dob Speciális értéket ad 
vissza 

beszúrás add(e) offer() 

törlés remove() poll() 

vizsgálat element() peek() 

15. A Queue interfész metódusai 

A sor adatszerkezet jellegzetessége, hogy a legelőször berakott elemhez 
férünk hozzá először (FIFO – first in, first out). Vannak kivételek, ilyen pl. a prio-
ritási sor, ahol az elemek sorrendje függ a prioritásuktól. A FIFO jellegű sorok-

ban minden új elem a sor végére kerül. A java.util.concurrent cso-
magban találhatóak korlátozott méretű sor implementációk is (pl. 

ArrayBlockingQueue, SynchronousQueue), a java.util sor imp-

lementációi nem korlátosak. Korlátos sorok esetén az add metódus 
IllegalStateException-t dob, ha a sor megtelt, az offer false ér-
tékkel tér vissza ilyen esetben. Üres sor esetén a remove és az element me-
tódusok NoSuchElementException-t dobnak, a poll és a peek null 
értékkel térnek vissza. A sor implementációk általában nem engedik a null 

értékű elemek beszúrását, mivel a poll és peek visszatérési értéke ilyen 
esetben nem lenne releváns, kivétel ez alól a LinkedList, amely szintén egy 
sor implementáció. A korlátos sorokhoz tartozó metódusokat a 

BlockingQueue interfészben találjuk (java.util.concurrent cso-
mag). 
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 A következőkben példát láthatunk egy korlátos sor használatára. A fe-
ladat lényegében tetszőleges számítási sort szimulál, most a számítás 
lényegtelen. A feladat az, hogy készítsünk egy 5-ös korláttal rendelke-
ző sort, amelybe folyamatosan sztringeket rakunk és íratunk ki. A fe-

ladatot Thread segítségével fogjuk elvégezni, ugyanis a számítást 
egy szál végzi, és a főprogram fogja az elemeket rakni bele, vagyis kéri 
az igényt újabb számítás elvégzésére. A szálunk osztályának a neve 
ComputeThread lesz. A szál futása során figyelni kell arra, hogy a 
korlátos sorok esetén megfelelően kezeljük a kivételeket, jelezzük, ha a 
sor megtelt vagy üres. Nézzük a szálhoz tartozó osztály felépítését: 

1 public class ComputeThread extends Thread { 

2   public static final int CAPACITY=5; 

3   private ArrayBlockingQueue<String> q=new 

ArrayBlockingQueue<String>(CAPACITY); 

4   private volatile Thread thisTh=this; 

5   public void run() { 

6     while (thisTh==this) { 

7       try { 

8         Thread.sleep(500); 

9         System.out.println(q.remove()); 

10       }catch (NoSuchElementException ex) { 

11         System.out.println("Üres a sor"); 

12       }catch (InterruptedException ex) { 

13       }catch (Exception ex) { 

14         System.out.println("Egyéb hiba"); 

15       } 

16     } 

17   } 

18   public boolean addJob(String s) { 

19     try { 

20       Thread.sleep(300); 

21       q.add(s); 

22       return true; 

23     }catch (IllegalStateException ex) { 

24       System.out.println("Megtelt a sor: "+q); 

25     }catch (InterruptedException ex) { 

26     }catch (Exception ex) { 

27       System.out.println("Egyéb hiba"); 

28     } 

29     return false; 

30   } 

31   public void stopCompute() { 
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32     thisTh=null; 

33   } 

34 } 

A q változóban tároljuk a sor elemeit. A thisTh változóra és a 
stopCompute metódusra a szál leállítása miatt van szükség, erről bővebben 
egy későbbi fejezetben lesz szó. 

A 8. sorban szimuláljuk az elképzelt számításhoz tartozó feldolgozási időt, 
majd kivesszük az elemet a sorból. Az addJob true-ad vissza, ha a sor nem 
volt tele és sikerült az új feladat beszúrása. A főprogram addig próbál egy fela-
datot a sorba rakni, amíg true-t nem ad vissza az addJob. 

A főprogramot megvalósító kód: 

1 ComputeThread ct=new ComputeThread(); 

2 ct.start(); 

3 for (int i=0;i<20;i++) { 

4   while (!ct.addJob(i+". feladat")); 

5 } 

6 try { 

7   Thread.sleep(5000); 

8 } catch (InterruptedException ex) {} 

9 ct.stopCompute(); 

Összesen 20 feladat van, amit fel akarunk dolgozni. A 4. sorban a while 
ciklussal addig próbáljuk berakni a sorba a feladatot, amíg a sorban üres hely 
nem lesz, vagyis amíg a ct.addJobb(String s) igazat nem ad vissza. A 7. 
sorban az 5 másodperces késleltetés azért kell, hogy a sorban lévő utolsó 5 
feladat végrehajtását megvárjuk. A végén (9. sor) pedig leállítjuk a számítást 
végző szálat. 

A Map interfész 

A Map olyan adatszerkezet, amelyben kulcs-érték párokat tárolunk. Min-
den értékhez tartozik pontosan egy kulcs, és egy kulcs csak egyszer fordulhat 
elő. A Javában három Map implementáció található: HashMap, TreeMap és 
LinkedHashMap. Ha ritkán kell iterálni a Map-on, akkor a HashMap-ot hasz-
náljuk, mert ez a leggyorsabb. 

A Map interfész deklarációja: public interface Map<K,V> 

A metódusai: 

 V put(K key, V value): egy kulcs-érték pár elhelyezése. 

 V get(Object key): kulcs alapján egy érték lekérése. 
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 V remove(Object key): kulcs alapján egy kulcs-érték pár törlése. 

 boolean containsKey(Object key): true, ha tartalmazza a 
kulcsot. 

 boolean containsValue(Object value): true, ha tartal-
mazza az értéket. 

 int size(): a kulcs-érték párok számának lekérése. 

 boolean isEmpty(): true, ha üres a Map. 

 void putAll(Map<? extends K, ? extends V> m): át-
másolja egy másik Map tartalmát az aktuálisba. 

 void clear(): az összes elem törlése. 

 public Set<K> keySet(): a kulcsok halmazként való lekérése. 

 public Collection<V> values(): az értékek gyűjteményként 
való lekérése. 

 public Set<Map.Entry<K,V>> entrySet(): a kulcs-érték 
párok halmazként való lekérése, ehhez a következő interfészt tartal-

mazza a Map: 
1 public interface Entry { 

2   K getKey(); 

3   V getValue(); 

4   V setValue(V value); 

5 } 

Az előbbi felsorolásból az utolsó három metódus a Map bejárásához hasz-
nos. Háromféleképpen lehet bejárni a Map-et, ezek segítségével, nézzünk erre 
egy-egy példát egy Map<String,String>-et alapul véve: 

1 for (String s:k.keySet()) { 

2   System.out.println("Kulcs: "+s+" - Ér-

ték:"+k.get(s)); 

3 } 

4 for (String s:k.values()) { 

5   System.out.println("Érték: "+s); 

6 } 

7 for (Map.Entry e:k.entrySet()) { 

8   System.out.println("Kulcs: "+e.getKey()+" - Ér-

ték:"+ e.getValue()); 

9 } 
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5.2.2 Rendezés, a Comparable és Comparator 
interfészek 

Korábban már láttuk, hogy a Collections osztálynak van egy sort 
metódusa, de még nem használtuk. A rendezéshez a Comparable és 
Comparator interfészeket használhatjuk. A Javában vannak olyan osztályok, 
amelyek eleve megvalósítják a Comparable interfészt, így ezeken létezik egy 

alapértelmezett rendezési elv. Ezek a következő osztályok: Byte, Character, 
Long, Integer, Short, Double, Float, BigInteger, BigDecimal, 

Boolean, File, String, Date és CollationKey. Az ilyen típusú objek-
tumokat tartalmazó gyűjtemény (pl. list) esetén használhatjuk a 
Collections.sort(list)-et a rendezéshez. Ha a gyűjtemény elemei 

nem valósítják meg a Comparable interfészt, akkor 
ClassCastException kivételt kapunk, vagyis nekünk kell az elemhez tarto-
zó osztályban megvalósítani a Comparable interfészt. 

A Comparable interfésznek egyetlen metódusa van, a compareTo me-
tódus, amelynek egy int értéket kell visszaadnia. 

1 public interface Comparable<T> { 

2     public int compareTo(T o); 

3 } 

A visszaadott érték alakulása: 

 negatív: az aktuális objektum kisebb, mint a paraméter. 

 nulla: az aktuális objektum és a paraméter egyenlő. 

 pozitív: az aktuális objektum nagyobb, mint a paraméter. 

 

 

vn

kn ek nysz

cesz dsz fiz

szab tul
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Dolgozo

Comparable

1 public class Dolgozo implements 

Comparable<Dolgozo> { 

2   private String vn,kn; 

3   private int ek,nysz,cesz,dsz,szab,tul; 

4   private double fiz; 

5   public Dolgozo(String vn,String kn,int ek,int 

nysz,int cesz,int dsz,int szab,int tul,double fiz) { 

6     this.vn=vn;this.kn=kn; 

7     this.ek=ek;this.nysz=nysz; 

8     this.cesz=cesz;this.dsz=dsz; 

9     this.szab=szab;this.tul=tul; 

10     this.fiz=fiz; 

11   } 

12   public double getErtek() { 

13     return 

ek*5000+cesz*7000+nysz*10000+dsz*20000+fiz; 

14   } 

15   public int compareTo(Dolgozo o) { 

16     return (int)o.getErtek()-(int)this.getErtek(); 

17   } 

18   public String toString() { 

19     return vn+" "+ kn+":"+(int)getErtek(); 

20   }   

21 } 

A compareTo metódusban lekértük mindkét dolgozó értékét, és vettük a 
különbségüket. Ilyenkor természetesen nem mindegy, hogy miból mit vonunk 
ki, alapértelmezésben növekvő sorrendnél elmondható (legalábbis numerikus 
értékek esetén), hogy mindig az aktuális példány értékéből kell kivonni a para-
méter példány meghatározott értékét, de mivel most csökkenő sorrendet sze-
retnénk, ezért pont fordítva kell. Egy pár konkrét érték behelyettesítésével lát-
ható, hogy valóban működik a számítás. 

A kódrészlet, ami alapján látjuk a helyes működést: 

1 ArrayList<Dolgozo> dolg=new ArrayList<Dolgozo>(); 

2 Dolgozo d1=new 

Dolgozo("Nagy","Csaba",23,1,0,1,21,0, 125000); 

3 Dolgozo d2=new 

Dolgozo("Kiss","Ferenc",50,2,5,2,25,85, 150000); 

4 dolg.add(d1);dolg.add(d2); 

5 Collections.sort(dolg); 
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6 System.out.println(dolg); 

7 //[Kiss Ferenc:495000, Nagy Csaba:270000] 

Mit csinálunk olyan esetben, ha nem csak egy, hanem több rendezési sor-
rendre is szükségünk lenne? Ha az előző példát nézzük, akkor a dolgozókat nem 
csak ezen számított érték szerint van értelme rendezni, hanem pl. a név, fizetés 
vagy akár a túlórák számát tekintve. Ilyenkor gond van, hiszen a Comparable 
interfésznek egy compareTo metódusa van, amely szerint a rendezés törté-
nik. Ilyenkor használhatjuk a Comparator interészt, amellyel gyakorlatilag 
akármennyi rendezési elvet létrehozhatunk. 

A Comparator interfész: 

1 public interface Comparator<T> { 

2   int compare(T o1, T o2); 

3 } 

A compare metódus a 2 paraméter értékét hasonlítja össze, visszatérési 
értéke hasonlóan alakul, mint a Comparable interfésznél, csak itt az o1-et 
kellene tekinteni az aktuális objektumnak. 

 

Collections binarySearch

sort

Comparatort

String Comparable

1 Comparator c=new Comparator() { 

2   public int compare(Object o1, Object o2) { 

3     return ((String)o1).compareTo((String)o2); 

4   } 

5 }; 

6 Collections.sort(kartyak, c); 

7 int p=Collections.binarySearch(kartyak, "makk al-

só", c); 

8 System.out.println(p); // 4 

 Dolgozo
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Dolgozo Comparable

compareTo

1 public static final Comparator<Dolgozo> ERTEK=new 

Comparator<Dolgozo>() { 

2   public int compare(Dolgozo o1, Dolgozo o2) { 

3     return (int)o2.getErtek()-(int)o1.getErtek(); 

4   } 

5 }; 

6 public static final Comparator<Dolgozo> NEV=new 

Comparator<Dolgozo>() { 

7   public int compare(Dolgozo o1, Dolgozo o2) { 

8     return (o1.vn+" "+o1.kn).compareTo(o2.vn+" 

"+o2.kn); 

9   } 

10 }; 

11 public static final Comparator<Dolgozo> TULORA=new 

Comparator<Dolgozo>() { 

12   public int compare(Dolgozo o1, Dolgozo o2) { 

13     return o2.tul-o1.tul; 

14   } 

15 }; 

Attól függően, hogy mikor melyiket szeretnénk használni a 

Collections.sort-ban, csak meg kell adni valamelyiket a 3 közül: 

1 Collections.sort(dolg,Dolgozo.ERTEK); 

2 Collections.sort(dolg,Dolgozo.NEV); 

3 Collections.sort(dolg,Dolgozo.TULORA); 

5.2.3 Generikus programozás 

A gyűjteményeknél már láttunk számos példát generikus típusparaméte-
rekre, most ennek az általános részével – generikus (általános) programozás – 
fogunk megismerkedni, hogy mi hogyan tudunk létrehozni generikus paraméte-
rekkel rendelkező osztályokat és interfészeket. 

Generikus típus létrehozásához a típusdefiniciónak rendelkeznie kell egy 
vagy több típusparaméterrel, amelyeket a típus neve után kell írni < és > jelek 
közé vesszővel elválasztva. A típusparaméterek neve szokás szerint egy nagybe-
tű, amelyeket ezután használhatunk a típus metódusaiban a paraméterlistában, 
visszatérési értékként vagy adattag típusaként. 
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A gyűjtemények segítségével könnyű belelátni a generikus programozásba. 
A Javában a generikus programozás bevezetésének fő oka a gyűjtemények lét-
rehozása volt, ugyanis így lehetővé vált a típusbiztonság a gyűjteményekkel 
végzett műveletek során. Ennek előnye: 

 fordítási idejű típusellenőrzés a műveletek során, 

 a gyűjteményből kapott objektumok típusa ismert, nincs szükség típus-
konverzióra (cast), 

A típusparaméter lehet formális, amely a típus definíciójában szerepel és 
lehet aktuális, amelyet a típus példányosítása során adunk meg. Az aktuális 
típus csak referencia típusú lehet, nem lehet primitív! 

Tegyük fel, hogy nincs Javában a sor adatszerkezetnek implementációja, 
akkor azt nekünk kellene megírni. Azt előre nem tudjuk, hogy milyen objektu-
mokat fogunk benne tárolni, csak azt tudjuk, hogy a sor hogyan működik, ho-
gyan kell kivenni belőle elemet és hogyan kell berakni. Tehát mi egy általános 
sor megvalósítását szeretnénk létrehozni, amely tetszőleges típus esetén jól 
működik. Nem szeretnénk Object típusra megírni az elemek tárolását és a 
műveleteket, mert akkor típusvizsgálat, típuskonverzió kell a program biztonsá-
gos működéséhez és mi nem akarjuk ilyenekkel bonyolítani a kódunkat. Nézzük 
a saját sor megvalósításunkat generikus típussal: 

1 public class MyQueue<E> { 

2   private ArrayList<E> q; 

3   public MyQueue() { 

4     q=new ArrayList<E>(); 

5   } 

6   public void add(E element) { 

7     q.add(element); 

8   } 

9   public E remove() { 

10     E back=q.remove(0); 

11     return back; 

12   } 

13   public boolean isEmpty() { 

14     return q.isEmpty(); 

15   } 

16 } 

A kód elég rövid és egyszerű, de arra jó, hogy lássuk hol lehet a generikus 
típusparamétereket használni. A remove metódusnál látható, hogy még a 
metóduson belül is lehet használni az E paramétert. 
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A generikus típusok esetén a szülő-gyermek kapcsolat nem értelmezhető, 
vagyis pl. egy ArrayList<Integer> nem leszármazottja egy 
ArrayList<Object>-nek. Viszont a szülő gyermek kapcsolat értelmezhető 
egy Collection<Object> és egy ArrayList<Object> között. Ezt meg 
is nézhetjük egy példán. Van egy metódusunk, amely egy gyűjtemény elemeit 
írja ki a konzolra. 

1 public static void showContent(Collection<Object> 

p) { 

2   for (Object temp:p) { 

3     System.out.println(temp); 

4   } 

5 } 

Ha ennek a metódusnak paraméterben átadunk egy 

ArrayList<Object>-et, az működni fog, de egy ArrayList<Integer> 
már nem: 

1 ArrayList<Object> jo=new ArrayList<Object>(); 

2 for (int i=0;i<5;i++) jo.add(i); 

3 Gyujtemeny_01.showContent(jo); //le fog fordulni 

és futni 

4 ArrayList<Integer> hibas=new ArrayList<Integer>(); 

5 for (int i=0;i<5;i++) hibas.add(i); 

6 Gyujtemeny_01.showContent(hibas); //nem fordul le, 

HIBA! 

Ez utóbbi hibás eset is megoldható az ún. helyettesítő típus használatáva. 
A helyettesítő típus azt jelenti, hogy a metódusban a generikus paraméter he-
lyett egy ?-et használunk. Vagyis az előző metódusban a paraméter ez lesz: 
Collection<?> p. Amit ebből a gyűjteményből kiolvasunk, az mindig 

Object típusú lesz.  

A helyettesítő típusnak megadhatunk egy felső „korlátot”, hogy bármely, a 
korlátnak leszármazott típusa esetén az használható legyen. Ennek módja: <? 
extends Típus> p. Pl. ha vannak olyan gyűjteményeink, amelyek számo-
kat tartalmaznak (Float, Integer, stb.), akkor a korábbi showContent 
metódus paramétere így nézhet ki: List<? extends Number> p. Ezáltal 
minden olyan listát átadhatunk paraméterként a metódusnak, amely a Number 
osztály valamely leszármazottjának példányait tartalmazza. Alsó „korlát” is 
megadható a <? super Tpus> módon. Nagyon fontos, hogy helyettesítő 
típus használata esetén a gyűjteményhez nem adható új elem, mert a ? típus 
nem határozható meg pontosan. 
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5.3 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Ismertesse a gyűjtemény keretrendszer felépítését! 

2. Milyen megvalósításai vannak a Set, List, Queue és Map interfészek-
nek? 

3. Ismertesse a Comparable és Comparator interfészek használatának 
módját! 

 



 

6. XML DOKUMENTUMOK 
FELDOLGOZÁSA, KEZELÉSE 

6.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

Az XML (eXtensible Markup Language) egy olyan metanyelv (vagy jelölő-
nyelv), amelynek segítségével más nyelveket írhatunk le. Az XML célja az adatok 
tárolása strukturált formában. Az XML-ben az adatokat címkék (tagok) segítsé-
gével tároljuk, amelyek hasonlóak a HTML-címkékhez, viszont nem előre defini-
áltak, mi magunk hozzuk létre a címkéket. Az XML dokumentumok könnyű ke-
zelhetőségük miatt széles körben elterjedtek és számos előnyük van: 

 számos adatszerkezet támogatása (pl. lista, fa, …) 

 szöveges dokumentumok, könnyű olvashatóság és feldolgozás 

 az adattárolásra koncentrál, nem a megjelenítésre 

 Unicode támogatás,  

 platformfüggetlenség 

 W3C szabvány, ingyenes. 

Az XML dokumentumok hatékony megoldást kínálnak, ha a különböző 
programok közötti adatcseréről van szó. Éppen ezért fontos, hogy megismerjük 
azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésre állnak Javában az XML doku-
mentumok feldolgozásához és kezeléséhez. A fejezetben a JAXP (Java API for 
XML processing) lehetőségekről lesz szó. Ennek keretében megismerkedünk a 
SAX (Simple API for XML) feldolgozással, szó lesz XML dokumentumok létreho-
zásról DOM (Document Object Model) segítségével, illetve hogy hogyan tudunk 
XML dokumentumokat feldolgozni XSLT (Extensible Stylesheet Language 
Transformations) stíluslapokkal. 
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6.2 TANANYAG  

 

8. ábra:  XML dokumentumok feldolgozása, kezelése 

6.2.1 XML dokumentum feldolgozása SAX segítségével 

A SAX egy olyan eseményvezérelt feldolgozási eljárás, amelynek segítségé-
vel az XML tartalmat szekvenciálisan, elemről elemre tudjuk elérni és feldolgoz-
ni. A SAX feldolgozás összetevőit a következő ábrán láthatjuk: 
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9. ábra:  A SAX API 

A feldolgozó tartalmaz egy olvasó (SAXReader) objektumot. Amikor a 
feldolgozó meghívja a parse() metódust, az olvasó meghív egy visszahívási 
(callback) metódust. Ezek a metódusok a ContentHandler, 

ErrorHandler, DTDHandler és EntityResolver interfészekben van-
nak definiálva. 

A SAXParserFactory objektum feladata, hogy bizonyos tulajdonságok 
beállítása után készítsünk a segítségével egy SAXParser objektumot. A 

SAXParser getXMLReader() metódusával egy SAXReader objektumot 
kapunk, ez lesz az, amely a SAX-eseménykezelőket (startDocument, 
startElement, …) hívja meg. Az ábrán nincs rajta, de a DefaultHandler 
osztálynak is szerepe van, ez az osztály valósítja meg a 3 Handler és 1 

Resolver interfészt. Ezeket felül lehet definiálni a saját feldolgozó osztá-
lyunkban, ha a DefaultHandler-ből származtattuk. A 4 interfész feladata: 

 ContentHandler: a startDocument, endDocument, 

startElement, endElement metódusok XML elem találatakor hí-
vódnak meg, a characters metódus egy elem szöveges értékét adja 
vissza 
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 ErrorHandler: az error, fatalError és warning metódusok 
feldolgozási hiba következtében hívódnak meg 

 DTDHandler: egy DTD-vel való érvényességellenőrzés során van sze-
repe 

 EntityResolver: a resolveEntity metódus akkor hívódik meg, 
ha egy URI-val megadott külső adatot kell azonosítani a feldolgozás 
közben 

A SAX API-hoz tartozó osztályok és interfészek az org.xml.sax és a 

javax.xml.parser csomagokban található. 

A SAX API-t legtöbbször szervletek és hálózatos alkalmazások esetén hasz-
nálják, ugyanis a leggyorsabb és a legkevésbé memóriaigényes eljárás az XML 
dokumentumok feldolgozásához. Kevesebb memóriát igényel, mint a DOM 
feldolgozás során, ugyanis nem épít fel az XML-ből faszerkezetet. 

Egy SAX-ot használó alkalmazás esetén legtöbbször csak a 

ContentHandler metódusait valósítják meg. Mivel a SAX eseményvezérelt, 
ezért nincs benne lehetőség, hogy a dokumentum egy korábban már feldolgo-
zott részére visszatérjünk. Továbbá a SAX úgynevezett állapotfüggetlen feldol-
gozási eljárás, ugyanis egy elem kezelése független az őt megelőző elemtől. 
Amennyiben ilyenre lenne szükség, akkor vagy leprogramozzuk mi a SAX-ban, 
vagy StAX-ot (Streaming API for XML) használunk. 

Nézzük meg a gyakorlatban a SAX használatát egy feladaton keresztül. A 
feladat az, hogy egy zenei albumokat tároló xml dokumentum tartalmát listáz-
zuk ki. Egy album szerkezete a következőképpen néz ki az XML-ben: 

1 <albumok> 

2  <album ev="" mufaj=""> 

3    <eloado> </eloado> 

4    <cim> </cim> 

5    <kiado> </kiado> 

6    <szam> </szam> 

7    <szam> </szam> 

8    …  

9    <hossz> </hossz> 

10    <hang> </hang> 

11    <minoseg> </minoseg> 

12    <ar> </ar> 

13  </album> 

14  ... 

15 </albumok> 
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10. ábra:  Az albumokat tároló XML felépítése 

A feldolgozás során arra kell figyelni, hogy az album megjelenésének évét 
és a műfaját (amelyek az album elem attribútumai) szeretnénk majd az album 
címe után kiíratni. Az ilyen esetre történt utalás korábban, hogy nem lehetséges 
a dokumentum egy korábban feldolgozott részére visszatérni, ugyanis ezeket az 
információkat az album elem feldolgozása után már nem tudjuk elérni. Ezért ezt 
a 2 attribútumot el kell tárolni! A feldolgozást végző osztály: 

1 public class AlbumParser extends DefaultHandler { 

2     String actValue=""; 

3     String actYear=""; 

4     String actType=""; 

5     HashMap<String,String> elements=new 

HashMap<String, String>(); 

6     //példányinicializátor 

7     { 

8         elements.put("eloado","Előadó:"); 

9         elements.put("cim","Cím:"); 

10         elements.put("kiado","Kiadó:"); 

11         elements.put("szam","Szám:"); 

12         elements.put("hossz","Hossz:"); 

13         elements.put("hang","Hang:"); 

14         elements.put("minoseg","Minőség:"); 

15         elements.put("ar","Ár:"); 
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16     } 

17     public void endElement(String uri, String 

localName, String qName) throws SAXException { 

18         if (!localName.equals("album") && 

!localName.equals("albumok")) { 

19             

System.out.println(elements.get(localName)+ actValue); 

20             //a cím után listázzuk az évet és a 

műfajt 

21             if (localName.equals("cim")) { 

22                 System.out.println("Év: 

"+actYear); 

23                 System.out.println("Műfaj: 

"+actType); 

24             } 

25             //az ár után berakunk egy üres sort 

26             if (localName.equals("ar")) 

System.out.println(""); 

27         } 

28     } 

29     public void startElement(String uri, String 

localName, String qName, Attributes attributes) throws 

SAXException { 

30         if (localName.equals("album")) { 

31             actYear=attributes.getValue(0); 

32             actType=attributes.getValue(1); 

33         } 

34     } 

35     public void characters(char[] ch, int start, 

int length) throws SAXException { 

36         actValue=new String(ch, start, length); 

37     } 

38 } 

A feldolgozó osztályunkat a DefaultHandler osztályból célszerű szár-
maztatni, a számunkra szükséges metódusokat (endElement, 
startElement, characters) csak felül kell definiálni. 

Az actValue-ban fogjuk tárolni az aktuális elem értékét. Az actYear és 
actType fogja tárolni az album elemhez tartozó ev és mufaj attribútumo-
kat. Az elements nevű HashMap-ra az elemnevek ékezetes kiíratása miatt 
van szükség. Az endElement-ben csak akkor van szükség kiíratásra, ha nem 
egy album vagy a gyökérelem (albumok) zárócímkéjét találtuk meg, ugyanis 
ilyen esetben az elem alelemeket tartalmazott, nem pedig az albumhoz tartozó 



XML dokumentumok feldolgozása, kezelése 81 

 

szöveges információértéket. Az if belsejében kiírjuk az elem nevéhez tartozó 
ékezetes megfelelőt a HashMap-ból, továbbá annak értékét (actValue). 

Amennyiben a cim elemnél jártunk, akkor a cím után megjelenítjük az album, 
ev és mufaj attribútumait is. Ha az album árát jelenítettük meg, akkor utána 
teszünk egy üres sort, hogy az albumok megjelenítése ne érjen össze. A 
startElement metódusban ha találunk egy album elemet, akkor a 2 attribú-
tumát eltároljuk az actYear-ben és actType-ban. A characters metó-
dusban mindig az aktuális elem szöveges értékét tároljuk el. Itt annyit fontos 

megjegyezni, hogy nem garantálható, hogy a characters egyszer fut le egy 
elem szöveges értékének megtalálásakor (hosszú szöveges értékek esetén), 
éppen ezért célszerű egy StringBuilder vagy StringBuffer használata 
a karakterek összefűzéséhez.  

A feldolgozás elindítása: 

1 URI uri=new URI(new File("albumok.xml").toURI(). 

toString()); 

2 // vagy URI uri=new URI(”http://....”); 

3 SAXParserFactory 

spf=SAXParserFactory.newInstance(); 

4 spf.setNamespaceAware(true); 

5 SAXParser saxParser=spf.newSAXParser(); 

6 saxParser.parse(uri.toString(), new 

AlbumParser()); 

Az uri-ban az xml elérését fogjuk tárolni. Akár lokális fájlt (jelenlegi példa), 
akár egy hálózaton elérhető fájlt is megadhatunk, utóbbinál értelemszerűen a 

File példányt el kell hagyni. Az uri azért fontos, mert a feldolgozás elindítása-
kor egy URI-t kell megadni szöveges formában. Lekérünk egy 

SAXParserFactory példányt (3. sor), beállítjuk, hogy vegyük figyelembe a 
névtereket (4. sor), majd előállítunk egy SAXParser-t a 

SAXParserFactory példányunk segítségével, és elindítjuk a feldolgozást. A 

parse-nak meg kell adni az XML dokumentum URI-ját és a feldolgozásért fele-
lős osztályt, amelyben a visszahívási metódusok vannak. 

A programunk már működik, de még nem ártana a hibakezelésre is figyel-

ni. A DefaultHandler implementálja az ErrorHandler interfészt. A fel-
dolgozás során lefuthatnak a következő metódusok: 

 fatalError: ha az XML nem szabványos, a feldolgozás nem folyta-
tódik 

 error: ha az XML nem érvényes 

 warning: pl. ha egy elem többször lett definiálva a sémában. 
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A fatalError és error metódusokat fogjuk felüldefiniálni az 
AlbumParser-ben, továbbá létrehozunk egy Writer adattagot log néven, 
és ebbe fogjuk rögzíteni a hibák leírását. A log-nak a konstruktorban átadott 
paraméter lesz az értéke. Ha akarjuk, akkor fájlba vagy a konzolra is 
logolhatunk: 

1 Writer logF=new FileWriter(new Fi-

le("log.txt"),true); 

2 PrintWriter logS=new PrintWriter(new 

PrintStream(System.out)); 

3 saxParser.parse(uri.toString(), new 

AlbumParser(logF)); 

Az AlbumParser osztályunk konstruktorral és 2 metódussal bővül: 

1 public AlbumParser(Writer l) { 

2     this.log=l; 

3 } 

4 public void error(SAXParseException e) throws 

SAXException { 

5    try { 

6         log.write("error: "+e.getMessage()+"\n"); 

7         log.flush(); 

8     } catch (IOException ex) {} 

9 } 

10 public void fatalError(SAXParseException e) throws 

SAXException { 

11     try { 

12         log.write("fatal error: 

"+e.getMessage()+"\n"); 

13         log.flush(); 

14     } catch (IOException ex) {} 

15 } 

A fatalError működését azonnal láthatjuk, ha az XML-ünket elrontjuk, 
és lehagyunk valamelyik címkéről egy < vagy > jelet. Az XML dokumentumunk 
nem lesz szabványos, tehát máris fatal errort kapunk.  

Hogy meg tudjuk nézni az error metódus működését is, szükségünk lesz 
egy sémával való érvényesség ellenőrzésére, ugyanis ha nem érvényes az XML 
dokumentum, akkor kapunk error-t. Az érvényességellenőrzéssel kapcsolat-
ban tudnunk kell: 

 szükséges egy XML-Schema vagy egy DTD dokumentum 

 a séma miatt a feldolgozó meg fogja hívni az   
ignorableWhitespace metódust, ha whitespace karaktert talál. 
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Séma beállítása esetén egyértelmű, hogy mikor kell meghívni a feldolgozó-
nak az ignorableWhitespace metódust, korábban ilyen karakterek esetén 
is a characters metódus futott le. 

A sémát a SAXParserFactory példánynál kell beállítani, így olyan 
SAXParser-t fog létrehozni, amelyben már aktív lesz a megadott séma alap-
ján az érvényességellenőrzés. Tehát a korábbi kód kiegészítve: 

1 ... 

2 SchemaFactory sf=SchemaFactory.newInstance( 

"http://www.w3.org/2001/XMLSchema"); 

3 spf.setSchema(sf.newSchema(new Fi-

le("albumok.xsd"))); 

4 SAXParser saxParser=spf.newSAXParser(); 

Amennyiben a séma alapján az XML nem érvényes, akkor fut le az 
ErrorHandler error metódusa.  

6.2.2 XML dokumentum kezelése DOM segítségével 

A DOM segítségével az XML dokumentumot egy faszerkezetben reprezen-
táljuk, ahol minden egyes csomópont az XML egy összetevőjének felel meg. A 
két legagyakoribb csomópont az elem csomópont (element node) és a szöveges 
csomópont (text node). A DOM függvények lehetővé teszik csomópontok hoz-
záadását, eltávolítását, a csomópontok tartalmának megváltoztatását és a hie-
rarchia bejárását. 

A DOM egy nyelvfüggetlen eszköz, ugyanis a különböző programozási 
nyelvekben ugyanúgy történik a használata. A DOM mechanizmusa az alábbi 
ábrán látható: 
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11. ábra:  A DOM API 

Itt is egy gyártó objektumot használunk, ez a 

DocumentBuilderFactory, amelynek feladata egy DocumentBuilder 
példány előállítása, ez fog létrehozni egy olyan Document objektumot, amely 
megfelel a DOM specifikációnak. A DocumentBuilder.newDocument 

metódus segítségével tudunk egy üres Document példányt létrehozni, de a 
parse metódussal lehetőség van egy létező XML alapján Document előállítá-
sára is. A DOM API használatához szükséges osztályok és interfészek az 
org.w3c.dom és javax.xml.parsers csomagokban találhatóak. Nézzük 
mindezt a gyakorlatban. 

A feldolgozás hasonlóan indul, mint a SAX esetén. Szükség van egy 

DocumentBuilderFactory-ra, amelynek segítségével majd előállítjuk a 
DocumentBuilder-ünket, ez pedig létrehozza a dokumentumfát 
(Document). 

1 DocumentBuilderFactory 

dbf=DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

2 DocumentBuilder db=dbf.newDocumentBuilder(); 

3 Document doc=db.parse(new File("albumok.xml")); 

Innentől kezdve már csak az a dolgunk, hogy feldolgozzuk a Document 
példányunkat. A DOM fát bejárni nem olyan egyszerű, mint a SAX-os megjelení-
tés. A következő ábrán jól láthatóak a DOM elemek (Node) közötti viszonyok:  
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12. ábra:  Az albumok.xml DOM fája a DOM kapcsolatokkal 

Kell írnunk egy olyan metódust a megjelenítéshez, amely végigmegy a 
DOM fa csomópontjain, és megjeleníti az elemek attribútumainak értékét, illet-
ve az elemek értékét. A csomópontokért Javában a Node interfész felelős. 

Számos csomópont típus van, és mindhez tartozik egy nodeName, 
nodeValue és attributes információ. Ezek a következőek lehetnek a 
csomópont típusától függően (csak a legfontosabbak vanna felsorolva): 

Csomópont típusa  nodeName nodeValue attributes 

ATTRIBUTE_NODE attribútum neve az attrib. értéke null 

CDATA_SECTION_NODE #cdata-section a CDATA rész 
tartalma 

null 

COMMENT_NODE #comment a megjegyzés  
tartalma 

null 

DOCUMENT_NODE #document null null 

DOCUMENT_TYPE_NODE dokumentumtípus 
neve 

null null 

ELEMENT_NODE a címke neve null NamedNodeMap 

ENTITY_NODE az entitás neve null null 

NOTATION_NODE a jelölés neve null null 

TEXT_NODE #text a text csomópont 
tartalma 

null 

16. A legfontosabb DOM csomópontok 
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A Node interfész fontosabb metódusai: 

 String getNodeName(): a nodeName értéket adja vissza 

 String getNodeValue(): a nodeValue értéket adja vissza 

 void setNodeValue(String nodeValue): a nodeValue ér-
tékének beállítása 

 short getNodeType(): a csomópont típusát azonosító short ér-
ték (1-12) 

 Node getParentNode(): a csomópont szülőjét adja vissza 

 NodeList getChildNodes(): a csomópont gyermekeinek listája 

 Node getFirstChild(): a csomópont első gyermeke 

 Node getLastChild(): a csomópont utolsó gyermeke 

 Node getNextSibling(): a csomópontot követő csomópontot 
adja vissza 

 NamedNodeMap getAttributes(): a csomópont attribútumai-
nak listája 

 Node insertBefore(Node uj,Node e): az uj csomópontot 
szúrja be az e elé 

 Node replaceChild(Node uj,Node cs): a cs csomópontot 
cseréli le az uj-ra 

 Node removeChild(Node torlendo): törli a csomópontot 

 Node appendChild(Node uj): az uj csomopontot rakja be az 
aktuális csomópont gyermek csomópontjai után 

 boolean hasChildNodes(): true, ha van gyermek csomópontja 

A DOM fa bejárását a következő metódus végzi: 

1 public static void printNode(Node n) { 

2      System.out.println(n.getNodeName()+" : "+ 

n.getFirstChild().getNodeValue()); 

3      if (n.getNodeType()==Node.ELEMENT_NODE) { 

4          NamedNodeMap attr=n.getAttributes(); 

5          for (int j=0;j<attr.getLength();j++) { 

6              printNode(attr.item(j)); 

7          } 

8          NodeList nodes = n.getChildNodes(); 

9          for (int i=0;i<nodes.getLength();i++){ 

10             if (nodes.item(i).getNodeType()== 

Node.ELEMENT_NODE) { 
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11                  printNode(nodes.item(i)); 

12             } 

13         } 

14     } 

15 } 

A metódus megjeleníti az adott csomópont nevét, majd utána a csomó-
pont értékét. Itt figyelni kell arra (az ábrán is látszik), hogy az elemeknél az ér-

ték egy Text csomóponton belül van, ezt a Text csomópontot kérjük le a 
getFirstChild metódussal, és ennek az értéke lesz az elem valódi szöveges 
tartalma. 

Ha a csomópont elem, akkor lekérjük az attribútumait, és mindre meghív-
juk a printNode metódust. Majd lekérjük az elem csomópont gyermek csomó-
pontjait, és ha azok is elemek, akkor azokra is meghívjuk a printNode metó-
dust. Így elérhető a DOM fa teljes bejárása, legalábbis az adott feladatra 

(albumok.xml) vonatkozóan. A printNode első hívása így fog kinézni: 
printNode(doc.getFirstChild()); 

Amit eddig láttunk, azt sokkal könnyebben megoldhattuk volna SAX segít-
ségével. A DOM nem is bejáráskor hasznos, hanem ha módosítani kell az XML 
tartalmat, új elemeket, attribútumokat hozzáadni, törölni vagy módosítani. 

A következő feladat az, hogy az összes album árát rakjuk be az album 
elemhez attribútumként, majd töröljük az ar elemet. Vagyis egy attribútum 

létrehozását és egy elem törlését kell elvégezni. Továbbá minden album elem-
hez hozzá kell adni egy „eladott” nevű elemet, amelyben egy 100-as érték 
lesz (a próba kedvéért). 

1 public static void setNewAttrib(Document d) { 

2   NodeList nodes=d.getElementsByTagName("album"); 

3   NodeList prices=d.getElementsByTagName("ar"); 

4   for (int i=0;i<nodes.getLength();i++) { 

5      if (nodes.item(i) instanceof Element) { 

6         String 

price=prices.item(i).getFirstChild(). getNodeValue(); 

7        

((Element)nodes.item(i)).setAttribute("ar",price); 

8        Element e=d.createElement("eladott"); 

9        Text t=d.createTextNode("100"); 

10        e.appendChild(t); 

11        nodes.item(i).appendChild(e); 

12      } 

13   } 

14   for (int i=prices.getLength()-1;i>=0;i--) { 
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15      prices.item(i).getParentNode().removeChild( 

prices.item(i)); 

16   } 

17 } 

A metódusnak egy Document példányt adunk át, amely lényegében az 
XML dokumentum gyökere. Ezt kell használnunk, ha adott nevű elemeket kell 
lekérni a dokumentumfából vagy új elemeket kell hozzáadni ahhoz. Lekérjük az 
album és az ar elemeket egy NodeList-be, majd végigmegyünk rajtuk egy 

for ciklussal, és az i-edik albumnak beállítunk egy ar attribútumot a megfele-

lő árral. Majd a Document példány (d) segítségével létrehozunk egy eladott 
nevű elemet (e) és egy Text típusú csomópontot (t), amelyet hozzáfűzünk az 
e-hez, majd ezt adjuk hozzá az aktuális album elemhez. 

Ezután töröljük az összes ar elemet. Azért kell a lista végéről indulni 
(i=prices.getLength()-1), mert csak így törli az összes elemet. Ugyanis 
ellenkező esetben egy elem törlésével az utána lévők „lejjebb” csúsznak, és így 
minden második albumból nem fogja törölni az ar elemet! 

Már csak két dolog van hátra, hogy szinte mindent tudjunk a DOM-os XML 
kezeléssel kapcsolatban, egy hibakezelő hozzáadása és az érvényességellenőr-

zés. A hibakezeléshez írnunk kell egy olyan osztályt (pl. DOMErrorHandler), 
amely megvalósítja az ErrorHandler (org.xml.sax.ErrorHandler) 
interfészt. Érdekesség, hogy ugyanarról az interfészről van szó, amelyet a SAX-
os hibakezelésnél is használtunk. A DOM feldolgozásnak ugyan köze nincs a 
SAX-hoz, de a hibakezelés módja azonos, vagyis sok dolgunk nincsen, a korábbi 
hibakezelő metódusokat kell egy osztályba belerakni: 

1 public class DOMErrorHandler implements 

ErrorHandler{ 

2 ... 

3 } 

A hibakeresés beállítása pedig így néz ki: 

1 Writer logF=new FileWriter(new Fi-

le("log.txt"),true); 

2 PrintWriter logS=new PrintWriter(new 

PrintStream(System.out)); 

3 db.setErrorHandler(new DOMErrorHandler(logF)); 

A séma hozzáadása és az érvényességellenőrzés teljesen megegyezik a 
SAX-nál látottakkal: 

1 ... 
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2 SchemaFactory sf=SchemaFactory.newInstance( 

"http://www.w3.org/2001/XMLSchema"); 

3 dbf.setSchema(sf.newSchema(new Fi-

le("albumok.xsd"))); 

4 DocumentBuilder db=dbf.newDocumentBuilder(); 

6.2.3 Az Extensible Stylesheet Language 
Transformations (XSLT) 

Az XSLT segítségével lehetőség van az XML adatainak egy másik formára 
alakítására, vagyis lehetőség van az XML adataiból egy „formázó stíluslap” se-
gítségével egy másik dokumentum generálására. Ezt a stíluslapot nevezik XSLT 
stíluslapnak. Ebben vannak rögzítve azok a transzformációs szabályok, amelyek 
megadják, hogy mely XML elemeket és attribútumokat milyen módon kell fel-
dolgozni. Az XSLT maga is XML alapú nyelv. 

Az XSLT API működésének elvét a következő ábrán láthatjuk: 

 

13. ábra:  XSLT API 

A bemenet származhat egy SAXReader-ből, egy DOM-ból vagy egy be-
menő adatfolyamból (InputStream). Az XSLT API a 
javax.xml.transform csomagban található. 

Térjünk vissza egy kicsit az előző fejezetre, amikor DOM segítségével mó-
dosítottuk az XML fát. A módosított fával viszont nem csináltunk semmit, jó 
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lenne, ha ki tudnánk írni fájlba. Tegyük fel, hogy a DOM dokumentumunk a doc 
változóban van. 

Az első lépés egy TransformerFactory példány előállítása, melynek 
segítségével készítünk egy Transformer objektumot. Ennek a 
transform(Source s,Result r) metódusa fogja elvégezni a transz-
formálást. Az első paraméter a forrás, nekünk ez a doc alapján készített 
DOMSource lesz, a második paraméter pedig egy StreamResult objektum 
lesz, amelyet a kimeneti fájlhoz fogunk elkészíteni. 

1 TransformerFactory 

tff=TransformerFactory.newInstance(); 

2 Transformer tf=tff.newTransformer(); 

3 tf.transform(new DOMSource(doc),new 

StreamResult(new  

File("albumok1.xml"))); 

A jelenlegi példában nem használtunk XSLT stíluslapot, ezért transzformá-
ció nélkül írja ki fájlba a DOM fánkat.  

Amennyiben a DOM fánk egy részével (részfa) szeretnénk csak dolgozni, 

akkor erre is lehetőség van, a DOMSource-nak paraméterként a részfa gyökér-
csomópontját kell megadni. Tegyük fel, hogy csak azokat az album elemeket 
szeretnénk kiírni (most csak a konzolra), ahol az album kiadásának éve nagyobb 
2000-től. 

1 Node newRoot=doc.createElement("albumok"); 

2 NodeList nl=doc.getElementsByTagName("album"); 

3 for (int i=nl.getLength()-1;i>=0;i--) { 

4    NamedNodeMap attrs=nl.item(i).getAttributes(); 

5    int 

year=Integer.parseInt(attrs.getNamedItem("ev"). 

getNodeValue()); 

6    if (year>2000) { 

7        newRoot.appendChild(nl.item(i)); 

8    } 

9 } 

10 TransformerFactory 

tff=TransformerFactory.newInstance(); 

11 Transformer tf=tff.newTransformer(); 

12 tf.transform(new DOMSource(newRoot),new 

StreamResult( System.out)); 

Lássunk most egy olyan példát, ahol már XSLT stíluslapot is használunk. 
maradunk az albumos példánknál, amelyből egy HTML dokumentumot fogunk 
generálni XSLT segítségével, minta az alábbi képen látható:  
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14. ábra:  Az albumok.xml XSLT-vel generált HTML dokumentu-
ma 

Az előbbi kimenetet ezzel az XSLT stíluslappal fogjuk megkapni: 

1 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

2 <xsl:stylesheet 

xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" vers-

ion="1.0"> 

3  <xsl:template match="/"> 

4    <html> 

5     <head></head> 

6     <body> 

7       <xsl:for-each select="albumok/album"> 

8        <xsl:sort select="eloado"/> 

9           <h3><xsl:value-of select="eloado"/> -  

10               <xsl:value-of select="cim"/>  

11               (<xsl:value-of select="@ev"/>) 

12           </h3> 

13        <ul> 

14        <li>kiadó: <xsl:value-of 

select="kiado"/></li> 

15        <li>számok: 

16           <xsl:for-each select="szam"><xsl:value-

of select="."/>,  

17        </xsl:for-each> 
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18        </li> 

19        <li>hossz: <xsl:value-of 

select="hossz"/></li> 

20        <li>hang: <xsl:value-of 

select="hang"/></li> 

21        <li>minőség: <xsl:value-of 

select="minoseg"/></li> 

22        <li>ár: <xsl:value-of select="ar"/></li> 

23        </ul> 

24       </xsl:for-each> 

25     </body> 

26    </html> 

27  </xsl:template> 

28 </xsl:stylesheet> 

A generálást végző kódrészlet még egyszerűbb, mint maga az XSLT stílus-

lap. A Transformer példány létrehozásánál kell megadni a 
newTransformer metódusnak egy Source objektumot, amelyben a transz-
formálásért felelős stíluslap lesz megadva. A program lefuttatása után meg is 
kapjuk a HTML állományunkat albumok.html néven.  

1 TransformerFactory 

tff=TransformerFactory.newInstance(); 

2 File xslt=new File("albumok.xsl"); 

3 Transformer tf=tff.newTransformer(new 

StreamSource(xslt)); 

4 tf.transform(new DOMSource(doc),new 

StreamResult(new  

File("albumok.html"))); 

6.3 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek a SAX API részei és mi a funkciójuk? 

2. Ismertesse a DOM API részeit, mondja el, mi a különbség a SAX API-hoz 
képest a feldolgozási elvet illetően? 

3. Hogyan lehet XML dokumentumot XSLT segítségével formázni Javában? 
 



 

7. A HÁLÓZATKEZELÉS OSZTÁLYAI 

7.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A számítógépes hálózatok megjelenésével egyidőben (tehát jó ideje) fel-
merült az igény olyan szoftverek készítésére, amelyek segítségével a hálózatba 
kötött számítógépek képesek egymással kommunikálni. Ma már ott tartunk, 
hogy szinte csak olyan szoftverekre van szükség, amelyek fel vannak készítve a 
hálózati kommunikációra, pl. már egy szövegszerkesztő is fel van készítve arra, 
hogy a szerkesztett dokumentumot azonnal elküldhessük a blogunkba bejegy-
zésként.  

A fejezetben szó lesz azokról az osztályokról, melyek segítségével lehető-
ség van Javában összeköttetés-alapú (TCP) és összeköttetés-mentes (UDP) 
kommunikációra, és mindezekre példákat is látunk. Továbbá szó lesz arról, ho-
gyan tudunk hozzáférni az interneten található különféle erőforrásokhoz URL-
eken keresztül. 

7.2 TANANYAG  

 

15. ábra:  A hálózatkezelés osztályai 
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7.2.1 A hálózatok alapjai 

Az internetre csatlakoztatott számítógépek vagy TCP (Transmission Control 
Protocol) vagy UDP-protokoll segítségével kommunikálnak. Az alábbi ábrán 
megfigyelhető az ún. TCP/IP-modell. 

 

16. ábra:  A TCP/IP- és OSI-modell összehasonlítása 

Amikor egy hálózati kommunikációra képes programot írunk Javában, ak-
kor az alkalmazási rétegben programozunk, a szállítási réteg protokolljait nem 

kell közvetlenül használnunk. A java.net csomag osztályai lehetővé teszik a 
rendszerfüggetlen kommunikációt, de tudnunk kell, hogy mikor melyik osztályt 
használjuk, ezért meg kell érteni a TCP és UDP közötti különbséget. 

Egy hálózati kapcsolat lehet összeköttetés-alapú vagy összeköttetés-
mentes. 

 összeköttetés-alapú: az adatcserét meg kell előznie egy kapcsolat-
felépítésnek, ezután az adatcsere azon két fél között történhet csak, 
akik között a kapcsolat felépült. Ilyen a TCP-protokoll. 

 összeköttetés-mentes: az adatcserét nem előzi meg kapcsolatfelépítés, 
így minden adatcsere során meg kell adni a címzettet. Így működik az 
UDP-protokoll is. 
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A hálózati kapcsolatot valakinek kezdeményeznie kell és valakinek fogadnia 
kell a hívást majd, válaszolni rá. Ez a kapcsolattartási mód a kliens-szerver mo-
dell, a kliens mindig kezdeményez, a szerver fogadja a hívást és válaszol. 

 

17. ábra:  Szerver-kliens kapcsolat 

Az összeköttetés-alapú kommunikáció – TCP 

A TCP egy kapcsolat alapú protokoll, amely megbízható adatcserét biztosít 
két számítógép között.  

A TCP-protokollra épülő kliens-szerver kommunikációhoz a szervernek a 
következő lépéseket kell végrehajtania: 

1. lefoglal egy TCP-portot, amelyen majd a kliens kapcsolódási kéréseit 
várja (ezt a portszámot a kliensnek tudnia kell) 

2. a szerver várakozik egy kliens kapcsolatfelvételi kérelmére 

3. ha egy kliens közli a szerverrel a kapcsolatfelvételi szándékát, akkor a 
szerver felveszi vele a kapcsolatot, kiszolgálja a kérését 

4. amikor megtörtént a kiszolgálás, a szerver bontja a klienssel a kapcsola-
tot, majd újabb klienst fogadhat, visszaugrik a 2. pontra 

Amennyiben a kliens kiszolgálása olyan sokáig tart, hogy az már problémát 
okoz a többi kliens kapcsolódását illetően, akkor a szerver egy új programszálat 
indíthat minden egyes kliens kiszolgálásához, és az eredeti programszál pedig 
várja továbbra is a kliensek csatlakozási kérelmét. Azon szervereket, amelyek 
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nem alkalmazzák ezt a több programszálas technikát, szekvenciális szerverek-
nek, amelyek alkalmazzák, azokat párhuzamos szerkezetű szervereknek nevez-
zük. A programozó feladata ez utóbbi eldöntése, amely nagyban függ a feladat-
tól, vagyis hogy a szerveren nagy számításigényű feladatot kell végrehajtani és 
annak az eredményét kell a kliens felé továbbítani (párhuzamos), vagy a kliens 
kiszolgálása gyorsan megtörténik (szekvenciális). Napjainkban a legtöbb szer-
veralkalmazás párhuzamos szerkezetű. A párhuzamos szerkezetű szerverek 
megvalósítása nem egyszerű feladat. 

Ezek után a kliensen van a sor, hogy felvegye a kapcsolatot a szerverrel: 

1. lefoglal egy TCP-portot, amelyen keresztül felveszi a kapcsolatot a szer-
verrel 

2. kapcsolódik annak a gépnek azon portjára, amelyen a szerver a kliensek 
kapcsolódási kérelmét várja 

3. a felépített kapcsolat során a kliens és a szerver is adatokat küldhet és 
fogadhat 

4. végül bontja a szerverrel a kapcsolatot 

Összeköttetés-mentes kommunikáció – UDP 

Az UDP-protokoll nem biztosít megbízható kommunikációt a számítógépek 
között, ugyanis az UDP nem kapcsolatalapú, mint a TCP. Az UDP egymástól füg-
getlen adatcsomagokat küld, amelyeket datagramnak nevezünk. A datagramok 
megérkezése nem garantált, ugyanígy a sorrendjük sem, és nincsenek kapcso-
latban egymással. 

Az UDP-kapcsolat minden résztvevőjének rendelkeznie kell egy UDP-
porttal, ahol fogadhatja a többiektől érkező csomagokat és küldhet vissza nekik 
csomagokat. Az előzőből adódik, hogy a kommunikáció résztvevőinek ismerniük 
kell a többiek címét. 

Az UDP gyakorlati felhasználása olyan esetekben alkalmazható, ahol a há-
lózati kommunikációnak nincsenek szigorú szabályai, ahol nem jelent gondot az 
elküldött adatok kis részének elvesztése. Ilyenek pl. a hálózati játékok, a valós 
idejű multimédia-átvitel, érdekességképpen ide tartozik a DNS (Domain Name 
System) szolgáltatás is. 



A hálózatkezelés osztályai 97 

 

7.2.2 Összeköttetés-alapú kommunikáció 
megvalósítása 

Az összeköttetés-alapú kommunikáció szerver oldalát Javában a 
ServerSocket osztály valósítja meg, ez egy TCP kommunikációs port abszt-
rakciója. Két konstruktorát szokás használni: 

 ServerSocket(int port): egy egész számként meg kell adni a 
szerver számára lefoglalandó TCP-port számát 

 ServerSocket(int port, int sm): első paraméter itt is a 
portszám, a második a szerver várakozási sorának mérete, vagyis hogy a 
szerverrel való kommunikációra mennyi kliens várakozhat. Az alapér-
telmezés szerinti érték 50. 

A konstruktor egy IOException kivételt dobhat, amelynek lehetséges 
oka, hogy a lefoglalandó TCP-port már használatban van egy másik alkalmazás 
által, esetleg beteltek a rendszererőforrások és nincs lehetőség újabb TCP-port 
foglalására, az is előfordulhat, hogy némely operációs rendszer nem támogatja 
a hálózati protokollok elérését. Amennyiben a konstruktor sikerrel végrehajtó-
dott, a kliensek már csatlakozhatnak a szerverhez. 

A szerverhez csatlakozni akaró kliensek érkezési sorrendben egy várakozási 
sorba kerülnek, a szerver ebből a sorból az első klienssel hozhat létre kapcsola-
tot a ServerSocket objektum accept metódusával. Amennyiben a várako-
zási sor üres, akkor a metódus hívására a szerver addig vár, amíg egy kliens 
csatlakozni nem akar. Az accept metódus egy Socket objektumot ad vissza, 
ez valósítja meg a szerver-kliens közötti adatátviteli csatornának az egyik végét. 
A socket a Javában egy végpontját jelenti egy kétirányú kommunikációs hálózati 
kapcsolatnak. A sockethez mindig tartozik egy IP-cím és egy portszám. A 
portszám alapján lehetőség van az adatcsomagok megfelelő alkalmazáshoz való 

juttatására. A Socket objektum rendelkezik egy getInputStream és egy 
getOutputStream metódussal, amelyekkel hozzáférhetünk a kommunikáci-
ós csatorna feletti I/O-műveletekhez, ezekkel valósítható meg az adatátvitel a 
szerver és a kliens között. A szerveralkalmazás működésének befejezésekor 
meg kell hívni a ServerSocket objektum close metódusát, amely felsza-
badítja a lefoglalt hálózati erőforrásokat (általában az operációs rendszer az 
alkalmazás befejezése után a close nélkül is felszabadítja az alkalmazás által 
lekötött hálózati erőforrásokat, de célszerű ezt nekünk megtenni). Egy szerver 
esetén különösen fontos, hogy az erőforrásokkal a lehető legjobban gazdálkod-
junk! 

Az kliens oldalon a szükséges szolgáltatásokat szintén a korábban említett 
Socket osztály valósítja meg. A leggyakrabban alkalmazott konstruktorában 
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meg kell adni a kommunikációs partner címét és portját. A cím lehet számító-
gépnév és InetAddress objektummal megadott cím is. Az InetAddress 
osztály alkalmas a hálózatba kötött számítógépek IP-címének azonosítására. 
Egy InetAddress objektum létrehozásához használhatjuk a következő stati-
kus metódusokat: 

 InetAddress getLocalHost(): a saját számítógépünk címét 
reprezentálja 

 InetAddress getByName(String name): a paraméterben 

megadott számítógép címét reprezentálja, a name lehet pl. IP-cím is 

 InetAddress[] getAllByName(String name): a paramé-
terben megadott számítógép összes címét visszaadja egy tömbben 

A Socket osztály néhány hasznos metódusa a korábban említett 

getInputStream és getOutputStream mellett: 

 InetAddress getLocalAddress(): a kommunikációs végpont-
ként szolgáló számítógép (vagyis a szerver) címét adja vissza 

 InetAddress getInetAddress(): a kommunikációs partner 
(kliens) címét adja vissza 

 int getLocalPort(): a kommunikációs végpont portját adja visz-
sza 

 int getPort(): a kommunikációs partner portját adja vissza 

Amennyiben a kommunikációs kapcsolatra a továbbiakban nincs szükség, 

itt is meg kell hívni a close metódust a rendszererőforrások felszabadításá-
hoz. 

A következő feladat egy olyan összeköttetés-alapú szerver-kliens alkalma-
zás megvalósítása, ahol a szerver meghatározza a kliens által küldött szám prím-
tényezős felbontását, és természetesen ezt a kliens felé továbbítja is. A szervert 
párhuzamos szerkezetűként valósítjuk meg. Nézzük a szerverért felelős kódot, 
és utána rátérünk a magyarázatra: 

1 public class TCPServerThreaded { 

2     public static void main(String[] args) { 

3         int serverPort=9980; 

4         ServerSocket ss=null; 

5         try { 

6             ss=new ServerSocket(serverPort); 

7             while (true) { 

8                 Socket s=ss.accept(); 

9                 new ServerThread(s).start(); 
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10             } 

11         } catch (IOException ex) {} 

12     } 

13 } 

14 class ServerThread extends Thread { 

15     private Socket s; 

16     public ServerThread(Socket s) { 

17         this.s=s; 

18     } 

19     public void run() { 

20         BufferedReader input=null; 

21         PrintWriter output=null; 

22         try { 

23             input=new BufferedReader(new 

InputStreamReader(s.getInputStream())); 

24             output=new 

PrintWriter(s.getOutputStream()); 

25             String line=input.readLine(); 

26             

System.out.println(s.getInetAddress()+" - "+line); 

27             int value=Integer.parseInt(line); 

28             out-

put.println(primeResolution(value)); 

29             output.flush(); 

30         } catch (NumberFormatException ex) { 

31             output.println("hibás formátum"); 

32             output.flush(); 

33         } catch (IOException ex) { 

34         } finally { 

35             try { 

36                 output.close(); 

37                 input.close(); 

38                 s.close(); 

39             } catch (IOException ex) {} 

40         } 

41     } 

42     public static String primeResolution(int 

value) { 

43         int i=2; 

44         StringBuilder result=new StringBuilder(); 

45         while (value!=1) { 

46             while (value % i==0) { 

47                 value/=i; 

48                 result.append(i).append(" "); 
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49             } 

50             i++; 

51         } 

52         return result.toString(); 

53     } 

54 } 

A szerverünk a 9980-as porton fog futni. Elindítjuk a szervert (6. sor), majd 
várakozunk egy kliens kapcsolódási kérelmére az ss.accept()-tel. A szerve-
rünk nem fog leállni a while(true) miatt. Be lehetne vezetni egy logikai 

változót a true helyett, amelynek valamilyen feltételtől függően változna az 
értéke, és a szerverünk leállna. Az accept által visszaadott sockettel elindí-
tunk egy ServerThread szálat.  

A ServerThread osztályt a Thread-ből származtatjuk (a párhuzamos 
programozásról késbb lesz szó), ez teszi lehetővé, hogy osztályunk egy példá-
nyát programszálként futtassuk. A konstruktor egy Socket objektumot vár 
paraméterként. A start() (9. sor) hatására a ServerThread példányunk 
run() metódusa fog elindulni. Az input és output változókban eltároljuk a 
sockethez tartozó bemeneti és kimeneti I/O-csatornákat, majd az in-

put.readLine() segítségével beolvasunk egy sort a socketről, amelyet a 
kliens küldött. A parseInt metódussal int-té alakítjuk 

(NumberFormatException kivétel váltódhat ki), majd a kimenetre (out-
put) írjuk az átalakított érték prímtényezős felbontását, amelyet majd a kliens 
olvas be. A szerverünk ezzel elvégezte feladatát, a finally blokkban lezárjuk 

az I/O-csatornákat és a socketet. A ServerThread-nek van még egy statikus 
primeResolution metódusa, amely egy int érték prímtényezős felbontá-
sát adja vissza sztringként.  

Nézzük meg a kliensoldali alkalmazást: 

1 public class TCPClient { 

2     public static void main(String[] args) { 

3         int serverPort=9980; 

4         String serverAddress="192.168.1.3"; 

5         BufferedReader input=null; 

6         PrintWriter output=null; 

7         Socket s=null; 

8         try {     

9             InetAddress 

addr=InetAddress.getByName( serverAddress); 

10             s=new Socket(addr, serverPort); 

11             input=new BufferedReader(new 

InputStreamReader(s.getInputStream())); 
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12             output=new 

PrintWriter(s.getOutputStream()); 

13             output.println("258"); 

14             output.flush(); 

15             String line=input.readLine(); 

16             System.out.println("A felbontás: 

"+line); 

17         } catch (UnknownHostException ex) {    

18         } catch (IOException ex) { 

19         } finally { 

20             try { 

21                 output.close(); 

22                 input.close(); 

23                 s.close(); 

24             } catch (IOException ex) {} 

25         } 

26     } 

27 } 

A kliensnek a csatlakozáshoz tudnia kell a szerver portját és címét, a cím 
egy helyi hálózatba tartozó gép IP-címe lesz (ezen fut a szerver). A try blokk-

ban létrehozunk egy InetAddress példányt a socket példányosításához, 
lekérjük a hozzá tartozó I/O csatornákat, majd a szerver felé elküldjük a 258-as 
értéket (ennek kapjuk majd vissza a prímtényezős felbontását), majd ezután az 
input-ról beolvasunk egy sort, amely a szerver felől érkezik. A flush() azért 

kell, hogy a kimenetre írandó érték ne maradjon a pufferban. Végül a finally 
blokkban itt is lezárjuk az I/O-csatornákat és a socketet. 

Hasznos tudni, hogy a szerver-kliens kommunikáció egyes lépéseinél meg 

lehet határozni időkorlátot. Ilyen lépés pl. a ServerSocket accept metó-
dusa, vagy a Socket osztály getInputStream és getOutputStream 

metódusaival létrehozott adatcsatornák read metódusa, amely egy beolvasha-
tó adat érkezéséig vár. Az időkorlát megadásával egy maximális várakozási időt 

állíthatunk be ezredmásodpercben, ezt a setSoTimeout(int i) metódus-
sal tehetjük meg. 

7.2.3 Összeköttetés-mentes kommunikáció 
megvalósítása 

Az összeköttetés-mentes kommunikáció szintén a kliens-szerver modellen 
alapul. Az UDP-protokoll nem megbízható, előfordulhat, hogy a csomagok el-
vesznek vagy többször is megérkeznek. Ez a fajta kommunikáció akkor haszná-
latos, ha nincs szükség a megbízható kommunikációs csatornára. 
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Az ilyen kommunikáció megvalósításához Javában a DatagramSocket 
és a DatagramPacket osztályok használhatóak. A DatagramSocket a 

kommunikációs végpont kialakításához, míg a DatagramPacket a csatornán 
küldendő adatcsomagok küldéséhez használható. Mivel a kommunikációs ösz-
szeköttetés-mentes, ezért minden adatcsomag esetén meg kell adni a címzet-
tet. 

Adatcsomag elküldéséhez szükséges egy DatagramPacket objektum, 
amelynek meg kell adni a következőket: 

 az elküldendő adatot 

 az elküldendő adat hosszát 

 a célszámítógép címét, ahova küldeni akarjuk a csomagot 

 a célszámítógép UDP-portját, amelyen várja az adatcsomagot 

Ha megadtuk ezeket az információkat, akkor a DatagramSocket objek-

tum send(DatagramPacket dp) metódusával küldhetjük el a 
datagramot. 

Amennyiben adatcsomagot fogadni szeretnénk, akkor példányosítani kell 
egy DatagramSocket objektumot azzal az UDP-porttal, amelyen a data-
gramokat fogadni szeretnénk. Majd létre kell hozni egy DatagramPacket 
objektumot akkora adatterülettel, amelybe belefér a datagram. A 

DatagramSocket receive(DatagramPacket dp) metódusával a 
rendszer egy adatcsomag megérkezésére vár, amely a dp változóba fog kerülni. 

Példaként nézzük meg az előző prímtényezős felbontásos feladatot össze-
köttetés-mentes kommunikációval, UDP-datagramokat használva. A szerver 
feladatait ellátó kód: 

1 public class UDPServer { 

2   public static void main(String[] args) { 

3     try { 

4       DatagramSocket ss=new DatagramSocket(9980); 

5       byte[] receiveData = new byte[1024]; 

6       byte[] sendData; 

7       while(true) { 

8         DatagramPacket receiveDg = new 

DatagramPacket(receiveData,receiveData.length); 

9         ss.receive(receiveDg); 

10         String received = new 

String(receiveDg.getData(),0,receiveDg.getLength()); 
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11         

System.out.println(receiveDg.getAddress()+" - 

"+received); 

12         InetAddress address = 

receiveDg.getAddress(); 

13         int port = receiveDg.getPort(); 

14         DatagramPacket sendDg; 

15         try { 

16           int value=Integer.parseInt(received); 

17           

sendData=primeResolution(value).getBytes(); 

18           sendDg=new 

DatagramPacket(sendData,sendData.length,address, 

port); 

19         } catch (NumberFormatException ex) { 

20           sendData="hibás formátum".getBytes(); 

21           sendDg=new 

DatagramPacket(sendData,sendData.length,address, 

port); 

22         } 

23         ss.send(sendDg); 

24       } 

25     } catch (SocketException ex) { 

26     } catch (IOException ex) { 

27   } 

28   } 

29   public static String primeResolution(int value) 

{ 

30       //ugyanaz, mint az előző feladatnál 

31   }   

32 } 

Az első lépésben létrehozzuk a szerver socket-jét a 9980-as porton, ezen a 
porton várjuk a datagramokat. Létrehozzuk a fogadott és a küldött adat számá-
ra a byte tömböt, majd belépünk a while ciklusba. Példányosítunk egy 
DatagramPacket-et a fogadott datagram számára, majd a receive metó-

dus egy datagram érkezéséig vár. A receiveDg getData és getLength 
metódusát felhasználva megkapjuk az üzenetsztringet, meghatározzuk a küldő 
számítógép címét és portját a válasz elküldése miatt. Meghatározzuk a szám 
prímtényezős felbontását, majd létrehozunk egy datagramot a küldéshez a 4 

adattal (adattömb, adat hossza, cím, portszám), majd a DatagramSocket 
példányunk send metódusával elküldjük. 

Nézzük a kliensért felelős kódot: 
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1 public class UDPClient { 

2   public static void main(String[] args) { 

3     try { 

4       DatagramSocket cs=new DatagramSocket(); 

5       InetAddress 

address=InetAddress.getByName("10.4.2.250"); 

6       byte[] sendData; 

7       byte[] receiveData=new byte[1024]; 

8       String sentence="100"; 

9       sendData=sentence.getBytes(); 

10       DatagramPacket sendDg=new 

DatagramPacket(sendData,sendData.length,address, 

9980); 

11       cs.send(sendDg); 

12       DatagramPacket receiveDg=new 

DatagramPacket(receiveData,receiveData.length); 

13       cs.receive(receiveDg); 

14       String resolution=new 

String(receiveDg.getData(),0,receiveDg.getLength()); 

15       System.out.println("A felbon-

tás:"+resolution); 

16       cs.close(); 

17     } catch (IOException ex) { 

18     }  

19   } 

20 } 

21  

Ha megértettük a szerver feladatait ellátó kódot, akkor a kliens kódjával 
sem lesz gondunk. Létrehozzuk az elküldendő datagramot (sendDg), majd 

elküldjük, ezt követően fogadjuk (receive) a szerver által válaszként vissza-
küldött datagramot. 

7.2.4 Internetes erőforrások elérése 

Az internetes erőforrásokat különböző protokollokon keresztül lehet elér-
ni. Ilyen protokoll pl. az FTP (File Transfer Protocol), és a HTTP (HyperText 
Transfer Protocol) is. Ezeket az erőforrásokat el lehet érni az egységes 
erőforrásazonosítókon (Uniform Resource Locator – URL) keresztül. Az URL 
nem csak fájlokra mutathat, hanem pl. adatbázis lekérdezesekre is. Az URL ma-
gában foglalja: 

 a számítógép nevét, amelyen az erőforrás található 

 a protokollazonosítót, amelyen keresztül az erőforrás elérhető 
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 az erőforrás azonosítására szolgáló részeket 

Például a http://www.ektf.hu/index.php erőforrás URL-jéből látható, hogy 
a http-protokollon keresztül, a www.ektf.hu hoszton (számítógépen) hivatko-
zunk az index.php fájlra. Javában az URL-ek kezelésére és műveletek végzésére 
az URL, URLConnection és HttpURLConnection osztályok használható-
ak. Mindkét osztály alkalmas arra, hogy beolvassuk az URL tartalmát (vagyis 
amit kimenetként generál), de az URLConnection-nel az erőforrásnak jóval 
több jellemzőjéhez lehet hozzáférni és lehetőség van az erőforrás felé adatkül-
désre (pl. HTTP POST). 

Az URL osztály 

Egy URL objektum lehetővé teszi egy hálózati erőforrás elérését. URL ob-
jektum létrehozása a legegyszerűbben az őt leíró URL sztring segítségével tehe-
tő meg. Pl. 

1 URL u1=new URL("http://www.ektf.hu/index.php"); 

Az ilyen formában megadott URL-t abszolút URL-nek nevezzük. Létrehoz-

hatunk URL-objektumokat relatív URL-ekkel is. Ilyenkor az egyik URL-
objektumot használjuk fel arra, hogy egy másikat előállítsunk. Az első paramé-
ter a bázis URL (vagy alap URL), a második egy sztring, amely a bázison belüli 
erőforrásra hivatkozik.  

1 URL ekf=new URL("http://www.ektf.hu"); 

2 URL startPage=new URL(ekf,"index.php"); 

Amennyiben nem ismerjük a teljes URL-t, csak az összetevőit, akkor hasz-
nálhatjuk még ezt a fajta megadási módot is, ahol első paraméter a protokoll, 
majd a hoszt, portszám és az erőforrás elérési útja. 

1 URL ekf=new 

URL("http","www.ektf.hu",80,"index.php"); 

Az URL-objektumok komponenseit lekérdezhetjük a következő metódu-
sokkal: 

 String getProtocol(): az URL protokoll komponense 

 String getHost(): az URL hoszt komponense 

 int getPort(): az URL portja, -1-et ad, ha a port nincs beállítva 

 String getFile(): az URL fájlneve 

 String getRef(): az URL horgonya (pl. index.html#top esetén a 
top) 
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A boolean sameFile(URL u) metódus true-t ad vissza, ha az ak-
tuális és a paraméterben megadott URL ugyanazt az erőforrást azonosítja. 

Az URL-lel megadott erőforráshoz többféleképpen férhetünk hozzá: 

 Object getContent(): többnyire egy InputStream folyamot 
ad vissza (Object típusként), amelyen keresztül hozzáférhetünk az 
URL tartalmához 

 InputStream openStream(): egy InputStream-et ad vissza, 
amellyel kiolvasható az URL tartalma 

 URLConnection openConnection(): egy URLConnection-t 
ad vissza, amellyel hozzáférhetünk az erőforrás jellemzőihez is 

Nézzük meg a gyakorlatban, hogy tudjuk egy URL tartalmát kiolvasni. Az 

URL openStream metódusát fogjuk használni, és egy 
InputStreamReader-t közbeiktatva egy BufferedReader objektumon 
keresztül soronként fogjuk olvasni azt és fájlba írni: 

1 URL ekf=new URL("http://java.sun.com"); 

2 BufferedReader input=new BufferedReader(new 

InputStreamReader(ekf.openStream())); 

3 FileWriter output=new FileWriter("java.html"); 

4 String line; 

5 while ((line=input.readLine())!=null) { 

6    output.write(line); 

7 } 

8 output.close(); 

9 input.close(); 

Az URLConnection osztály 

Az URLConnection osztály több lehetőséget biztosít, mint az URL osz-

tály. Amennyiben már van URL-objektumunk, akkor annak az 

openConnection metódusával hozhatunk létre az URL-re vonatkozó 

URLConnection objektumot. Az URL-lel azonosított erőforrás tartalmához 3-
féleképpen férhetünk hozzá: 

 Object getContent(): az URL tartalmát adja vissza 

 InputStream getInputStream(): egy InputStream-et ad 
vissza, amelyen keresztül olvashatjuk az URL tartalmát 

 OutputStream getOutputStream(): egy OutputStream-en 
keresztül írhatunk az URL tartalmára (pl. HTML űrlapok esetén) 

A következő példában FTP-n keresztül töltünk le egy állományt: 
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1 URL local=new URL("ftp://localhost/eloadas.pptx"); 

2 FileOutputStream output=new 

FileOutputStream(local. getFile()); 

3 URLConnection conn=local.openConnection(); 

4 InputStream input=conn.getInputStream(); 

5 byte[] buffer=new byte[1024]; 

6 int bytesRead; 

7 while ((bytesRead=input.read(buffer))!=-1) { 

8     output.write(buffer,0,bytesRead); 

9 } 

10 output.close(); 

11 input.close(); 

Az URLConnection objektum esetén a következő hasznos metódusok 
állnak rendelkezésre, ezek főként HTTP URL-ek esetén hasznosak, mivel http-
fejléc alapján működnek: 

 String getContentEncoding(): az erőforrás karakterkészletét 
adja vissza 

 String getContentLength(): az erőforrás méretét adja vissza  

 String getContentType(): az erőforrás típusát adja vissza 

 long getDate(): az erőforrás letöltésének dátuma 

 long getLastModified(): az erőforrás utolsó módosításának 
dátuma 

 String getHeaderField(String field): az argumentum-
ban megadott (field) http fejléc értékét adja vissza 

 void setDoOutput(boolean b): true-t megadva jelezzük, 
hogy írásra is használjuk az URLConnection objektumot 

 void setUseCaches(boolean b): true-t megadva az URL tar-
talmát gyorsítótárazza, így újraletöltés esetén a cache-ből kapjuk a tar-
talmát 

Nézzük meg a már jól ismert prímtényezős felbontásos példánkat olyan 
módon, hogy a felbontandó számot egy PHP szkriptnek fogjuk elküldeni HTTP 
POST segítségével, majd a szkript előállítja a felbontást, és ezt fogja a progra-
munk visszaolvasni. A Java kód a következő: 

1 URL url=new 

URL("http://localhost/java/index.php"); 

2 URLConnection conn=url.openConnection(); 

3 conn.setDoOutput(true); 
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4 OutputStreamWriter output=new 

OutputStreamWriter(conn.getOutputStream()); 

5 output.write("value=12"); 

6 output.close(); 

7 BufferedReader input = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(conn.getInputStream())); 

8 String line; 

9 while ((line = input.readLine()) != null) { 

10     System.out.println(line); 

11 } 

12 input.close(); 

A PHP kód pedig így néz ki: 

1 function primeResolution($value) { 

2     $i=2; 

3     $result=''; 

4     while ($value!=1) { 

5         while ($value % $i==0) { 

6             $result.=$i.' '; 

7             $value/=$i; 

8         } 

9         $i++; 

10     } 

11     return $result; 

12 }  

13 if (isset($_POST['value'])) { 

14  echo primeResolution($_POST['value']); 

15 }else{ 

16  echo 'hibas formatum'; 

17 } 

7.3 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Jellemezze az összeköttetés-alapú és összeköttetés-mentes hálózato-
kat, mondjon rá konkrét protokollmegvalósításokat! 

2. Milyen osztályok állnak rendelkezésre Javában az előbbi két kommuni-
káció megvalósítására? 

3. Milyen lehetőségek vannak az internetes erőforrások elérésére? 
 



 

8. ADATBÁZISOK KEZELÉSE 

8.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A Java DataBase Connectivity (JDBC) AP0049 olyan osztályokat és interfé-
szeket tartalmaz, amelyek lehetővé teszik, hogy a Java alkalmazásunk képes 
legyen adatbáziskapcsolatok létrehozására, SQL- és PL/SQL utasítások végrehaj-
tására a relációs adatbázisokon. A fejezet segítséget ad ahhoz, hogyan kell a 
Java alkalmazásunkból: 

 adatbázishoz csatlakozni, 

 az adatbázison SQL utasításokat, lekérdezéseket végrehajtani, 

 a lekérdezések eredményét feldolgozni. 

8.2 TANANYAG  

 

18. ábra:  Adatbázisok kezelése 

8.2.1 Bevezetés a JDBC-be 

A JDBC-nek 4 komponense van: 

1. JDBC API: lehetővé teszi a hozzáférést a relációs adatbázishoz, SQL uta-
sítások futtatását, az eredmény lekérését és feldolgozását. A JDBC API 
segítségével számos adatforráshoz hozzáférhetünk. A JDBC API része a 
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Java platformnak, így a Java SE és Java EE is tartalmazza. A JDBC 4.0 API 
2 csomagra van osztva: java.sql és javax.sql. 

2. JDBC Driver Manager: a JDBC API használata előtt fel kell venni a kap-
csolatot az adatbázissal. A JDBC meghajtóprogramok feladata, hogy biz-
tosítsák a különféle adatbázisok megfelelő értelmezését és kezelését.  

3. JDBC tesztkörnyezet: segítségével meg tudjuk vizsgálni, hogy az adott 
JDBC meghajtóval hogyan fog működni a programunk. Ezek a tesztek 
nem teljeskörűek, de számos fontos funkcióját megvizsgálja a JDBC API-
nak. 

4. JDBC–ODBC híd: az ODBC (Open DataBase Connectivity) egy elterjedt 
adatbázis-hozzáférési API. Ha egy adatbázishoz még nem létezik JDBC 
meghajtó, de van JDBC–ODBC híd, akkor a JDBC-n keresztül használhat-
juk az ODBC API-t.  

 

19. ábra:  JDBC architektúra 

A JDBC támogatja a két- és háromrétegű adatbázis-elérési modellt: 

 kétrétegű: a program a felhasználói parancsokat a JDBC segítségével 
közvetlenül az adatbázis-kezelő rendszer felé továbbítja, és a parancsok 
eredményét az a felhasználónak küldi vissza. Az adatbázis lehet egy má-
sik gépen, amely az internetre van csatlakoztatva. Ezt nevezik kliens-
szerver konfigurációnak, ahol a felhasználói számítógép a kliens, és az 
adatbázist tároló számítógép a szerver. A hálózat lehet pl. intranet is, ha 
egy céges megvalósítást tekintünk.  
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20. ábra:  A kétrétegű adatbázis modell 

 háromrétegű: a felhasználói parancsok egy középső, szolgáltató réteg-
hez kerülnek, az értelmezi azokat, majd továbbítja az adatbázis-kezelő 
rendszernek, amely a parancsok eredményét visszaküldi a középső ré-
teghez, és az pedig az alkalmazás felé. A modell előnye, hogy lehetővé 
teszi az adatbázis feletti kontrollt, továbbá teljesítménybeli előnyei is 
vannak. A vállalatok egyre inkább a Java nyelv mellett döntenek, ha 
szerveroldali kód írásáról van szó, ezért a JDBC API használata elterjedt 
a háromrétegű modell középső rétegének megírásakor. 

 

21. ábra:  A háromrétegű adatbázis-modell 
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8.2.2 Meghajtóprogramok, kapcsolat az adatbázissal 

Meghajtóprogramok 

A JDBC-t természetesen szervletek és appletek esetén is lehet használni. 
Szervlet esetén a JDBC a szerveroldalon kerül felhasználásra, viszont applet 
esetén a kliensoldalon. Ilyenkor a felhasználó JDBC-n keresztül hozzáférhet az 
adatbázishoz, de ennek feltétele, hogy a kliens gépen elérhető legyen az adat-
bázis meghajtóprogramja. Egy applet alapértelmezés szerint csak olyan adatbá-
zissal kommunikálhat, amely azon a szerveren fut, ahonnan az applet kódja 
letöltődött. Többrétegű elérési modell esetén csak a középső rétegnek kell azon 
a gépen lennie, ahonnan az applet kódja származik, és ha az adatbázis más gé-
pen van, akkor is működik a kommunikáció. 

Lokális alkalmazás esetén futtatás során a használt adatbázis-meghajtó-
programok osztályainak elérhetőknek kell lenniük a lokális osztálykeresési út-
vonalon, applet esetén pedig letölthetőnek kell lenni arról a gépről, ahonnan az 
applet való. 

A meghajtóprogram kiválasztása többnyire automatikusan történik a 

DriverManager osztály használatával, amely nyilvántartja a rendelkezésre 
álló meghajtóprogramokat, és aktivizálja a megfelelőt az adatbázis-kapcsolat 
kérésekor. 

Az alapértelmezésben elérhető meghajtóprogramokat így tudjuk listázni: 

1 Enumeration<Driver> d=DriverManager.getDrivers(); 

2 while (d.hasMoreElements()) { 

3    System.out.println(d.nextElement()); 

4 } 

Amennyiben nem elérhető az a meghajtóprogram, amelyet használni sze-
retnénk, akkor fel kell vennünk a listába. A példák során MySQL adatbázist fo-
gunk használni, ezért szükség lesz a MySQL meghajtóprogramra, amelyet az 
interneten a http://www.mysql.com/downloads/connector/j/ oldalon találha-
tunk. Innen zip- vagy tar-fájlként is letölthetjük, amelyből a „mysql-connector-
java-<verzió>-bin.jar” fájlra van szükség. Ez tartalmazza a MySQL JDBC meghaj-
tót.  

Amennyiben valamilyen IDE-t használunk (NetBeans, Eclipse, stb.), akkor a 
projekt tulajdonságainál a Libraries alatt meg lehet adni, hogy milyen könyvtá-
rakat és jar-fájlokat vegyen még figyelembe a fordításnál, tehát ne csak az SDK 
osztálykönyvtárát figyelje. 

http://www.mysql.com/downloads/connector/j/
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22. ábra:  Netbeans projekt Properties/Libraries beállítása 

Ha parancssorból fordítjuk és futtatjuk a Java kódot, akkor a fordítást és a 
futtatást is ki kell egészíteni így: 

javac –classpath <jar fájl> Program.java 

java –classpath <jar fájl> Program 

A programkódban a kapcsolat létrehozásánál a DriverManager osztály 
automatikusan ki fogja választani a megfelelő meghajtót, amennyiben ez nem 

történne meg, akkor ezt nekünk kell megtenni a Class.forName statikus 
metódussal, amely betölti a paraméterben kapott osztályt, pl.: 

1 Class.forName("com.mysql.jdbc.Driver"); 

Kapcsolat az adatbázissal 

Az adatbázissal való kapcsolat létrehozásához egy Connection objek-
tumra van szükségünk. Egy program természetesen egyidőben több adatbázis-
sal is tarthat kapcsolatot több Connection objektumon keresztül. 

Egy Connection objektum a DriverManager osztály statikus 

getConnection metódusával állítható elő. A DriverManager biztonsági 
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megfontolásokból csak olyan meghajtóprogram betöltését engedélyezi, amely a 
lokális gépen található, vagy arról a címről töltődik le, ahonnan a program is. 

A getConnection-nek paraméterben meg kell adni az adatbázis URL-
jét, továbbá a csatlakozáshoz a felhasználónevet és a jelszót. Az adatbázis URL 
felépítésének alakja: jdbc:alprotokoll:adatforrás_elérése. 

 a jdbc a protokoll neve 

 az alprotokoll neve többnyire az adatforrás típusának nevével egyezik 
meg, pl. mysql 

 az adatforrás elérése az adatbázishoz tartozó elérési út, esetleg fel-
használónév és jelszó 

Egy Connection objektum előállítása: 

1 Connection con = DriverManager.getConnection( 

2                      

"jdbc:mysql://localhost/album", 

3                      "root", 

4                      ""); 

Az adatbázissal kapcsolatos információkat a DatabaseMetaData inter-
fészen keresztül lehet elérni, ilyen objektumot a Connection példányunk 
getMetaData metódusával kapunk. A metódusok nagy része get kezdetű, 
amelyek az adatbázis megvalósításával kapcsolatban adnak információt (pl. 
getDatabaseProductVersion – az adatbázist kiszolgáló szerver verzió-
ja), a másik része supports kezdetű, amelyek megadják, hogy az adatbázis ké-
pes-e egy bizonyos művelet végrehajtására (pl. 

supportsSubqueriesInExists – támogatja-e az exist-en belüli lekér-
dezéseket). 

Amennyiben az adatbázissal kapcsolatos műveletek során hiba történne, 

akkor SQLException kivétel váltódik ki. A kivételek mellett vannak még fi-
gyelmeztetések is, amelyeket az SQLWarning kivételosztály reprezentál. A 
figyelmeztetések nem szakítják meg a program futását, hanem a metódusok 
elkapják és a végrehajtás alatt álló SQL objektumhoz láncolják azokat. A 
getWarnings metódussal lehet lekérni, a clearWarnings-sal lehet töröl-
ni őket. 

Mint eddig sokszor, a munka végén itt is fel kell szabadítani az erőforráso-

kat, a Connection példányunk close metódusát meghívva. 
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8.2.3 SQL és Java típusok 

Az SQL és Java típusok nem azonosak, ezért szükség van valamilyen megfe-
leltetésre, hogy a Java típusokat alkalmazó programok írni és olvasni tudják az 
adatbázisban tárolt SQL típusú adatokat. Minden SQL típusnak van egy javabeli 
típusmegfelelője. Ez akkor fontos, amikor a Java típusú adatokat kell az adatbá-
zisba írni, vagy az adatbázisból kell az SQL típusú értékeket kiolvasni. 

A következő táblázatban a leggyakrabban használt SQL típusok Java megfe-

lelőjét láthatjuk. Az utolsó oszlopban szerepel a ResultSet és a 
CallableStatement interfészek mely get-tel kezdődő metódusaival lehet 
lekérni, a PreparedStatement interfész mely set-tel kezdődő metódusai-

val lehet beállítani, illetve a ResultSet interfész mely update-tel kezdődő 
metódusaival lehet módosítani az SQL értékeket. 

SQL típus Java típus get/set/update 

BIT java.lang.Boolean Boolean 

TINYINT java.lang.Boolean, ha a tinyInt1isBit 
tulajdonság true-ra van állítva (alap-
értelmezés), egyébként  
java.lang.Integer 

Boolean, Int 

BOOL, BOOLEAN hasonlóan történik, mint a 
TINYINT(1) esetén 

Boolean, Int 

SMALLINT 
[UNSIGNED] 

java.lang.Integer Int 

MEDIUMINT 
[UNSIGNED] 

java.lang.Integer, ha UNSIGNED, 
akkor java.lang.Long 

Int, Long 

INT, INTEGER  
[UNSIGNED] 

java.lang.Integer, ha UNSIGNED, 
akkor java.lang.Long 

Int, Long 

BIGINT 
[UNSIGNED] 

java.lang.Long, ha UNSIGNED, akkor 
java.math.BigInteger 

Long 

FLOAT java.lang.Float Float 

DOUBLE java.lang.Double Double 

DECIMAL, 
NUMERIC 

java.math.BigDecimal BigDecimal 

DATE java.sql.Date Date 

DATETIME java.sql.Timestamp Timestamp 

TIMESTAMP java.sql.Timestamp Timestamp 

TIME java.sql.Time Time 

YEAR ha a yearIsDateType tulajdonság 
false, akkor java.sql.Short, ellenkező 
esetben java.sql.Date 

Short, Date 
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SQL típus Java típus get/set/update 

CHAR, 
VARCHAR, 
TINYTEXT, TEXT,  
MEDIUMTEXT, 
LONGTEXT 

java.lang.String String 

BINARY, 
VARBINARY,  
BLOB, 
MEDIUMBLOB, 
LONGBLOB 

byte[] Bytes 

17. SQL – Java típusmegfeleletetés 

8.2.4 SQL utasítások végrehajtása 

Az SQL utasítások végrehajtására 3 interfész áll rendelkezésre: 

 Statement: egyszerű SQL utasítások végrehajtása 

 PreparedStatement: bemenő paraméterekkel rendelkező SQL uta-
sítások végrehajtása 

 CallableStatement: be és kimenő paraméterekkel rendelkező tá-
rolt SQL eljárások végrehajtásához 

Az SQL utasítások megadásánál a lezáró pontosvesszőt nem kell kirakni. 

 

23. ábra:  A legfontosabb JDBC interfészek 
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A Statement interfész 

Egy Statement objektumot az aktuális Connection példányunk 
createStatement metódusával hozható létre. Ezt követően az SQL utasí-
tást a következő 3 metódus segítségével hajthatjuk végre: 

 executeQuery: végrehajtja a paraméterben megadott SQL utasítást, 
és az eredményt egy ResultSet interfészt megvalósító objektumban 
adja vissza. Tipikusan SELECT jellegű SQL utasításokhoz használjuk. 

 executeUpdate: végrehajtja a paraméterben megadott SQL utasí-
tást, és visszaadja a megváltozott sorok számát. Jellemzően INSERT, 
UPDATE, DELETE, CREATE / DROP TABLE utasításokhoz használjuk. 

 execute: végrehajtja a paraméterben megadott SQL utasítást. Az elő-
ző két metódus általánosításának tekinthető. Akkor használjuk, ha nem 
tudjuk, hogy milyen eredményt kapunk vissza. 

Az execute metódus true-t ad vissza, ha eredménytábla a végrehajtás 

kimenete, ilyenkor az eredménytáblát a getResultSet metódussal kapjuk 
meg. A getResultSet null-t ad vissza, ha nem eredménytábla az ered-
mény vagy nincs több visszaadott eredmény. Ha false-t adott vissza az 

execute, akkor a módosított sorok számát getUpdateCount metódussal 
kapjuk meg. A getUpdateCount -1-et ad visssza, ha az eredmény ered-
ménytábla vagy nincs több visszaadott eredmény. A következő eredménykom-

ponenst a getMoreResults metódussal lehet lekérni, amelynek visszatérési 
értéke megegyezik az execute-tal. Egy SQL utasítást akkor tekintünk feldolgo-
zottnak, ha az összes eredménykomponenst feldolgoztuk. 

Nézzünk az előbbiekre egy példát! Adott a következő adatbázis, amely al-
bumokról tárol információkat (album tábla) és a hozzá tartozó számokat (track 
tábla): 

 

24. ábra:  Az album adatbázis szerekzete 
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Szeretnénk lekérni azokat az albumokat, amelyek műfaja ’metal’ és a 8-as 
id-jű album árát meg szeretnénk változtatni. 

1 Connection con = DriverManager.getConnection( 

2                         

"jdbc:mysql://localhost/album? 

allowMultiQueries=true", 

3                          "root", 

4                          ""); 

5 Statement stmt = con.createStatement(); 

6 stmt.execute("SELECT eloado,cim FROM album WHERE 

mufaj LIKE 'metal';UPDATE album SET ar='12 euro' WHERE 

id=8"); 

7 while (true) { 

8    int rowsNum=stmt.getUpdateCount(); 

9    if (rowsNum>=0) { 

10       System.out.println("Sorok száma: "+rowsNum); 

11       stmt.getMoreResults(); 

12       continue; 

13    } 

14    ResultSet rs=stmt.getResultSet(); 

15    if (rs!=null) { 

16       while (rs.next()) { 

17          System.out.println("Előadó: 

"+rs.getString("eloado")+" - cím: 

"+rs.getString("cim")); 

18       } 

19       stmt.getMoreResults(); 

20       continue; 

21    } 

22    break; 

23 } 

24 con.close(); 

Az előbbi kódban egy kis tanulmányozás után semmi különös nincs, létre-
hozzuk a kapcsolatot az adatbázissal, készítünk egy Statement objektumot, 
majd megadjuk a két SQL parancsot pontosvesszővel elválasztva a végrehajtás-
nál. Ha adatmanipulációs SQL parancs futott le, akkor kiírjuk a módosított sorok 
számát, ha ResultSet-et kaptunk, akkor megjelenítjük annak tartalmát. Ha 
elérünk a while ciklus végére, az azt jelentette, hogy a getUpdateCount -

1-et, a getResultSet pedig null értéket adott vissza, vagyis nincs több 
eredménykomponens, így a break megszakítja a ciklus működését. 

Ami talán érdekes az előbbi kódban, az a kapcsolat létrehozásánál az adat-
bázis URL végén lévő ’allowMultiQueries=true’. Alapértelmezésben 



Adatbázisok kezelése 119 

 

ugyanis a MySQL JDBC meghajtóban (JDBC connector) biztonsági megfontolá-
sokból (SQL injection veszély) ki van kapcsolva az egymás utáni SQL parancsok 
végrehajtása, és csak ilyen módon lehet aktívvá tenni ezt az opciót. Ezért tud-
tunk két SQL parancsot egy execute-tal végrehajtani. 

A PreparedStatement interfész 

Ez az interfész a Statement-től két dologban tér el: 

 egy PreparedStatement példány már tartalmaz egy előfordított 
SQL utasítást, amely létrehozáskor átkerül az adatbázishoz 

 a megadott SQL utasítás tartalmazhat bemenő paramétereket, amelye-
ket kérdőjelek jelölnek, ezeknek kell értéket adni a végrehajtás előtt 

Egy PreparedStatement interfészt megvalósító objektumot a 
Connection példány prepareStatement metódusával hozhatunk létre, 
amelynek paraméterben meg kell adni az SQL parancsot, amelyben a bemenő 
paraméterek helyén ? jelnek kell állnia, pl.: SELECT eloado FROM album 
WHERE mufaj LIKE ? 

A PreparedStatement használatánál gyorsabb a végrehajtás, mint a 

Statement-nél. A teljesítménytöbblet azonban csak akkor jelentkezik, ha 
ugyanazt az SQL utasítást többször is elvégezzük, és az adatbáziskezelő nem 
zárja le a nyitott SQL utasításokat (DatabaseMetaData-nál a 

supportsOpenStatementsAcrossCommit-nak true-nak kell lennie). 

A bemenő paramétereket a típusnak megfelelő set metódusokkal lehet 
beállítani. Ezeknél a metódusoknál meg kell adni a behelyettesítendő érték 
sorszámát (a kérdőjelek számozása 1-től kezdődik) és az adott értéket. A para-
méterek értékét törölni a clearParameters metódussal lehet. 

1 PreparedStatement 

pstmt=con.prepareStatement("SELECT eloado,cim FROM 

album WHERE mufaj LIKE ? AND ev>?"); 

2 pstmt.setString(1,"metal"); 

3 pstmt.setInt(2,2000); 

4 ResultSet rs=pstmt.executeQuery(); 

8.2.5 Eredménytáblák feldolgozása 

A lekérdező parancsaink eredményét egy eredménytáblában kapjuk meg, 

amelyet egy ResultSet objektum reprezentál. Ezen objektumok segítségével 
lehetőség van az eredmény soronként való elérésére, a sorok mezőinek lekéré-
sére. Továbbá lehetőség van az eredménytábla sorainak módosítására is, amely 
módosítások bekerülnek az adatbázisba. 
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Az eredménytáblákat két szempont alapján csoportosíthatjuk: 

 az eredménytáblán belüli navigálás iránya 
– TYPE_FORWARD_ONLY: csak előre haladva dolgozhatjuk fel a 

táblát (alapértelmezett) 
– TYPE_SCROLL_INSENSITIVE: mindkét irányba haladhatunk a 

feldolgozásnál, de nem észleli, ha más időközben módosítást haj-
tott végre 

– TYPE_SCROLL_SENSITIVE: mindkét irányba haladhatunk, és 
észleli a változtatásokat 

 az eredménytábla módosítható-e 
– CONCUR_READ_ONLY: nem módosítható (alapértelmezett) 
– CONCUR_UPDATEABLE: módosítható 

Az előbbi konstansokat a ResultSet interfész tartalmazza. Lekérdezni az 
eredménytábla objektum getType és getConcurrency metódusaival le-

het, beállítani pedig a Connection objektum createStatement, 
prepareCall és prepareStatement metódusainak paramétereként az 
előbbi konstansok megadásával lehet. 

Hogy az adatbázis támogatja-e az előbbi eredménytábla-típusokat, azt a 

DatabaseMetaData interfészben lévő supportsResultType és 
supportsResultSetConcurrency metódusokkal tudjuk megnézni. 

Navigálás az eredménytáblában 

Az eredménytábla feldolgozása során mindig csak egy, az aktuális sor érhe-
tő el. Ezt a sort egy kurzor jelöli, a kurzor pozícióját megváltoztatni a következő 
ResultSet-beli metódusokkal lehet: 

 boolean next(): a következő sorra ugrik, false, ha nincs több 
sor. 

 boolean previous(): az előző sorra ugrik, false, ha nincs több 
sor. 

 boolean last(): az utolsó sorhoz ugrik, false, ha üres az ered-
ménytábla. 

 boolean first(): az első sorhoz ugrik, false, ha üres az eredmény-
tábla. 

 void afterLast(): az eredménytábla utolsó sora utáni helyre ug-
rik. 

 void beforeFirst(): az eredménytábla eslő sora elé ugrik. 
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 boolean absolute(int index): az adott számú sorra pozício-
nál. Ha negatív az index értéke, akkor az eredménytábla végéről szá-

molja a pozíciót visszafelé, false-t ad vissza, ha kilépünk az ered-
ménytáblából. 

 boolean relative(int index): úgy működik, mint az 
absolute, de itt a pozíciót nem az eredménytábla elejétől nézi, hanem 
az aktuális pozíciótól. 

Utóbbi két metódus esetén fontos, hogy a sorok számozása 1-től kezdődik. 
A kurzor pozíciójáról információt kaphatunk a következő metódusokkal: 

 boolean isAfterLast(): true, ha a kurzor az utolsó sor után 
áll. 

 boolean isBeforeFirst(): true, ha a kurzor az első sor előtt 
áll. 

 boolean isFirst(): true, ha a kurzor az első soron áll. 

 boolean isLast(): true, ha a kurzor az utolsó soron áll. 

 int getRow(): visszaadja a kurzor aktuális pozícióját. 

 

25. ábra:  A JDBC-interfészek és a közöttük lévő kapcsolatok 

Az aktuális sor értékeinek beolvasása 

Az aktuális sor oszlopainak értékét a getTípus (pl. getInt, getString, 
stb.) metódussal lehet megtenni, amelynek első paramétere vagy az oszlop 
neve vagy az oszlop sorszáma (a sorszámozás 1-től kezdődik). A sorszám szerinti 
lekérés gyorsabb, mint a név szerinti. Amennyiben egy oszlop nevét ismerjük, 
akkor az int findColumn(String column) metódussal le tudjuk kérni 
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a sorszámát. A lekérdezésben szereplő oszlopok neveit a getMetaData me-
tódussal lehet elérni, amely egy ResultSetMetaData objektumot ad vissza.  

Most már ismerjük az eredménytáblák feldolgozásának menetét, készít-
sünk egy olyan metódust, amely a paraméterül átadott kapcsolatazonosító 
objektumot és egy lekérdező SQL parancsot felhasználva a konzolra listázza egy 
táblázatban a lekérdezés eredményét a fejlécekkel együtt a következő formá-
ban: 

 

26. ábra:  Egy eredménytábla megjelenítése a konzolban 

Nézzük a kódot, utána pedig a magyarázatot: 

1 public static void displaySQLResult(Connection 

con,String sql) throws SQLException { 

2    Statement st=con.createStatement(); 

3    ResultSet rs=st.executeQuery(sql); 

4    ResultSetMetaData rsm=rs.getMetaData(); 

5    int space=3; 

6    //az oszlopszélességeket tartalmazó tömb 

7    //értékük kezdetben az oszlopnevek hossza 

8    int[] textWidth=new int[rsm.getColumnCount()]; 

9    for (int i=1;i<=rsm.getColumnCount();i++) { 

10       textWidth[i-

1]=rsm.getColumnName(i).length(); 

11    } 

12    while (rs.next()) { 

13       for (int i=1;i<=rsm.getColumnCount();i++) { 

14          //ha az adat hossza nagyobb,  

15          //mint az eltárolt legnagyobb hossz 

16          if (textWidth[i-

1]<rs.getString(i).length()) { 

17             textWidth[i-

1]=rs.getString(i).length(); 

18          } 

19       } 

20    } 

21    //fejléc sor előállítása 
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22    int sumWidth=0; 

23    StringBuilder sb=new StringBuilder(); 

24    for (int i=1;i<=rsm.getColumnCount();i++) { 

25       sb.append(String.format("%-"+(textWidth[i-

1]+ space)+"s",rsm.getColumnName(i))); 

26       sumWidth+=textWidth[i-1]+space; 

27    } 

28    System.out.println(sb); 

29    //a fejlécet és tartalmat elválasztó sor létre-

hozása 

30    System.out.println(new String(new 

char[sumWidth]). replace("\0", "-")); 

31    //tartalmi sorok listázása 

32    rs.beforeFirst(); 

33    while (rs.next()) { 

34       sb=new StringBuilder(); 

35       for (int j=1;j<=rsm.getColumnCount();j++) { 

36          sb.append(String.format("%-

"+(textWidth[j-1]+space)+"s",rs.getString(j))); 

37       } 

38       System.out.println(sb); 

39    } 

40 } 

Mivel az utasítást nem ismerjük, ezért nem tudjuk azt sem, hogy a lekérde-
zésben mennyi oszlop szerepel, nem tudjuk azok nevét, ezért használni kell a 

ResultSetMetaData osztályt, hogy a lekérdezéshez tartozó metaadatokhoz 
(oszlopok száma, oszlopok neve, stb.) hozzáférjünk. Tudni kell továbbá, hogy a 
megjelenített oszlopok milyen szélesek lesznek, hiszen ez kell a formázott meg-
jelenítéshez. Ezért mielőtt a táblázatot kiírnánk, minden egyes oszlop adatain 
végig kell menni és meghatározni az oszlop szélességét, majd utána az ered-
ménytábla kurzorát újra a tábla elejére kell állítani, és megjelenítéshez végig-
menni rajtuk újra. 

Az 5. sorban a space az oszlopok közötti távolságot tartalmazza. Egy 
textWidth tömbben lesznek az oszlopszélességek, amely értékek kezdetben 
az oszlopnevek hosszával egyeznek meg. Ezt követően végigmegyünk az ered-
ménytábla sorain (12. sor) és ha valamelyik oszlopban hosszabb adat van (16. 
sor), akkor az lesz az aktuális oszlophossz. A for ciklusoknál arra kell vigyázni, 
hogy a tömbelemek indexelése 0-tól kezdődik, az eredménytábla oszlopainak 
indexelése pedig 1-től! A sumWidth változó a fejléc alatti kötőjelekből álló sor 
hosszát fogja tartalmazni. A megjelenítésnél úgy fogunk eljárni, hogy mindig 

egy StringBuilder-ben állítjuk össze egy sor tartalmát és a teljes sort írat-
juk ki a konzolra. A String.format statikus metódus segítségével egy 
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formátumsztring2 segítségével hozhatunk létre formázott sztringet. A 
formátumsztring az 1. paraméter, amelyben különböző formázó karaktereket 
használhatunk. Ebben a példában a %s egy sztringre való hivatkozást jelent, 
amelyet a format 2. paramétereként adunk meg. A %20s pl. azt jelenti, hogy a 
sztring 20 karakternyi helyen fog megjelenni, a %-20s-ben a - jel pedig a balra 
igazítását jelenti a sztringnek a megadott szélességen.  

A következő „elválasztó” sor előállítása kicsit érdekes, ugyanis annyiszor 
kellene kötőjelet ismételni, amennyi a sumWidth értéke és azt a sztringet 
kellene megjeleníteni. Ezt úgy oldjuk meg, hogy létrehozunk egy sztringet 
sumWidth méretű üres karaktertömb segítségével. Ekkor a sztringünk 

sumWidth darab úgynevezett null karakterből áll, amelyre a \0-val hivat-
kozhatunk. Annyi a dolgunk, hogy a \0 karakter előfordulásait kicseréljük - jelre. 

Ezt követően visszaállítjuk az eredménytábla kurzorának pozícióját az első 
sor elé, majd úgy, ahogy a fejléc sornál láttuk, kiíratjuk a formázott sorokat. 

Az eredménytábla módosítása 

Az eredménytáblát csak akkor lehet módosítani, ha teljesülnek a következő 
feltételek: 

 a lekérdezés csak egy táblára vonatkozik, 

 a lekérdezés az elsődleges kulcs oszlopát is visszaadja, 

 új sor beszúrásához a lekérdezésnek tartalmaznia kell az összes olyan 
mezőt, amely nem lehet üres és nincs alapértelmezett értéke. 

Az eredménytábla aktuális sorának mezőit az updateTípus (pl. 

updateInt, updateString, stb.) metódus segítségével tudjuk módosítani. 
A megváltozott értékek ekkor még nem kerülnek be az adatbázisba, csak az 
updateRow metódus meghívására. 

Tegyük fel, hogy szeretnénk megváltoztatni az összes album tárolt hosszát 
oly módon, hogy perc helyett órában tároljuk azt. Vagyis a jelenlegi percben 
megadott értékekből nekünk órában megadott értéket kell készíteni és módosí-
tani a régi adatokat. Az ezt megvalósító kódrészlet így néz ki: 

1 String sql="SELECT * FROM album ORDER BY 

eloado,cim"; 

2 Statement st=con.createStatement(  

3           ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE,  

4           ResultSet.CONCUR_UPDATABLE); 

                                                           
2
 A formázó sztringekről bővebben itt olvashatunk:   

http://docs.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/util/Formatter.html 
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5 ResultSet rs=st.executeQuery(sql); 

6 while (rs.next()) { 

7    String hossz=rs.getString("hossz"); 

8    int perc=Integer.parseInt( 

9             hossz.substring(0,hossz.indexOf(" 

"))); 

10    double ora=Math.round(perc/60.0*100)/100.0; 

11    rs.updateString("hossz",ora+" óra"); 

12    rs.updateRow(); 

13 } 

8.3 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Melyek a JDBC API komponensei? 

2. Mutassa be a két- és háromrétegű adatbázis-elérési modellt! 

3. Mely interfészek használhatóak SQL utasítások végrehajtásához, mi kö-
zöttük a különbség? 

 





 

9. JAVA 2D 

9.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK 

A Java 2D API kétdimenziós grafikus lehetőségeket biztosít a Java progra-
mokhoz, amely API-t az AWT (Abstract Window Toolkit) alcsomagjaiban találjuk 

(pl. java.awt.color, java.awt.geom, stb.). Az API segítségével kezelhe-
tünk vonalrajzokat, támogatja a szövegmegjelenítést, a képek kezelését, segít-
ségével jó megjelenésű felhasználói felületeket készíthetünk. A Java 2D alapjait 
a Graphics és Graphics2D osztályok adják. A Graphics2D osztály több 

funkciót és lehetőséget biztosít, mint a Graphics osztály. A régebbi JDK 1.1-
es verzióval való kompatibilitás miatt a Graphics2D osztályt a Graphics 
osztály leszármazottjaként definiálták. A Graphics objektumon típuskénysze-

rítést kell végrehajtani, hogy elérjük a Graphics2D lehetőségeit: 

1 public void paint(Graphics g) { 

2    Graphics2D g2d=(Graphics2D)g; 

3    ... 

4 } 

A Java 2D API a következő lehetőségeket biztosítja: 

 egységes megjelenítési modell, 

 számos geometriai alapelem (pont, téglalap, ellipszis, körív, stb.) keze-
lése, alakzatok transzformálása, a meglévő alakzatokból újak létrehozá-
sa, 

 találatkezelés az alakzatok, szövegek és képek terén, 

 egymást átfedő objektumok megfelelő megjelenítése, 

 különböző színmodellek kezelése, 

 nyomtatás megvalósítása, 

 a megjelenítés minőségének beállítása. 



128 Java 2D 

 

9.2 TANANYAG 

 

27. ábra:  Java 2D 

9.2.1 Bevezetés a Graphics2D-be 

Amikor egy képelemet szeretnénk kirajzolni, akkor egy Graphics2D ob-
jektum valamely rajzoló metódusának kell azt átadni, amely a rajzolás során 

figyelembe veszi a Graphics2D objektum korábban beállított attribútumait. 
Ezek az attribútumok a következőek lehetnek: 

 rajzolás minősége (render), 

 kontúr szélessége és kapcsolódásának módja (stroke), 

 kitöltés megadása (color), 

 megjelenítendő terület megadása (clip), 

 képelemek transzformációja (eltolás, forgatás, skálázás, nyírás) 
(transform), 

 képelemek kombinálásának módja (composite). 

A Graphics2D ezen attribútumait mindig egy megfelelő set metódussal 
lehet beállítani, pl. setColor, setStroke, stb. 

Rajzolás 

A megjelenítéssel kapcsolatban két koordináta-rendszerről beszélhetünk: 

 kép koordináta-rendszer (KKR): a megjelenítés során használt eszköz 
koordináta-rendszere, amely negatív értékeket nem vehet fel. Az x ten-
gely jobbra, az y tengely pedig lefelé nő. 
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 világ koordináta-rendszer (VKR): a megjelenítés során a képelemek ezen 
koordinátái automatikusan konvertálódnak át a KKR-be. 

Az alakzatok kirajzolásához a Graphics2D osztály több metódusát is 

használhatjuk: draw, drawLine, drawRect, drawRoundRect, 
drawOval, drawArc, drawPolyline, drawPolygon, draw3DRect. Az 
alakzatok kitöltésére a fill, fillRect, fill3DRect, fillRoundRect, 
fillOval, fillArc, fillPolygon és clearRect metódusok állnak 
rendelkezésre. Az alakzatok megjelenítésének lépései a következőek: 

4. amennyiben az alakzathoz körvonalat rendeltünk, akkor a 

Graphics2D a Stroke attribútum alapján készít egy új alakzatot, 

5. az alakzat VKR koordinátáit leképezi KKR-re, 

6. a körvonalat a megjelenítendő területre vágja, 

7. a kapott alakzatot kitölti (ha kell), és figyelembe veszi a kombinálás 
módját. 

A szövegek megjelenítése is így történik, ugyanis a szövegeknél használt 
betűtípusok különálló betűelemekből3 épülnek fel, és a betűelemek egyben 
alakzatok is. Szövegek megjelenítéséhez a drawString metódus használható. 

Képek megjelenítésénél a vágás a kép befoglaló téglalapján hajtódik végre. 
A kép kirajzolásához a drawImage metódus használható.  

Eszközök a megjelenítéshez 

A GraphicsEnviroment osztály segítségével megkapjuk a számítógép-
ről elérhető megjelenítő és rajzoló eszközök, továbbá a használható betűtípus-

ok listáját. Egy GraphicsEnviroment példány tartalmazza az alkalmazás 
által elérhető eszközöket. Egy ilyen eszközt a GraphicsDevice objektum 
definiál. Minden GraphicsDevice példány rendelkezik 

GraphicsConfiguration példányokkal, amelyek az eszköz használható 
konfigurációit írják le. 

A megjelenítést a példák során mindig egy hasonló programrészlettel fog-
juk elvégezni. A MyGraph osztályt a JPanel-ből származtatjuk, de lehetne pl. 
a Component-ből is, amelynek paint metódusát használjuk a rajzoláshoz. 

1 public class Java2D { 

2     public static void main(String[] args) { 

3         JFrame frame=new JFrame("graph2d"); 

                                                           
3
 A betűelemek a karakterek vizuális reprezentációi. Ligatúra: két betűelem összevonása 
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4         

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_ CLOSE); 

5         frame.add(new MyGraph()); 

6         frame.setSize(300,200); 

7         frame.setVisible(true); 

8     } 

9 } 

10 class MyGraph extends JPanel { 

11     public void paint(Graphics g) { 

12         Graphics2D g2=(Graphics2D)g; 

13         g.drawString("JAVA 2D", 30, 30); 

14         g.setColor(new Color(140,0,0)); 

15         g.fillRect(60, 60, 50, 50); 

16     } 

17 } 

9.2.2 A Graphics2D attribútumai 

A rajzolás minősége 

Lehetőség van a megjelenítés minőségének beállítására, minél jobb a mi-

nőség, annál lassabb a rajzolás. Erre a RenderingHints osztály ad lehetősé-
get, amelynek meg kell adni egy tulajdonságot (kulcsot) és a hozzá tartozó érté-
ket. A tulajdonságok lehetnek: 

 alfa-interpoláció (KEY_ALPHA_INTERPOLATION): két alfa-csatorna 
közötti interpoláció sebességét adhatjuk meg, amely textúrázáskor fon-
tos. 

 anti-alising (KEY_ANTIALIASING): segít az alakzatok „szögletességé-
nek” csökkentésében a raszteres megjelenítés miatt. 

 színmegjelenítés sebessége (KEY_DITHERING): a dithering az az eljá-
rás, amely segítségével egy nagyobb színmélységű képet egy kisebb 
színmélységű megjelenítőn ábrázolunk. A ditheringet ki is lehet kap-
csolni. 

 tört mértékek használata (KEY_FRACTIONALMETRICS): egy betűtí-
puson belüli karakterek meghatározott távolságra vannak egymástól, 
viszont a méret változtatása esetén nem biztos, hogy egész pozíciókra 
kerülnek, ilyenkor a megjelenítő rendszerek felfelé kerekítenek, ezt a 
kerekítést lehet ki/be kapcsolni. 

 az interpoláció fajtájának beállítása (KEY_INTERPOLATION). 

 a rajzolás sebességének beállítása (KEY_COLOR_RENDERING). 
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 a szövegekre vonatkozó anti-alising ki-be kapcsolása 
(KEY_TEXT_ANTIALIASING). 

1 g2.setFont(new Font(Font.SANS_SERIF,Font.BOLD, 

30)); 

2 RenderingHints th=new RenderingHints(  

3        RenderingHints.KEY_TEXT_ANTIALIASING, 

4        RenderingHints.VALUE_TEXT_ANTIALIAS_ON); 

5 g2.drawString("JAVA 2D - szöveg megjelenítés", 20, 

40); 

6 g2.setRenderingHints(th); 

7 g2.drawString("JAVA 2D - szöveg megjelenítés", 20, 

80); 

További megjelenítési tulajdonságokat a RenderingHints példányunk-
hoz a put metódussal adhatunk. A kód futtatásakor láthatjuk az anti-alising 
hatását: 

 

28. ábra:  Az anti-alising hatása szöveg megjelenítésénél 

Kontúr 

Az alakzat határpontjainak összességét kontúrnak nevezzük. A kontúrt a 
Stroke interfész definiálja, és a BasicStroke osztály implementálja. Meg-
adhatjuk a kontúr szélességét, a végpontoknál alkalmazott dekorációt, két kon-
túr összekapcsolásának módját és ha szaggatott a kontúr, annak mintáját. 

 

29. ábra:  A kontúrok összekapcsolási módjai 
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30. ábra:  A kontúrok végpontjainál alkalmazható dekorációk 

A kontúrt a setStroke metódussal lehet beállítani, amelyet a 

Graphics2D metódusai közül a draw, drawArc, drawLine, drawOval, 
drawPolygon, drawPolyline, drawRect, drawRoundRect vesznek 
figyelembe. 

1 float[] dash={10.0f,10.0f,1.0f,10.0f}; 

2 BasicStroke bs=new BasicStroke(2.0f,BasicStroke. 

JOIN_ROUND,BasicStroke.CAP_ROUND,10.0f,dash,0.0f); 

3 g2.setStroke(bs); 

4 g2.draw(new 

RoundRectangle2D.Double(10,10,200,100,50, 50)); 

A dash tömbben adtuk meg a kontúr mintáját, amely 10 pixel vonalból, 10 
pixel üres területből, 1 pixel vonalból és 10 pixel üres területből áll. 

Kitöltés 

Egy alakzat színnel, mintával vagy textúrával való kifestését jelenti. Ha 

színnel szeretnénk kitölteni egy alakzatot, akkor a setColor metódust kell 
használni, egyébként a setPaint metódust. Utóbbi esetben a 

GradientPaint és a TexturePaint osztályokat használhatjuk. 

A GradientPaint esetében megadunk 2 pontot (x,y koordinátával) és a 
hozzájuk tartozó színt. A színátmenet a megadott 2 pont között lesz: 

1 GradientPaint gp=new 

GradientPaint(10,10,Color.BLACK, 400,300,Color.RED); 

2 g2.setPaint(gp); 

3 g2.fillRect(10,10,400,300); 
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31. ábra:  Színátmenet Java 2D-ben 

A TexturePaint osztály segítségével megoldható, hogy a kitöltés textú-
ra segítségével történjen. A TexturePaint konstruktorában meg kell adni 
egy BufferedImage példányt, amely a textúrát tartalmazza (a mostani pél-

dában egy jpg képet használunk), továbbá egy Rectangle2D objektumot, 
amely a textúra elhelyezkedésének kezdőpontját és méretét határozza meg: 

1 BufferedImage bi=null; 

2 try { 

3     bi=ImageIO.read(new File("texture.jpg")); 

4 } catch (IOException ex) {} 

5 //a textúra  

6 Rectangle2D r2=new Rectangle2D.Float(10,10,40,40); 

7 TexturePaint tp=new TexturePaint(bi,r2); 

8 g2.setPaint(tp); 

9 g2.fillRect(10,10,400,300); 
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32. ábra:  Textúrával kitöltött téglalap 

Kombinálás 

A kombinálás azt jelenti, hogy az egymást fedő alakzatok esetén megad-
hatjuk, hogy az egymást fedő részeken a pixelek milyen színűek legyenek. A 
Javában a kombináláshoz 2 interfész tartozik, a Composite és a 
CompositeContext. Az AlphaComposite osztály pedig implementálja a 

Composite interfészt. 

A leggyakrabban használt kombinálási szabály az SRC_OVER, amely azt je-
lenti, hogy a később kirakott alakzat színe lesz a fedő területen. Áttetszőséget 

(alfa csatorna) is megadhatunk az AlphaComposite osztállyal, nem áttetsző 
színeknél az alfa értéke 1, a teljesen áttetszőké pedig 0. 

A létrehozott kombinálási szabályt a setComposite metódussal állíthat-
juk be a Graphics2D objektumnak. 

A következő példában 50%-os áttetszőséget adunk az alakzatok egymásba 
lógó részeinél: 

1 AlphaComposite ac=AlphaComposite.getInstance( 

2         AlphaComposite.SRC_OVER,0.5f); 

3 g2.setComposite(ac); 

4 g2.setColor(Color.red); 
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5 g2.fillRect(30,30,300,160); 

6 g2.setColor(Color.green); 

7 g2.fillRect(200,80,400,200); 

 

33. ábra:  Átlátszóság az objektumok között 

Vágás 

A vágást akkor használjuk, mikor szeretnénk meghatározni a megjeleníteni 
kívánt területet. A Graphics2D objektumnak a setClip metódussal kell 
átadni a megjelenítési területet.  

A következő példában egy képet jelenítünk meg a frame-en, amelyhez de-
finiálunk egy megjelenítési területet (egy kört), amely terület az egér pozícióját 
követi. Tehát a képből mindig egy környi területet jelenítünk meg az egér pozí-
ciójában. 

1 class MyGraph extends JPanel implements 

MouseMotionListener { 

2    int mX=0; 

3    int mY=0; 

4    public void paint(Graphics g) { 

5        Graphics2D g2=(Graphics2D)g; 

6        int r=150; 

7        g2.setBackground(Color.white); 

8        g2.clearRect(0,0,640,480); 
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9        BufferedImage bi=null; 

10        try { 

11            bi=ImageIO.read(new Fi-

le("tulips.jpg")); 

12        } catch (IOException ex) {} 

13        Ellipse2D e=new 

Ellipse2D.Double(mX,mY,r,r); 

14        g2.setClip(e); 

15        g2.drawImage(bi,null,0,0); 

16    } 

17    public void mouseDragged(MouseEvent e) {} 

18    public void mouseMoved(MouseEvent e) { 

19        mX=e.getX(); 

20        mY=e.getY(); 

21        this.repaint(); 

22    } 

23 } 

A MyGraph osztályban implementáltuk a MouseMotionListener in-
terfészt, amelynek mouseMoved metódusában megkapjuk az aktuális egérpo-
zíciót, ezt elmentjük az mX és mY változókba, majd újrarajzoljuk a JPanel-t. A 

JFrame objektumunknak az addMouseMotionListener metódussal át 

tudjuk adni a MyGraph példányunkat, így már aktív lesz a frame-en az egér 
mozgásának figyelése. A paint metódusban arra kell figyelni, hogy a 
clearRect metódussal „töröljük” a JPanel tartalmát. 

9.2.3 Alakzatok 

A Java 2D API számos osztályt biztosít a geometriai alakzatok (pl. pont, vo-
nal, görbék, téglalapok) létrehozásához. Ezek az osztályok a java.awt.geom 
csomag részei. 

A Point2D absztrakt osztálynak van két gyermekosztálya, a Float és a 
Double. Ezek lehetővé teszik a sík egy pontjának reprezentációját, vagyis egy 
pont x és y koordinátájának tárolását. Ezeket az objektumokat később felhasz-
nálhatjuk a többi alakzat megvalósításánál. A koordinátákat a konstruktorban 
adhatjuk meg, de használhatjuk a setLocation metódust is: 

 void setLocation(double x, double y) 

 void setLocation(Point2D p) 

Lehetőség van 2 pont közötti távolság meghatározására, paraméterben a 
másik pontot kell megadni: 

 double distance(double x,double y) 
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 double distance(Point2D p) 

A Line2D szintén egy absztrakt osztály, ennek is van egy Float és egy 
Double alosztálya, amelyek segítségével egy szakaszt reprezentálhatunk. 

1 Point2D.Double p1=new Point2D.Double(30,30); 

2 Point2D.Double p2=new Point2D.Double(140,30); 

3 Line2D.Double l=new Line2D.Double(p1, p2); 

4 g2.draw(l); 

A Line2D osztályoknak természetesen van olyan konstruktora is, amely-
ben a két végpont x és y koordinátáit külön megadhatjuk. A végpontokat ké-
sőbb a setLine metódussal változtathatjuk meg. 

Lehetőség van másodfokú és harmadfokú (Beziér-) görbék létrehozására is, 

előbbit a QuadCurve2D, utóbbit a CubicCurve2D osztályok segítségével 
adhatjuk meg. Ugyancsak mindkettőnél van Float és Double pontosságú 
megvalósítása. A konstruktor mellett használhatjuk a setCurve metódust a 
görbe megadására: 

1 QuadCurve2D q = new QuadCurve2D.Float(); 

2 q.setCurve(50,50,50,100,150,50); 

3 //1. és 3. pontpár a görbe végpontjai 

4 //2. pontpár a kontrollpont 

5 g2.draw(q); 

6 CubicCurve2D c=new CubicCurve2D.Float(); 

7 c.setCurve(50,50,50,100,150,0,150,50); 

8 //1. és 3. pontpár a görbe végpontjai 

9 //2. és 3. pontpár a kontrollpont 

10 g2.draw(c); 
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34. ábra:  Alkalmazható vonaltípusok 

A Rectangle2D osztály segítségével egy téglalapot írhatunk le a bal fel-
ső sarkának koordinátája és a szélesség, magasság értékeinek megadásával. A 

RoundRectangle2D segítségével lekerekített sarkú téglalapot készíthetünk, 
itt még meg kell adnunk a lekerekítéshez tartozó ellipszis szélesség és magasság 
értékeit. A konstruktor mellett a megadáshoz használhatjuk a setRect és 
setRoundRect metódusokat. 

1 Rectangle2D r=new 

Rectangle2D.Double(50,200,200,120); 

2 g2.draw(r); 

3 RoundRectangle2D rr=new 

RoundRectangle2D.Double(300,200, 200,120,30,30); 

4 g2.draw(rr); 

Ellipszis megadásához az Ellipse2D.Float és Ellipse2D.Double 
osztályok használhatóak. Meg kell adnunk az ellipszist befoglaló téglalap bal 
felső sarkának koordinátáit és ezen téglalap szélességét illetve magassát. 

Ellipszisív készítését (ide tartozik értelmeszerűen a körív is) az Arc2D osz-
tállyal tehetjük meg, amelyhez meg adni az ellipszist befoglaló téglalapot, a 
kezdő és a befejező szöget és az ív típusát: 
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 Arc2D.OPEN: nyitott ív 

 Arc2D.CHORD: ellipszisszelet 

 Arc2D.PIE: ellipsziscikk 
1 Rectangle2D re=new Rectangle2D.Double(300, 10, 

200, 120); 

2 Ellipse2D e=new Ellipse2D.Double(); 

3 e.setFrame(re); 

4 g2.draw(e); 

5 g2.setColor(Color.red); 

6 Arc2D a=new Arc2D.Double(re,0,90,Arc2D.PIE); 

7 g2.draw(a); 

 

35. ábra:  Alapalakzatok Java 2D-ben 

Minden Shape interfészt megvalósító alakzatnál lehetőség van az alakzat 
körvonalának lekérdezésére a PathIterator interfész segítségével. A 
PathIterator interfész segítségével az alakzat körvonalszegmenseit kapjuk 
meg. 

1 Rectangle2D r1=new Rectangle2D.Double(10, 10, 100, 

50); 
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2 PathIterator pi=r1.getPathIterator(null); 

3 while (!pi.isDone()) { 

4    double[] p=new double[6]; 

5    pi.currentSegment(p); 

6    System.out.println(p[0]+" - "+p[1]); 

7    pi.next(); 

8 } 

 

36. ábra:  PathIterator eredménye 

A while ciklusban a PathIterator-t megvalósító pi objektumnak van 
egy currentSegment metódusa, amelynek egy 6 hosszú double tömböt vár 
paraméterként, ebben lesznek a visszaadott szegmens pontjai, a visszatérési 
értéke egész: 

 PathIterator.SEG_MOVETO: egy pontot ad meg a tömbben 

 PathIterator.SEG_LINETO: szintén egy pontot ad meg 

 PathIterator.SEG_QUADTO: két pontot ad meg 

 PathIterator.SEG_CUBICTO: három pontot ad meg 

 PathIterator.SEG_CLOSE: egy pontot sem ad meg 

Létezik egy FlatteningPathIterator osztály is (implementálja a 
PathIterator-t), amelynek meg lehet adni egy ún. simasági tányezőt, amely 

egy double érték, és a kontrollpont illetve a görbe egymástól való maximális 
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távolságát jelenti. Minél kisebb ez az érték, annál pontosabb lesz az alakzat 
körvonalának közelítése. 

Találatvizsgálat 

A találatvizsgálat az a folyamat, amikor megállapítjuk, hogy egy adott pont 
része-e egy alakzatnak vagy sem. A találatvizsgálatot többnyire akkor használ-
juk, mikor egérrel akarunk kijelölni egy alakzatot. Szorosan kötődik ide a befog-
laló téglalap fogalma.  

Egy alakzat befoglaló téglalapja az alakzatot teljes egészében magába fog-
laló, lehető legkisebb területű téglalap. 

Minden Shape interfészt megvalósító osztályban lehetőség van a befogla-

ló téglalap lekérdezésére a getBounds és getBounds2D metódusokkal, 
amelyek közül az utóbbi egy Rectangle2D típusú objektumot ad vissza. A 

Shape interfész tartalmaz további két metódust, amely szintén találatvizsgá-
latnál jön jól. Az egyik a contains, amely egy pontról vagy téglalapról dönti 
el, hogy része-e az alakzatnak. A másik az intersects, amely segítségével 
meghatározhatjuk, hogy a paraméterként megadott téglalap metszi-e az alakza-
tot. 

9.2.4 Szövegek megjelenítése 

A Java 2D a java.awt.font csomag segítségével valósítja meg a szö-
vegkezelési funkciókat. 

Betűtípusok 

A Font objektum a gépen található betűtípusok közül egyet reprezentál. 
Egy betűtípushoz 3 név tartozik:  

 logikai név: egy olyan név, amely mögött egy valódi font van, amely 
egy, a rendszeren elérhető fontok közül. A logikai nevet a Font 
getName metódusával tudjuk lekérni. A számítógépen elérhető fontok 
logikai nevének listáját a   
java.awt.GraphicsEnvironment.getAllFonts metódus ál-
tal visszaadott Font tömböt felhasználva, azok getName metódusával 
lehet elérni. 

 családnév: a családnév a betűtípus családjának neve, pl. Arial, amelyet a 
getFamily metódussal kérhetünk le. 

 tényleges név: a tényleges névből lehet következtetni a betűtípus stílu-

sára, pl. Arial Félkövér, ezt a getFontName metódus adja meg. 
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Egy betűtípushoz attribútumok is tartoznak (pl. a méret, a súly (weight), 
transzformáció, stb.), ezeket a Font getAttributes metódusával kérhet-
jük le. 

A szövegmegjelenítés folyamata 

A szövegek megjelenítése 3 részből áll: 

 a szöveg létrehozása a megfelelő betűelemekből és ligatúrákból, 

 a szöveg helyes sorrendbe helyezése, 

 a szöveg mérése és pozícionálása, 

A szövegek kódolására a Java az Unicode-16 szabványt használja. Beszélhe-
tünk a szöveg logikai sorrendjéről, ez a szöveg memóriában való sorrendje, 
illetve van vizuális sorrend, amely a szövegben előforduló betűelemek sorrend-
jét adja. A vizuális sorrend lehet balról-jobbra és jobbról-balra. 

A szövegeket általában proporcionális betűtípusokkal jelenítjük meg, ame-
lyekre a változó karakterszélesség jellemző. Ez nehezíti a szövegmegjelenítés 
folyamatát, ugyanis a pozícionáláshoz mérni kell a karakterek szélességét. To-
vább bonyolítja a dolgot, hogy a karaktereknek különböző méret és stílus ese-
tén is változó a szélessége.  

A TextLayout osztály használható a szövegek megjelenítésére. A követ-
kező példában láthatjuk a használatát: 

1 FontRenderContext frc=g2.getFontRenderContext(); 

2 Font f=new Font("Arial",Font.BOLD,18); 

3 String s="Java 2D szövegmegjelenítés"; 

4 TextLayout tl=new TextLayout(s, f, frc); 

5 tl.draw(g2,40,40); 

Ez a megoldás hosszabb szövegek esetén nem jó, ugyanis alapértelmezés-

ben a TextLayout nem tudja sorokra tördelni a hosszabb szöveget. Erre a 
LineBreakMeasurer osztály használható, amely sorokra tördeli a szöveget 

és az egyes sorokkal hozza létre a TextLayout példányt. A 
LineBreakMeasurer példánynak meg kell adni egy 
AttributedCharacterIterator objektumot, amelyet egy 
AttributedString getIterator metódusával állítunk elő. A 

TextLayout példányokat (az egyes sorokat) mindig a 
LineBreakMeasurer nextLayout metódusával állítjuk elő, amelynek 
paraméterben meg kell adni a sor szélességét. Lássuk a példát: 

1 FontRenderContext frc=g2.getFontRenderContext(); 

2 Font f=new Font("Arial",Font.BOLD,18); 
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3 String s="Java 2D szövegmegjelenítés,  

4           több soros hosszú szöveg"; 

5 AttributedString astr=new AttributedString(s); 

6 AttributedCharacterIterator 

aci=astr.getIterator(); 

7 LineBreakMeasurer lbm=new LineBreakMeasurer(aci, 

frc); 

8 TextLayout tl; 

9 lbm.setPosition(0); 

10 float x,y=0.0f 

11 float rowWidth=150.0f; 

12 while (true) { 

13    tl=lbm.nextLayout(rowWidth); 

14    if (tl==null) break; 

15    x=0.0f; 

16    y+=tl.getAscent(); 

17    tl.draw(g2, x, y); 

18    y+=tl.getDescent(); 

19 } 

9.2.5 Munka képekkel 

A Java 2D a következő lehetőségeket kínálja a képekkel kapcsolatban: 

 külső GIF, JPG vagy PNG formátumú képek betöltése 

 Java 2D kép létrehozása és megjelenítése 

 Java 2D kép tartalmának mentése GIF, JPG vagy PNG formátumba 

Az egyik fontos osztály a java.awt.Image, amely a képeket mint pixel-

tömb reprezentálja, a másik a java.awt.image.BufferedImage (az 
Image a szülője), amely lehetővé teszi a képek direkt manipulálását, pl. egy 
pixel színének beállítását. Ez az osztály kezeli a képet a memóriában és teszi 

lehetővé a képpontok meghatározását. Mivel ez az osztály az Image leszárma-

zottja, ezért használható a Graphics és a Graphics2D metódusaiban. A 
BufferedImage rendelkezik egy ColorModel objektummal, amely a kép-
pontok színkezeléséért felelős, és egy WritableRaster objektummal, 
amelynek a következő funkciói vannak: 

 reprezentálja a kép koordinátáit, 

 elérhetővé teszi a képhez tartozó adatokat a memóriában, 

 biztosítja az egyes képpontok elérését, 

 lehetővé teszi a képből képrészletek kinyerését. 
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Képek betöltése 

Amikor egy képet betöltünk Javába, szükséges átalakítani azt egy belső repre-
zentációs formára. Ezt a formát biztosítja a BufferedImage osztály. A képek 
betöltéséhez az Image I/O API használható, amely képes GIF, PNG, JPG, BMP és 
WBMP képek kezelésére. Az ImageIO a javax.imageio csomag része, 
amelynek a read metódusát használjuk a betöltéshez. A read-nek nemcsak 

File-lal megadott képet adhatunk át paraméterként, hanem URL-t és 
InputStream-et is.  

Nézzünk meg két kódrészletet, az egyikkel egy helyi fájl tölthető be, a má-

sikkal egy URL-lel megadott képet töltünk be: 

1 BufferedImage bi=null; 

2 try { 

3     bi=ImageIO.read(new File("tulips.jpg")); 

4 }catch (IOException e) {} 

5 g2.drawImage(bi,null,0,0); 

6          

7 BufferedImage bi1=null; 

8 try { 

9     bi1=ImageIO.read(new 

URL("http://docs.oracle.com/  

10                  

javase/tutorial/images/DukeWave.gif")); 

11 }catch (IOException e) {} 

12 g2.drawImage(bi1,null,0,0); 

 

37. ábra:  Egy BufferedImage megjelenítve 
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Képek megjelenítése 

A Graphics osztály drawImage metódusa használható képmegjelení-
téshez egy adott helyen: drawImage(Image img, int x, int y, 
ImageObserver observer). 

Az x és y érték határozza meg a kép bal felső sarkának koordinátáit. Az 
observer objektum végzi a képmegjelenítés menetének figyelését, azonban a 
BufferedImage osztályhoz nem szükséges ennek megadása, ezért ennek 
értéke legtöbbször null. 

Némely esetben elég csak a kép egy részének megjelenítése, esetleg ská-
lázni kell a képet vagy megjelenítés előtt valamilyen szűrőt kell rá alkalmazni. 

A drawImage(Image img, int dx1, int dy1, int dx2, 
int dy2, int sx1, int sy1, int sx2, int sy2, 

ImageObserver observer) metódussal a kép egy részletét tudjuk megje-
leníteni: 

 dx1, dy1, dx2, dy2: a megjelenítésre szánt terület bal felső és 
jobb alsó sarkának megadása, 

 sx1, sy1, sx2, sy2: a képrészlet bal felső és jobb alsó pontjának 
megadása. 

Szűrők alkalmazása 

A Java 2D API a szűrők alkalmazását is lehetővé teszi, ahol lényegében egy 
új képet készítünk egy meglévő alapján valamilyen algoritmus (szűrő) segítsé-
gével. Erre alkalmas a következő metódus: drawImage(BufferedImage 
img, BufferedImageOp op, int x, int y). A 

BufferedImageOp paraméter valósítja meg a szűrőt. A Java 2D API számos 
beépített szűrőt tartalmaz, ezek közül a leggyakrabban használatosak: 

 ConvolveOp: a képpontokat a környező képpontok alapján határozza 
meg, elmosáshoz vagy élesítéshez lehet használni, 

 AffineTransformOp: affin transzformációk alkalmazásához, 

 LookupOp: a képpontok színeinek manipulálásához használható, 

 RescaleOp: a kép világosításához, sötétítéséhez vagy az átlátszóság 
változtatásához használható. 

A következő példában a képet mindkét irányban egy 0.5-ös értékkel skáláz-
zuk: 

1 AffineTransform at=AffineTransform. 

getScaleInstance(0.5,0.5); 



146 Java 2D 

 

2 AffineTransformOp aop=new 

AffineTransformOp(at,null); 

3 g2.drawImage(bi,aop,0,0); 

 

38. ábra:  Skálázott kép 

Képek mentése 

Az ImageIO osztály nem csak képek betöltéséhez, hanem mentéséhez, 
fájlba írásához is használható. Ehhez a write(RenderedImage im, 

String formatName, File output) statikus metódusa használható. 
Az első paraméter egy RenderedImage interfészt megvalósító objektum, a 

BufferedImage osztály implementálja ezt az interfészt, tehát alkalmas a 
feladatra, a formatName segítségével megadhatjuk, hogy milyen formátum-
ban mentjük a képet. 

1 try { 

2    ImageIO.write(bi,"png",new File("image.png")); 

3 }catch (IOException e) {} 

A formátum ugyanúgy, mint a betöltésnél lehet GIF, JPG, PNG vagy BMP. 

9.3 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Milyen lehetőségeket biztosít a Java 2D API? 

2. Milyen alap geometriai alakzatok állnak rendelkezésre Java 2D-ben? 

3. Milyen lehetőségeket kínál a Java 2D a képekkel kapcsolatban? Ismer-
tesse ezen lehetőségek használatát! 



 

10. PÁRHUZAMOS PROGRAMOZÁS 

10.1 CÉLKITŰZÉSEK ÉS KOMPETENCIÁK   

A párhuzamos programozás egy olyan téma, amelyet egy tájékozott prog-
ramozónak ismernie kell! Számos programozási feladat kapcsán előkerül (már 
az eddigiek során is láttuk), és ilyenkor ezeket az ismereteket felhasználva tud-
juk megoldani a feladatot. Gondoljunk vissza a hálózatos alkalmazásokra, pl. 
egy szervert megvalósító kódra, ahol a programnak folyamatosan figyelnie kell 
a csatlakozni akaró kliensek kérelmét. Ez a művelet azonban nem kötheti le az 
alkalmazásunkhoz tartozó processzidőt, mert ha van mellette még grafikus 
felhasználói felület is, akkor annak is működnie kell, és még lehet számos olyan 
funkció, amelyeknek egymással párhuzamosan kell működni. Ezeket a funkció-
kat programszálakként megvalósítva lehetővé válik, hogy az alkalmazásunk 
ezeket a funckiókat párhuzamosan („egyidőben”) futtassa. 

10.2 TANANYAG  

 

39. ábra:  Párhuzamos programozás 
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10.2.1 Folyamatok és szálak 

A mai számítógépek egyidőben több feladat elvégzésére is képesek. Ezt 
nevezik multitaskingnak. Ez teszi lehetővé a rendszer erőforrásainak megosztá-
sát a programok között, pl. nem kell a felhasználónak várakozni egy állomány 
letöltésére az interneten keresztül, hanem mellette még más programokat is 
futtathat. A valóságban ez úgy néz ki, hogy a programok (ezeket nevezzük fo-
lyamatoknak) felváltva futnak, mindegyik megkapja a CPU-t egy bizonyos időre, 
így érve el a látszólagos párhuzamos végrehajtást. Valódi práhuzamos feldolgo-
zásra csak a többprocesszoros rendszerek képesek. 

Egy folyamat a következő állapotokban lehet: 

 futó – amikor a CPU futtatja, 

 kész – futásra várva áll a folyamat, ilyenkor ütemezhető a folyamat, 

 blokkolt – várakozik, pl. egy I/O művelet befejezésére, 

 megszakított – a folyamat megállt valamilyen jel következtében, 

 halott – a folyamat befejeződött. 

Az eddigi programjainkban egy szál volt a folyamaton belül, azonban lehe-
tőség van arra, hogy egy folyamaton belül több szál (thread) is legyen. Ezek a 
szálak egymással párhuzamosan futnak egy egyprocesszoros rendszer esetén is. 

 

40. ábra:  Folyamat egy szállal és folyamat több szállal 
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Egy szál rendelkezik saját veremterülettel, programszámlálóval (program 
counter), illetve a folyamatokhoz hasonló állapotokkal. 

Számos olyan programozási feladat van, ahol hatékonyan használhatjuk a 
szálakat. Gondoljunk egy kliens-szerver alkalmazásra, ahol a szerver folyamato-
san várja a kliensek csatlakozását, egyidőben akár többet is, amelyeknek vala-
milyen üzenetet kell visszaküldeni. Vagy jó példa egy játékprogram vagy animá-
ció, ahol egyidőben több elem is mozgásban van a képernyőn, figyelni kell azok 
egymáshoz viszonyított helyzetét, stb. 

A Java programozásban a szálkezelésnek nemcsak a fejlesztők által megírt 
kódok esetén van jelentősége, maga a Java futtató környezet is többszálú, pél-
dául a Java ablakrendszerének eseménykezelése vagy a beépített szemétgyűjtő 
(garbage collector) is külön szálon fut a háttérben. 

10.2.2 A szálak állapotai 

Futtatható és futó állapot 

Amikor létrehozunk egy szálat, akkor az még nem fog automatikusan futni. 

A következő lépés az, hogy futtatható állapotba rakjuk a start() metódussal. 
A futtatható állapot azt jelenti, hogy a futási sorba bekerült a szál, innentől 
kezdve a JVM feladata az, hogy eldöntse, melyik szál fog futni, illetve ezeknek a 
szálaknak az ütemezése. Ha a JVM futásra választja a szálat, akkor indul el a 
run() metódusa. Értelemszerűen egyprocesszoros rendszereken egy időben 
csak egy szál lehet futó. A futó állapotból egy szál visszakerülhet futtatható 
állapotba a yield() metódus segítségével, vagy ha a setPriority(int) 
metódussal csökkentjük a prioritását.  

Blokkolt állapot 

Egy szál több okból is blokkolt állapotba kerülhet. Az egyik, amikor a szál-

nak várakoznia kell a wait() vagy a sleep(int) miatt. A wait() esetén a 
notify() (vagy notifyAll()) hatására kerül újra futtatható állapotba.  

A másik jellemző ok, amikor I/O-műveletre várunk. Ilyenkor egyszerűen az 
I/O-művelet végén kerül újra futtatható állapotba a szál. 

A harmadik ok pedig, amikor azért blokkolt a szál, mert egy másik szál be-
fejezésére várunk.  

Halott állapot 

A szál akkor kerül halott állapotba, ha a run() metódusa véget ér, és töb-
bé már nem kerülhet futtatható állapotba. A JDK 2 óta a Thread stop() 
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metódusa nem támogatott, mert a stop() hatására az összes, a szál által zá-
rolt monitor felszabadul, és elképzelhető, hogy az objektumok inkonzisztens 
állapotban vannak a stop() hívásakor. Majd a többi szál ezekkel az objektu-
mokkal fog dolgozni. Egy leállított szálat már nem lehet újra elindítani. A szál 
leállításának menetével később foglalkozunk. 

Megszakított 

A szál megszakítása egy olyan mechanizmus, amely lehetővé teszi, hogy a 
várakozó szál „idő előtt” hagyja abba a várakozást. Egy szál megszakítását 
többnyire egy másik szál végzi az interrupt() metódus meghívásával. Az 

interrupt() metódusra a sleep(), wait() és join() metódusok fi-
gyelnek, ezekben az esetekben téríthetjük ki a blokkolt állapotból a szálat. 
Mindhárom metódus esetén egy try-catch blokkot kell használni, ahol az 
InterruptedException kivétel váltódik ki az interrupt() hívására. 

 

41. ábra:  A szálak állapotai 

Egy szál állapotát lekérdezhetjük a Thread osztály getState() metó-
dusával, amely egy Thread.State értékkel tér vissza, ezek a következőek 
lehetnek: NEW, RUNNABLE, BLOCKED, WAITING, TIMED_WAITING, 
TERMINATED 

10.2.3 Szálak létrehozása, elindítása 

Az egyik lehetőség szálak készítéséhez a java.lang.Thread osztály ki-
terjesztése. Az így kapott osztályból példánosított objektumok egy külön szál-
ként fognak működni. A Thread osztályból öröklünk egy start() és egy 

run() metódust. A start() metódus feladata a szál inicializálása és a 
run() metódus elindítása, amelyben a szál által végrehajtható kód szerepel. 
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Az örökölt run() metódus üres, ezért azt a leszármazott osztályban felül kell 
definiálni. A következő példában egy olyan szálat (Th) készítünk, amelynek 
konstruktorában egy szöveg és egy egész szám szerepel, a szál a szöveget a 
megadott számban fogja kiírni a konzolra. 

 

1 class Th extends Thread { 

2   String message=null; 

3   int number=0; 

4   Th(String m, int n) { 

5     this.message=m; 

6     this.number=n; 

7   } 

8   public void run() { 

9     for (int i=0;i<this.number;i++) { 

10       System.out.println(this.message); 

11     } 

12   } 

13 } 

14 public class Thread01 { 

15   public static void main(String[] args) { 

16     Th t1=new Th("message1", 5); 

17     Th t2=new Th("message2", 4); 

18     t1.start(); 

19     t2.start(); 

20   } 

21 } 

Előfordulhat olyan eset, amikor az előző megoldás nem alkalmazható, 
ugyanis az osztályunknak van már egy szülőosztálya (pl. Applet vagy Frame ese-
tén), és Javában a többszörös öröklődés nem lehetséges. Ilyenkor segít a 

Runnable interfész, amelyet ha az osztályunk implementál, akkor a példányai 
szálként tudnak működni. A Runnable interfészt egyébként a Thread osztály 

is megvalósítja. A Runnable interfészben csak a run() metódus van definiál-
va. Vagyis az így készített osztályunk nem fér hozzá a Thread osztály többi 
metódusához. Ezért szükség lesz egy segédobjektumra a Thread osztályból, és 
annak konstruktorában kell megadni a Runnable interfészt implementáló 

osztályunk egy objektumának referenciáját. Az előző példa a Runnable inter-
fész használatával a következőképpen módosul: 

1 class Th implements Runnable { 

2   //minden marad úgy, mint az előző megvalósítás-

ban 

3 } 
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4 public class Thread01 { 

5   public static void main(String[] args) { 

6     Thread t1=new Thread(new Th("message1", 5)); 

7     Thread t2=new Thread(new Th("message2", 4)); 

8     t1.start(); 

9     t2.start(); 

10   } 

11 } 

A Thread osztály fontosabb konstruktorai: 

 Thread(), 

 Thread(Runnable), 

 Thread(String). 

A harmadikban egy String-et adhatunk paraméterként, amely a szál ne-
ve lesz. Alapértelmezésben egy szál a Thread-<szám> nevet kapja, pl. Thread-0. 
Ha saját nevet adunk a szálnak, akkor az hasznunkra lehet a hibakeresésnél. A 
szál nevét a getName() metódussal lehet lekérni, megváltoztatni a 

setName(String) metódussal tudjuk. 

Egy szál végrehajtását a Thread.sleep(long) metódussal tudjuk kés-
leltetni, paraméterben meg kell adni ezredmásodpercben a késleltetés mérté-

két, továbbá kezelni kell az InterruptedException kivételt, amelyet a 
sleep akkor dob, ha egy másik szál megszakítja az aktuális szálat a késleltetés 
közben.  

10.2.4 Szálak felfüggesztése, megszakítása, leállítása 

Szálak felfüggesztése 

A szálak felfüggesztéséhez a wait() és a notify() metódusokat hasz-
nálhatjuk, továbbá egy segédváltozóra van szükség, amelyben tároljuk, hogy az 
adott szál éppen fel van-e függesztve. A wait() hatására a szál kikerül az 
ütemezési sorból (vagyis elengedi a monitort), és a notify() vagy 

notifyAll() (az összes szálat feléleszti) hívása után kerül vissza (újra meg-
próbálja lefoglalni a monitort). Vagy ha közben egy másik szál megszakította 
(interrupt()), akkor nem kerül vissza az ütemezésbe. 

1 class Th extends Thread { 

2     String message; 

3     int number; 

4     boolean suspend; 

5      
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6     Th(String m,int n) { 

7         this.message=m; 

8         this.number=n; 

9         this.setName(this.message); 

10     } 

11     public void run() { 

12         for (int i=0;i<this.number;i++) { 

13             System.out.println(this.getName()+" - 

"+i); 

14             try { 

15                 Thread.sleep(500); 

16                 if (this.suspend) { 

17                     synchronized (this) { 

18                         while (this.suspend) { 

19                             wait(); 

20                         } 

21                     } 

22                 } 

23             } catch (InterruptedException ex) {} 

24         } 

25     } 

26     synchronized void setSuspend(boolean s) { 

27         if (!this.suspend) { 

28             System.out.println("Suspend - 

"+this.getName()); 

29         }else{ 

30             System.out.println("Resume - 

"+this.getName()); 

31         } 

32         this.suspend=s; 

33         if (!this.suspend) { 

34             notify(); 

35         } 

36     } 

37 } 

38 public class Thread02_felfuggesztes { 

39     public static void main(String[] args) { 

40         Th t1=new Th("1. szál: ", 5); 

41         Th t2=new Th("2. szál:", 5); 

42         t1.start(); 

43         t2.start(); 

44         try { 

45             Thread.sleep(1000); 

46         } catch (InterruptedException ex) {} 
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47         t1.setSuspend(true); 

48         try { 

49             Thread.sleep(3000); 

50         } catch (InterruptedException ex) {} 

51         t1.setSuspend(false); 

52          

53     } 

54 } 

A wait() és a notify() metódusok csak synchronized módosító-
val ellátott metódusból vagy blokkból hívhatóak meg.  

Amennyiben metódusnál használjuk: 

 a metódus nem hívható meg többször egy időben ugyanazon objektum 
esetén, 

 lehetővé teszi, hogy az objektumon bekövetkezett minden változás lát-
hatóvá váljon a többi szál számára is. 

A setSuspend() metódusnál használhattuk volna ugyanúgy a 
synchronized kulcsszót objektumra (nem pedig metódus módosítóként), 

mint a wait() esetén. Pl.: 

1  if (!this.suspend) { 

2         synchronized (this) { 

3            notify(); 

4         } 

5 } 

Szálak megszakítása 

Szálak megszakítására az interrupt() metódus használható, továbbá 
az isInterrupted() metódussal tudjuk lekérdezni, hogy a szál meg van-e 
szakítva, amely egy logikai értéket ad vissza. A megszakítása előtt lefut a 
checkAccess() metódus, amely ellenőrzi, hogy van-e joga a szál megszakí-
tására a futtatónak, és ha nincs, akkor SecurityException váltódik ki. Ha 

a run() metódusban InterruptedException-re várunk (pl. sleep mi-
att), akkor a szál érzékeli a megszakítást, de nem áll le. 

Szálak leállítása 

A szálak leállításához szükség van egy volatile módosítóval ellátott 
Thread referenciára, ami az aktuális, futó szálra mutat. A volatile módosí-
tóval ellátott változó úgy viselkedik, mintha egy szinkronizált 

(synchronized) blokkon keresztül történne a hozzáférés, továbbá nem a 
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szál saját memóriaterületén helyezkedik el, hanem a program központi memó-
riaterületén. Primitív típusú változó is lehet volatile. Ennek a referenciának 
az értékét változtatjuk meg a szál leállításakor, amelyet folyamatosan vizsgá-
lunk a run() metódusban. Ha null lesz a thisTh értéke, akkor véget ér a 
szál futása.  

1 class ThStop extends Thread { 

2   private volatile Thread thisTh=this; 

3   public void run() { 

4     while (thisTh==this) { 

5       System.out.println("thread run"); 

6       try { 

7         Thread.sleep(300); 

8       } catch (InterruptedException ex) {} 

9     } 

10   } 

11   public void stopTh() { 

12     thisTh=null; 

13   } 

14 } 

A Thread típusú referencia helyett használhatnánk egy logikai változót is, 
és annak értékét vizsgálnánk a while ciklusban. 

A szálak leállításával kapcsolatban hasznos még ismerni az isAlive() 
metódust, amely igaz logikai értéket ad vissza, ha a szál futtatható (ide értjük a 
blokkolt állapotot is), hamisat ad vissza, ha még nem lett elindítva a szál vagy 
már halott. 

10.2.5 Démon szálak 

A démon szálak olyan szálak, amelyek folyamatosan futnak, és csak akkor 
állnak le, ha az összes nem démon szál leállt. A démon szál leállítása nem a mi 
feladatunk, a futtató környezet elvégzi helyettünk. Egy szál démonná állítását a 
szál elindítása előtt kell megtenni a setDaemon(boolean) metódussal, 
ellenkező esetben IllegalThreadStateException kivételt kapunk. A 
szálról az isDaemon() metódussal kérdezhető le, hogy démon szál-e. 

10.2.6 Szálak összekapcsolása 

A szálak összekapcsolása olyan esetben hasznos, ha egy szálnak meg kell 
várnia, amíg egy másik befejeződik, pl. azért, mert az egyik szál egy olyan számí-
tást végez, amelyre a másik szálnak szüksége van a futása  során. Erre a feladat-

ra megoldás a Thread osztály join() metódusa. Hasznos még a 



156 Párhuzamos programozás 

 

join(long) alak, ahol a végrehajtás a folytatás előtt az ezredmásodpercben 
megadott ideig várakozik. 

1 class Th1 extends Thread { 

2   Th1(String n) { 

3     super(n); 

4   } 

5   public void run() { 

6     for (int i=0;i<3;i++) { 

7       System.out.println(getName()+" fut"); 

8       try { 

9         Thread.sleep(300); 

10       } catch (InterruptedException ex) {} 

11     } 

12   } 

13 } 

14 class Th2 extends Thread { 

15   private Thread thr; 

16   Th2(Thread t,String n) { 

17     super(n); 

18     thr=t; 

19   } 

20   public void run() { 

21     System.out.println(this.getName()+" vár"); 

22     try { 

23       thr.join(); 

24     } catch (InterruptedException ex) {} 

25     System.out.println(getName()); 

26   } 

27 } 

28 public class Thread04_join {  

29   public static void main(String[] args) { 

30     Th1 t1=new Th1("1. szál"); 

31     Th2 t2=new Th2(t1, "2. szál"); 

32     t1.start(); 

33     t2.start(); 

34   } 

35 } 

A Th2 konstruktorában megadtuk a t1 referenciát, a t2 ennek a szálnak a 
befejezését fogja megvárni a thr.join() miatt. 
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10.2.7 A szálak prioritásai 

Lehetőségünk van a Javában a szálaknak prioritást adni. Ezzel befolyásolha-
tó a szálak végrehajtásának a sorrendje. Minél nagyobb egy szál prioritása, an-
nál hamarabb választja ki a JVM a futtatható szálak sorából. A szálak prioritása a 
Thread.MIN_PRIORITY és a Thread.MAX_PRIORITY között vehet fel 
értékeket 1-10-ig egy egész számot (ellenkező esetben 

IllegalArgumentException-t kapunk). Amennyiben több azonos priori-
tású szál van a futási sorban, akkor a JVM körkörösen választ közülük a futási 
sorból, tehát a sor végére érve nézi újra a szálakat a sor elejéről. Egy kisebb 
prioritású szál akkor előzhet meg egy nagyobb prioritásút, ha az utóbbi blokkolt 
állapotba kerül. A szál prioritását a setPriority(int) metódussal állíthat-
juk be. Az alapértelmezett prioritás az 5-ös érték.  

Elképzelhető olyan eset, amikor több szálnak is azonos a priorítása, és fo-
lyamatosan futnak a háttérben, nem pihennek. Ilyenkor a JVM vagy vár addig, 
míg be nem fejeződik az első szál, és elindítja a másikat, vagy megvárja, míg egy 
szálnak magasabb nem lesz a prioritása. Számos operációs rendszerbe be van 
építve az ún. időosztás, amely figyeli, hogy egy folyamat vagy szál ne kapja meg 
huzamosabb ideig a CPU-t, hanem egy másiknak is adjon CPU időt. A JVM-ben 
nincs megvalósítva az időosztás, az operációs rendszertől függ, hogy hogyan 
kezeli az ilyen eseteket. Az opercáiós rendszer e funkciójában nem szabad bízni, 
úgy kell megírni a programunkat, hogy ne valósuljon meg az előbbi eset. Ennek 

elkerüléséhez használhatjuk a Thread osztály yield() metódusát (statikus), 
amelynek révén a JVM az aktuálisan futó szálat az ütemezésre váró szálak közé 
rakja, hogy a többi szál is futhasson. 

10.2.8 Szálak szinkronizációja 

A párhuzamos programozás egyik sarkalatos pontja, amikor több szál akar 
hozzáférni ugyanabban az időben egy változóhoz vagy erőforráshoz. Ez inkon-
zisztens adatokhoz és a programunk hibás működéséhez vezethet. Nézzük meg 
a következő kódot a hiba szemléltetéséhez. 

1 class Th extends Thread { 

1   static int sz=0; 

2   Th(String s) { 

3     super(s); 

4   } 

5   public void run() { 

6     for (int i=0;i<3;i++) { 

7       System.out.println(getName()+" - "+sz); 

8       sz++; 
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9     } 

10   } 

11 } 

12 public class Thread06_szinkronizacio { 

13   public static void main(String[] args) { 

14     Th t1=new Th("1. szál"); 

15     Th t2=new Th("2. szál"); 

16     t1.start();t2.start(); 

17   } 

18 } 

A programunknak ki kellene írnia 0-tól 5-ig a számokat, amely értéket az 
sz statikus váltózóból kapunk. Ha lefuttatjuk a programot, tapasztalni fogjuk, 
hogy valamelyik szám kétszer fordul elő vagy talán a sorrend nem megfelelő. Az 
ehhez hasonló problémákkal foglalkozik a szinkronizáció. 

A szinkronizáció lényege Javában, hogy amikor a szál a végrehajtása során 
egy kritikus részhez ér, akkor egy úgynevezett monitort rendel hozzá, ez zárolja 
a kritikus részt. Amennyiben egy másik szál be szeretne lépni a kritikus részbe, 
meg kell várnia, míg a monitor felszabadul. Ez küszöböli ki a versengést, amikor 
több szál próbál hozzáférni egyidőben ugyanahhoz az erőforráshoz. Jellemzően 
ilyen eset alakulhat ki, ha több szálon keresztül történik egy fájlnak az írása, 
vagy pl. egy adatbázis adatainak módosítása. 

Az ilyen problémák megoldására való a korábban már használt 
synchronized kulcsszó. Az előző példát a következőképpen kell módosítani, 
hogy a várt eredményt kapjuk: 

1 public void run() { 

2   for (int i=0;i<3;i++) { 

3     synchronized (sz) { 

4       System.out.println(getName()+" - "+sz); 

5       sz++; 

6     } 

7   } 

8 } 

Ez a megoldás csak akkor lesz jó, ha az sz statikus változó típusát módosít-
juk int helyett Integer-re, mert a synchronized-ot csak referenciára 
lehet alkalmazni. De egy olyan megoldás is jó lehet, hogy bevezetünk egy stati-
kus Object típusú segédváltozót, és arra használjuk a synchronized-ot, 

ebben az esetben az sz típusa maradhat int.  

A szinkronizált metódusokon belül történhet másik metódus hívása ugya-
nazon objektumon belül blokkolás nélkül. A szinkronizáció nem öröklődik au-
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tomatikusan, azt a gyermekosztályban újra meg kell adni, továbbá az interfé-
szekben nem használható a synchronized módosító, viszont az interfészek 
implementációjánál használhatjuk. A synchronized módosító konstruktor 
esetén nem használható! 

10.2.9 Gyakorló feladat szálkezeléssel kapcsolatban 

A következőkben egy olyan példaalkalmazást készítünk, amelyben felhasz-
náljuk az előzőekben a szálkezeléssel kapcsolatban tanultakat.  

A feladat az, hogy készítsünk egy frame-et, amelyre egérkattintáskor az 
egér pozíciójába egy labdát ábrázoló képet rakunk ki, és elindítjuk lefelé, mint-
ha leesne. Amikor valamelyik labdára kattintunk az egérrel, akkor megállítjuk a 
mozgását, ha újra rákattintunk, akkor újra elindítjuk. Ez tipikusan olyan feladat, 
ahol az egyes labdák mozgásának vezérlését egy-egy szál végzi. 

 

42. ábra:  Mintakép az alkalmazásból 

Az alkalmazás lényegében két osztályból áll, az egyikben (Anim) a felület 
működését írjuk le, a másikban (Ball) az egyes labdákhoz tartozó kód szere-
pel. 

Nézzük meg a felületet megvalósító osztályt: 
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1 class Anim extends JFrame { 

2   JPanel container=null; 

3   final static int FWIDTH=640; 

4   final static int FHEIGHT=480; 

5    

6   public Anim(){ 

7     setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE); 

8     setVisible(true); 

9     setSize(FWIDTH, FHEIGHT); 

10     container=new JPanel(null); 

11     container.setBackground(Color.white); 

12     container.setSize(FWIDTH, FHEIGHT); 

13     add(container); 

14     container.addMouseListener(new MouseAdapter() 

{ 

15       public void mouseClicked(MouseEvent e) { 

16         addBall(e.getPoint()); 

17       } 

18     }); 

19   } 

20   public void addBall(Point p) { 

21     Ball b=new Ball(this); 

22     int diameter=b.getDiameter(); 

23     b.setBounds(p.x-diameter/2, p.y-diameter/2, 

diameter, diameter); 

24     container.add(b); 

25     container.validate(); 

26     new Thread(b).start(); 

27     container.repaint(); 

28   } 

29   public void removeBall(Ball b) { 

30     container.remove(b); 

31     container.validate(); 

32     container.repaint(); 

33   } 

34 } 

Az Anim osztályt a JFrame-ből származtatjuk. Szükség van egy JPanel 
container-re, erre fogjuk kirakni a labdákat egérkattintáskor, továbbá az 
FWIDTH és FHEIGHT statikus adattagokból tudjuk később lekérni a 
container méretét, ezeket a Ball példányokban is használni fogjuk, hogy 

kiderítsük mikor került le a labda a container-ről.  

A konstruktorban létrehozzuk a felületet, hozzáadjuk a frame-hez a 

container-t, továbbá beállítunk a container-hez egy MouseAdapter-t, 
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amely az egérkattintást fogja figyelni. Amikor kattintunk a container-re az 
egérrel, akkor az adott pozícióba egy Ball példányt helyezünk ki az 

addBall(Point) metódussal, és elindítunk a működéséhez egy szálat. Min-
den egyes labda működéséért egy külön szál fog felelni. Van még egy 

removeBall(Ball) metódus, amelyet a Ball példányokból hívunk meg, 
feladata a container-ről a paraméterül átadott Ball eltávolítása. Egy kom-
ponens eltávolítása után meg kell hívni a konténer validate() metódusát, 
hogy új felépítse azt. Sőt, ezt a metódust mindig meg kell hívni, ha valamelyik 

komponens megváltozik, majd a repaint()-tel újrarajzoljuk a konténert. 

A labda megjelenítéséért és mozgásáért felelős osztály kódja: 

1 class Ball extends JPanel implements Runnable { 

2   private Anim anim=null; 

3   private BufferedImage bgImage=null; 

4   private volatile boolean isRunning=true; 

5   private boolean suspend=false; 

6   private int diameter=0; 

7   private int distance=2; 

8   public Ball(Anim a) { 

9     anim=a; 

10     diameter=(int)(Math.random()*30)+30; 

11     try { 

12       bgImage=ImageIO.read(new File("ball.png")); 

13     } catch (IOException ex) {} 

14     addMouseListener(new MouseAdapter() {  

15       public void mouseClicked(MouseEvent me) { 

16         setSuspend(!suspend); 

17       } 

18     }); 

19   } 

20   public void paint(Graphics g) { 

21     g.drawImage(bgImage, 0, 0, diameter, diameter, 

null); 

22   } 

23   public int getDiameter() { 

24     return diameter; 

25   } 

26   public void run() { 

27     while (isRunning) { 

28       try { 

29         Thread.sleep(20); 

30         Rectangle bounds=getBounds(); 

31         bounds.y+=distance; 
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32         setBounds(bounds); 

33         synchronized (this) { 

34           while (suspend) { 

35             wait(); 

36           } 

37         } 

38         if (bounds.y>Anim.FHEIGHT) { 

39           stopBall(); 

40         } 

41       } catch (InterruptedException ex) {} 

42     } 

43   } 

44   public void stopBall(){ 

45     isRunning=false; 

46     anim.removeBall(this); 

47   } 

48   public synchronized void setSuspend(boolean s) { 

49     suspend=s; 

50     if (!suspend) { 

51       notify(); 

52     } 

53   } 

54 } 

A Ball osztályt a JPanel-ből származtatjuk, ezért a Runnable inter-
fészt kell implementálnunk, ha szálként szeretnénk futtani. A Ball osztály a 
következő adattagokkal és metódusokkal rendelkezik: 

 Anim anim: referencia az Anim példányra. Azért kell, hogy meg tud-

juk hívni az Anim removeBall(Ball) metódusát. 

 BufferedImage bgImage: a JPanel alatt megjelenített, beolva-
sott képet tartalmazza. 

 boolean isRunning: amíg igaz az értéke, a szál fut. 

 boolean suspend: ha igaz, akkor a szál fel van függesztve. 

 int diameter: a labda átmérője. 

 int distance: a labda 20 ms alatt megtett útja pixelben. A 20 ms a 
szál késleltetésénél használt érték. 

A konstruktorban a bgImage-ba betöltjük a labdát ábrázoló képet, ehhez 
az ImageIO osztály read(File) statikus metódusát használjuk. A Ball 
osztályunk közvetve a JComponent osztályból származik. Ezért a 
komponensunk megjelenítését a paint() metódus végzi, ami automatikusan 
meghívásra kerül, miután a Ball osztályunk egy példányát hozzáadjuk az 
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Anim osztályunk container-éhez. A paint metódus megkapja az aktuális 
Graphics objektumot, amire rajzolni lehet, majd ezen objektum 

drawImage metódusával megjelenítjük a képet. A run metódusban történik 
a Ball objektum mozgatása, továbbá láthatjuk a korábban alkalmazott meg-
oldásokat a szál leállítására az isRunning változó segítségével és a felfüg-
gesztésére a synchronized-blokk és a setSuspend(boolean) metódus 
segítségével. A run-on belül figyeljük, hogy a labda kiért-e már a látható terü-
letről, ha igen, akkor meghívjuk a stopBall() metódust, amely majd az 

anim példányról távolítja el a labdát. 

10.3 ÖNELLENŐRZŐ KÉRDÉSEK 

1. Mondja el, a mi a jelentősége a párhuzamos programozásnak, miért 
van rá szükség? 

2. Milyen állapotai vannak a szálaknak? 

3. Milyen lehetőségek vannak szálak szinkronizációjára? 
 





 

11. GYAKORLÓ FELADATOK 

11.1 TANANYAG 

 

43. ábra:  Gyakorló feladatok 

11.1.1 Sztring 

Írjunk egy olyan metódust, amely paraméterül kap egy sztringet (str), egy 
karaktert (ch), egy boolean értéket (caseSen), és visszaad egy Integer 

vektort (Vector), amely tartalmazza az str-ben előforduló összes ch karak-
ter indexét. Amennyiben a caseSen true, különböztessük meg a kis- és 
nagybetűket, ellenkező esetben ne! Azért adjon vissza a metódus vektort, nem 
pedig tömböt, mert a tömb mérete nem változtatható, és előre nem tudjuk, 

hogy hány ch karakter lesz a sztringben, vagyis hogy mennyinek foglaljunk he-
lyet. Habár azt is megtehetnénk, hogy a tömb mérete a sztring hosszával legyen 
egyenlő, de ez hosszú sztringek esetén nem lenne gazdaságos. Továbbá az le-
hetne még megoldás, ha a return előtt hoznánk létre a vektor alapján egy töm-
böt, és azt adnánk vissza. Nézzük a megoldást: 

1 public static Vector<Integer> chPosInString(String 

str,int ch,boolean caseSen) { 

2     Vector<Integer> pos=new Vector<Integer>(); 

3     String s=str; 

4     if (!caseSen) { 

5       s=str.toLowerCase(); 
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6       ch=Character.toLowerCase(ch); 

7     } 

8     int index=0; 

9     while ((index=s.indexOf(ch,index))!=-1) { 

10       pos.add(index); 

11       index++; 

12     } 

13     return pos; 

14 } 

11.1.2 Sztring – statisztika 

Írjunk egy olyan programot, amely az argumentumban megadott szöveg-
fájlról statisztikát készít: 

 hány sora van, 

 hány szó van benne, 

 hány karakter van benne, és ezekből mennyi a szóköz. 

Megoldás: Megnézzük, hogy adtak-e meg argumentumot! Amennyiben 1 
db argumentum van, akkor folytatódik a program, ellenkező esetben megszakít-
juk a futást (9. sor). A fájlt sorról sorra végigolvassuk (18. sor) egy 

BufferedReader segítségével. A sorokat a split segítségével tördeljük 
whitespace karakterek mentén (20. sor), az így kapott tömb elemeinek száma 

lesz az adott soron belüli szavak száma, mindig ennyivel növeljük a numWords 
értékét. A karakterek számát mindig az adott sor karaktereinek számával növel-
jük. A space-ek számát megkaphatjuk úgy, ha a soron belüli nem space karakte-
reket üres sztringgel kicseréljük, és az így kapott sztring hosszát vesszük. 

A megoldáshoz tartozó kód: 

1 import java.io.BufferedReader; 

2 import java.io.FileNotFoundException; 

3 import java.io.FileReader; 

4 import java.io.IOException; 

5 public class String_01_statistic { 

6   public static void main(String[] args) { 

7     if (args.length!=1) { 

8       System.out.println("Nincs megadva a fájl ne-

ve!"); 

9       System.exit(0); 

10     } 

11     int numRows=0; 

12     int numWords=0; 

13     int numChars=0; 
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14     int numSpaces=0; 

15     try { 

16       BufferedReader br=new BufferedReader(new 

FileReader(args[0])); 

17       String line=""; 

18       while ((line=br.readLine())!=null) { 

19         numRows++; 

20         numWords+=line.split("\\s").length; 

21         numChars+=line.length(); 

22         numSpaces+=line.replaceAll("[^ 

]","").length(); 

23       } 

24     } catch (FileNotFoundException ex) { 

25       System.out.println("Nincs ilyen fájl!"); 

26     } catch (IOException ex) { 

27       System.out.println("IO hiba!"); 

28     } 

29     System.out.println("Sorok száma: "+numRows); 

30     System.out.println("Szavak száma: "+numWords); 

31     System.out.println("Karakterek száma: 

"+numChars); 

32     System.out.println("Szóközök száma: 

"+numSpaces); 

33   } 

34 } 

11.1.3 Sztring – szövegfeldolgozás 

Adott egy szövegfájl, amelyben dolgozói adatok, az elvégzett feladataik és 
a hozzá tartozó kifizetések vannak. Egy sor a következőképpen épül fel:  

igazolványszám#név#feladat_megnevezés#ár#dátum 

Készítsünk olyan programot, amely beolvassa a szövegfájlt sorról sorra, tá-
rolja a dolgozókat és az elvégzett feladataikat. 

A program legyen képes:  

1. egy dolgozói igazolványszám alapján listázni a dolgozó elvégzett felada-
tait, 

2. meghatározni a feladatokból származó jövedelmét, szintén igazolvány-
szám alapján, 

3. egy kezdő és befejező dátum között elvégzett feladatok listázására. 
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Az egyes feladatokat megvalósító osztály a Task lesz, egy dolgozót a 
Worker osztály ír le, az előbbi kettőt pedig egy WorkPlace osztály fogja ösz-
sze. 

A Task osztályt megvalósító kód: 

1 public class Task { 

2   public static String DATEFORMAT="yyyy-MM-dd"; 

3   private String name; 

4   private double price; 

5   private Date date; 

6   public Task(String name,String price,String 

date) { 

7     this.name=name; 

8     this.price=Double.valueOf(price); 

9     try { 

10       this.date=new 

SimpleDateFormat(DATEFORMAT).parse(date); 

11     } catch (ParseException ex) {} 

12   } 

13   public double getPrice() { 

14     return price; 

15   } 

16   public Date getDate() { 

17     return date; 

18   } 

19   public String toString() { 

20     return "Feladat: " + name + ", ár=" + price + 

", dátum=" + date +"\n"; 

21   } 

22    

23 } 

24 class TaskDateComparator implements 

Comparator<Task> { 

25   public int compare(Task o1, Task o2) { 

26     return o1.getDate().compareTo(o2.getDate()); 

27   } 

28 } 

29 class TaskPriceComparator implements 

Comparator<Task> { 

30   public int compare(Task o1, Task o2) { 

31     if (o1.getPrice()<o2.getPrice()) return -1; 

32     if (o1.getPrice()>o2.getPrice()) return 1; 

33     return 0; 

34   } 
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35 } 

Szerepel még itt két osztály, melyekkel a Task példányok rendezését tud-
juk megvalósítani. Az elsővel a feladatok dátum szerinti, a másodikkal a felada-
tok ár szerinti növekvő rendezettségét tudjuk megoldani. 

A Worker osztályt megvalósító kód: 

1 public class Worker { 

2   private String id; 

3   private String name; 

4   private ArrayList<Task> tasks; //a dolgozó fela-

datai 

5   public Worker(String id,String name) { 

6     this.id=id; 

7     this.name=name; 

8     this.tasks=new ArrayList<Task>(); 

9   } 

10   public void addTask(Task t) { 

11     tasks.add(t); 

12   } 

13   public String getId() { 

14     return id; 

15   } 

16   public ArrayList<Task> getTasks() { 

17     return tasks; 

18   } 

19   public double getPayment() { 

20     double p=0; 

21     ListIterator<Task> li=tasks.listIterator(); 

22     while (li.hasNext()) { 

23       p+=li.next().getPrice(); 

24     } 

25     return p; 

26   } 

27 } 

A WorkPlace osztályért felelős kód: 

1 public class WorkPlace { 

2   private HashMap<String,Worker> workers; 

3   public WorkPlace(String fileName) { 

4     try { 

5       BufferedReader br=new BufferedReader(new 

FileReader(fileName)); 

6       workers=new HashMap<String,Worker>(); 
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7       String line; 

8       while ((line=br.readLine())!=null) { 

9         processLine(line); 

10       } 

11     } catch (FileNotFoundException ex) {} 

12       catch (IOException ex) {} 

13   } 

14   //a szövegfájl sorait feldolgozó metódus 

15   private void processLine(String line) { 

16     String[] elements=line.split("#"); 

17     if (!workers.containsKey(elements[0])) { 

18       //ha nem volt még ilyen dolgozó, akkor fel-

vesszük 

19       addWorker(elements[0],elements[1]); 

20     } 

21     //ha volt ilyen dolgozó, akkor csak a felada-

tot 

22     workers.get(elements[0]).addTask(new 

Task(elements[2],elements[3],elements[4])); 

23   } 

24   private void addWorker(String id,String name) { 

25     workers.put(id, new Worker(id,name)); 

26   } 

27   public ArrayList<Task> getWorkerTasks(String id) 

{ 

28     return workers.get(id).getTasks(); 

29   } 

30   public double getWorkerPayment(String id) { 

31     return workers.get(id).getPayment(); 

32   } 

33   public ArrayList<Task> getTimePeriodTasks(Date 

begin,Date end) { 

34     // végigmegyünk az összes dolgozó összes fela-

datán, 

35     // és berakjuk őket egy listába 

36     ArrayList<Task> taskList=new 

ArrayList<Task>(); 

37     Iterator<Worker> 

wi=workers.values().iterator(); 

38     while (wi.hasNext()) { 

39       Worker w=wi.next(); 

40       ArrayList<Task> tasks=w.getTasks(); 

41       ListIterator<Task> li=tasks.listIterator(); 

42       while (li.hasNext()) { 
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43         Task t=li.next(); 

44         if (t.getDate().compareTo(begin)>=0 && 

t.getDate().compareTo(end)<=0) { 

45           taskList.add(t); 

46         } 

47       } 

48     } 

49     return taskList; 

50   } 

51 } 

52  

A WorkPlace konstruktorában az adatokat tartalmazó fájl neve a para-
méter. A dolgozókat egy HashMap<String,Worker>-ben tároljuk, mert így 
igazolványszám alapján rögtön le tudjuk kérni a megfelelő dolgozót. 

Végül a három feladat megoldását hívó kódrészlet: 

1 WorkPlace wp=new WorkPlace("data.txt"); 

2 //egy dolgozó összes munkájának listázása 

3 ArrayList<Task> 

workerTasks=wp.getWorkerTasks("abc123"); 

4 Collections.sort(workerTasks,new 

TaskPriceComparator()); 

5 System.out.println(workerTasks); 

6  

7 //egy dolgozó összfizetése 

8 System.out.println(wp.getWorkerPayment("abc123")); 

9      

10 //időintervallumban elvégzett munkák 

11 Date begin=new Date(),end=new Date(); 

12 try { 

13   begin=new 

SimpleDateFormat(Task.DATEFORMAT).parse("2011-01-16"); 

14   end=new 

SimpleDateFormat(Task.DATEFORMAT).parse("2011-05-14"); 

15 } catch (ParseException ex) {} 

16 System.out.println(wp.getTimePeriodTasks(begin,end

)); 
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44. ábra:  A feladat UML-diagramja 

11.1.4 Dátum és idő – egy naptár osztály létrehozása 

A feladatunk egy olyan osztály létrehozása, amelynek konstruktorában át-
adjuk az évet és a hónapot, és ennek megfelelően megjeleníti az adott hónap-
hoz tartozó naptárat. Nézzük a kódot és utána rátérünk a magyarázatra: 

1 public class MyCalendar { 

2   private Calendar calendar; 

3   public static String[] 

days={"He","Ke","Sz","Cs","Pe","Sz","Va"}; 

4   public MyCalendar(int year,int month) { 

5     calendar=Calendar.getInstance(); 

6     calendar.set(year, month, 1); 

7   } 

8   public void print() { 

9     SimpleDateFormat sdf=new 

SimpleDateFormat("yyyy-MMMM"); 

10     Date d=calendar.getTime(); 

11     System.out.println(" "+sdf.format(d)); 

12     for (String s:days) { 
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13       System.out.printf("%3s",s); 

14     } 

15     System.out.println(""); 

16     int daysSinceMonday=(7 + 

calendar.get(Calendar.DAY_OF_WEEK) - Calendar.MONDAY) 

% 7; 

17     int 

daysNumInMonth=calendar.getActualMaximum(Calendar.DAY_

OF_MONTH); 

18     for (int i=0;i<daysSinceMonday;i++) { 

19       System.out.printf("%3s"," "); 

20     } 

21     for (int 

i=1,j=daysSinceMonday+1;i<=daysNumInMonth; i++,j++) { 

22       System.out.printf("%3d",i); 

23       if (j%7==0) { 

24         System.out.println(""); 

25       } 

26     } 

27   } 

28 } 

Tagváltozókat tekintve csak egy Calendar objektumra van szükség, ezt 
fogjuk felhasználni a hónaphoz tartozó információk lekéréséhez. A days tömb-
ben tároljuk a naptár fejlécében megjelenítendő napneveket, ez statikus, mert 
felesleges minden példányban tárolni a tömböt. 

A konstruktorban beállítjuk a Calendar objektumot és a hozzá tartozó 
dátumot. Megállapodás kérdése, hogy a hónap értékét itt vagy példányosítás-
nál csökkentjük-e eggyel, ugyanis a hónapok számozása 0-tól kezdődik. 

Ezek után már csak a print() metódus van hátra. A naptár tetején meg-

jelenítjük az évet és a napot, ehhez hoztunk létre egy SimpleDateFormat 
objektumot, majd a következő sorban megjelenítjük a napokat, mindegyiket 3 
karakter szélességben.  

Majd meghatározzuk a hétfő óta eltelt napok számát (16. sor), ugyanis a 
naptár első sorában ennek a segítségével hagyjuk üresen az adott hónap elseje 
előtti helyeket. Amikor lekérjük egy dátum esetén a hét napját 
(DAY_OF_WEEK), akkor a vasárnap mindig 1-es értéket kap, a hétfő 2-es, a 
szombat a 7-es. Ennek megfelelően, egy 7-tel való maradékos osztással hatá-
rozzuk meg, hogy a hónap első napja előtt hány üres helyet kell hagyni. Próbál-
juk ki ezt a számítást különböző hónapok esetén, látni fogjuk, hogy működik. 
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Majd lekérjük az adott hónap napjainak számát a getActualMaximum 
metódussal, és megjelenítjük az első hét „üres napjait”. 

A következő for ciklusban a j értékére azért van szükség, hogy tudjuk, 
mikor van vége egy hétnek, és kell megtörni a sort. De azt is csinálhatnánk, 
hogy a calendar objektumunk napját mindig az aktuálisra állítanánk, és azt 
vizsgálnánk, hogy az aktuális nap vasárnap-e (1-es érték), mert akkor sort kell 
majd törni: 

1 for (int i=1;i<=daysNumberInMonth;i++) { 

2   System.out.printf("%3d",i); 

3   calendar.set(Calendar.DAY_OF_MONTH, i); 

4   if (calendar.get(Calendar.DAY_OF_WEEK)==1) { 

5     System.out.println(""); 

6   } 

7 } 

Végül a MyCalendar osztályunk példányosítása és a naptár megjeleníté-
se: 

1 MyCalendar mc=new MyCalendar(2012,5); 

2 mc.print(); 

 

45. ábra:  A naptár osztály kimenete 

11.1.5 Fájlkereső 

A feladat az, hogy hozzunk létre egy olyan fájlkereső osztályt, amely egy 
adott mappa teljes tartalmában keresi a GLOB szűrőnek megfelelő állományo-
kat. 
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A megoldáshoz célszerű a SimpleFileVisitor osztályt kiterjeszteni, 
és az osztály példányosításakor konstruktorban megadni a keresett fájlok min-
táját. A FileFinder visitFile (felüldefiniált) metódusában fogjuk vizs-
gálni, hogy az adott fájl megfelel-e a mintának. Amennyiben megfelel, akkor 
kiírjuk a konzolba a fájl elérési útját, és a num számlálót növeljük eggyel. Ezt 

követően a FileVisitResult.CONTINUE segítségével folytatjuk a kere-
sést. A getMatchesNumber a konzolba kiírja a talált állományok számát. 

1 class FileFinder extends SimpleFileVisitor<Path> { 

2   private String pattern="*.*"; 

3   private int num=0; 

4   private PathMatcher pm; 

5   public FileFinder(String patt) { 

6     this.pattern=patt; 

7     this.pm=FileSystems.getDefault(). 

getPathMatcher("glob:"+this.pattern); 

8   } 

9   public FileVisitResult visitFile(Path file, 

BasicFileAttributes attrs) throws IOException { 

10     if (this.pm.matches(file.getFileName())) { 

11       System.out.println(file); 

12       this.num++; 

13     } 

14     return FileVisitResult.CONTINUE; 

15   } 

16   public void getMatchesNumber(){ 

17     System.out.println("Találatok száma: "+num); 

18   } 

19 } 

A FileFinder osztályt a következőképpen használhatjuk: 

1 Path path = Paths.get("C:\\Java"); 

2 FileFinder ff=new FileFinder("*.java"); 

3 Files.walkFileTree(path,ff); 

4 ff.getMatchesNumber(); 

11.1.6 XML megjelenítés táblázatban 

Adott egy adatbázis, amely egy autókereskedés gépjárműinek adatait tar-
talmazza. Adott továbbá egy olyan PHP oldal, amelynek POST módon egy s 
változót átadva megkeresi az s értékének megfelelő típusú autókat, és azok 
adataiból egy XML dokumentumot állít elő. Az XML dokumentum szerkezete: 

1 <shop> 
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2    <car> 

3       <make></make> 

4       <model></model> 

5       <installation></installation> 

6       <cubic></cubic> 

7       <fuel></fuel> 

8       <cost></cost> 

9       <notes></notes> 

10       <picture width="" hight=""></picture> 

11    </car> 

12    ... 

13 </shop> 

A feladat egy olyan program írása, amelyben szerepel egy input szövegme-
ző és egy gomb, amelyre kattintva a program továbbítja a szövegmező értékét a 
PHP oldalnak, amely a talált autók adataiból összeállítja az XML dokumentu-
mot, és a program az XML-beli adatokat táblázatos formában megjeleníti. 

 

46. ábra:  A GUI felépítése 

1 public class Kereskedes implements ActionListener 

{ 

2     JTextField searchTextField; 

3     JScrollPane scrollPane; 

4     JFrame frame; 

5     final String URL="http://localhost/java/"; 
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6     public static void main(String[] args) { 

7         new Kereskedes(); 

8     } 

9     public Kereskedes(){ 

10         frame = new JFrame(); 

11         

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

12         JPanel searchField=new JPanel(new 

BorderLayout()); 

13         searchTextField=new JTextField(); 

14         

searchField.add(searchTextField,BorderLayout.NORTH); 

15         JButton searchButton=new JButton("Keres"); 

16         searchButton.addActionListener(this); 

17         

searchField.add(searchButton,BorderLayout.SOUTH); 

18         frame.add(searchField,BorderLayout.NORTH); 

19         frame.setSize(640,480); 

20         frame.setVisible(true); 

21     } 

22     public void actionPerformed(ActionEvent e) { 

23         String 

searchString=searchTextField.getText(); 

24         if (searchString.equals("")) return; 

25         Vector data=new Vector(); 

26         Vector titles=new Vector(); 

27         titles.add("Gyártmány"); 

28         titles.add("Modell"); 

29         titles.add("Évjárat-hónap"); 

30         titles.add("Ccm"); 

31         titles.add("Üzemanyag"); 

32         titles.add("Ár"); 

33         titles.add("Egyéb"); 

34         titles.add("Kép"); 

35         int maxPictureWidth=0; 

36         try { 

37             URL url = new URL(URL+"index.php"); 

38             URLConnection conn = 

url.openConnection(); 

39             conn.setDoOutput(true); 

40             OutputStreamWriter output=new 

OutputStreamWriter(conn.getOutputStream()); 

41             output.write("s="+searchString); 

42             output.close(); 
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43             DocumentBuilderFactory 

dbf=DocumentBuilderFactory.newInstance(); 

44             DocumentBuilder 

db=dbf.newDocumentBuilder(); 

45             Document 

doc=db.parse(conn.getInputStream()); 

46             NodeList 

nl=doc.getElementsByTagName("car"); 

47             for (int i=0;i<nl.getLength();i++) { 

48                 NodeList 

inner=nl.item(i).getChildNodes(); 

49                 Vector tempVector=new Vector(); 

50                 for (int 

j=0;j<inner.getLength();j++) { 

51                     Node n=inner.item(j); 

52                     if 

(n.getNodeName().equals("picture")) { 

53                         ImageIcon icon = new 

ImageIcon(new URL(URL+n.getTextContent())); 

54                         tempVector.add(icon); 

55                         NamedNodeMap 

nn=n.getAttributes(); 

56                         int 

actPictureWidth=Integer.parseInt(nn.getNamedItem("widt

h").getTextContent()); 

57                         if 

(maxPictureWidth<actPictureWidth) 

maxPictureWidth=actPictureWidth; 

58                     }else if 

(n.getNodeType()==Node.ELEMENT_NODE){ 

59                         

tempVector.add(n.getTextContent()); 

60                     } 

61                 } 

62                 data.add(tempVector); 

63             } 

64         } catch (Exception ex) {}  

65          

66         if (!data.isEmpty()) { 

67             JTable table=new JTable(data, titles); 

68             

table.getColumnModel().getColumn(7).setCellRenderer(ne

w ImageRenderer()); 
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69             

table.getColumnModel().getColumn(7).setPreferredWidth(

maxPictureWidth); 

70             table.setEnabled(false); 

71             table.setRowHeight(166); 

72             scrollPane=new JScrollPane(table); 

73             

frame.add(scrollPane,BorderLayout.CENTER); 

74         }else{ 

75             frame.remove(scrollPane); 

76         } 

77         frame.revalidate(); 

78         frame.repaint(); 

79     } 

80 } 

81 class ImageRenderer extends 

DefaultTableCellRenderer { 

82     public Component 

getTableCellRendererComponent(JTable table, Object 

value, boolean isSelected, boolean hasFocus, int row, 

int column) { 

83         JLabel lab=new JLabel((ImageIcon)value); 

84         return lab; 

85     } 

86 } 

A Kereskedes osztályunknak 3 tagváltozója és egy konstansa (URL) van, 
továbbá implementálja az ActionListener interfészt, amelyre a gombra 

való kattintás miatt van szükség. Az ActionListener interfésznek az 
actionPerformed metódusát kell megvalósítani, ebben fogja a programunk 
a lényegi részt elvégezni: 

 szövegmező értékének POST-olása a PHP kódnak, 

 XML dokumentum lekérése, 

 XML feldolgozása és az értékek tárolása, 

 táblázat megjelenítése. 

A Kereskedes osztály konstruktorában egy JFrame segítségével fel-
építjük a felületet: 
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47. ábra:  Kép a programról 

A searchButton-nál beállítjuk actionlistener-nek az aktuális pél-

dányt. Amikor a gombra rákattintunk, az actionPerformed metódus lefut. 

Amennyiben az input mezőben nincs szöveg, akkor visszalépünk a metó-
dusból. A táblázat elkészítéséhez két Vector kell, az egyikben a fejléc sor cí-
mei, a másikban a konkrét értékek szerepelnek. Minden gépjárműhöz tartozik 
kép, amelyek magassága fix (166 pixel), de a szélessége eltérő lehet, ezért a 
legszélesebb kép szélességét fogjuk beállítani a képeket tartalmazó oszlop szé-
lességéhez, ezért kell a maxPictureWidth. 

A try blokkban létrehozzuk a kapcsolatot az URL-lel, és a kimeneti csator-
nájába írjuk az ”s=keresendő_név” értéket. Majd a kapcsolatnak (conn) 
lekérjük az InputStream-jét, amely már a PHP által, az s-nek megfelelő ada-
tokat tartalmazó XML-t adja vissza. A parse után a doc tartalmazza az XML 

fát, amelynek lekérjük az összes car nevű elemét. Ezeken végigmegyünk egy 
for ciklussal, a cikluson belül pedig a car elem összes alelemén is. Az egy au-
tóra vonatkozó információkat ideiglenesen egy tempVector változóba rakjuk, 
majd ezt adjuk hozzá a data vektorhoz. Amennyiben éppen a picture ele-
met dolgozzuk fel, akkor egy ImageIcon példányt fogunk berakni a vektorba, 

továbbá lekérjük a kép szélességét. Ha nem a picture elemet dolgozzuk fel, 
akkor az elem szöveges tartalmát (getTextContent) rakjuk a vektorba.  
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Amennyiben az adatokat tartalmazó vektor nem üres (akkor lehet üres, ha 
a PHP kód nem talált a keresés során autót és üres XML-t ad vissza), akkor lét-
rehozzuk a táblázatot a data és a titles vektorok segítségével. 

A táblázat alapértelmezés szerint csak szöveges információ megjelenítésé-
re képes. Ha pl. képeket szeretnénk az egyik oszlopban megjeleníteni, akkor az 
egyik lehetőség, ha a DefaultTableCellRenderer osztályból származta-
tunk egy sajátot (ImageRenderer), és annak a   
getTableCellRendererComponent metódusát felülírjuk. Ennek a metó-
dusnak a feladata, hogy a cellatartalmat előállítsa. Ennek az osztálynak egy pél-
dányát beállítjuk (setCellRenderer), hogy a 8. oszlop  (0-tól számozzuk az 
oszlopokat, ezért 7-es az érték a kódban) tartalmának megjelenítéséért feleljen. 

Ezt követően beállítjuk a 8. oszlop szélességét és a sorok magasságát, majd 
egy JScrollPane konténerrel hozzáadjuk a frame-hez. Ha a data vektor 

üres volt, akkor az else ágban eltávolítjuk a frame-ről a JScrollPane-t. 





 

12. EGY KOMPLEX ALKALMAZÁS 
KÉSZÍTÉSE 

12.1 TANANYAG 

A záró feladatunk egy chatalkalmazás készítése. A programnak a következő 
tulajdonságokkal kell rendelkeznie: 

 grafikus felhasználói felület, 

 chat típusának megadása, hogy szervert vagy klienst indítunk, 

 szerver címének és portjának megadása, 

 felhasználónév megadása, 

 üzenetek listázása, 

 a chat-be bejelentkezett felhasználók nevének megjelenítése, 

 státuszsor a rendszerinformációk megjelenítésére. 

A programunk egy hálózatos alkalmazás lesz, amely TCP/IP protokoll segít-
ségével kommunikál, tehát összeköttetés-alapú kommunikációról van szó. A 
programban egy chatszoba van, tehát nincs szükség arra, hogy egy-egy felhasz-
nálóval külön privát beszélgetéseket folytathassunk. Nézzük a program kezelő-
felületét: úgy egyszerűbb leírni, hogy pontosan mi a feladat. 

 

48. ábra:  A chat alkalmazás GUI-vázlata 
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Először is meg kell adni, hogy szervert vagy klienst szeretnénk-e indítani. 
Amennyiben szervert indítunk, akkor ott a cím egyértelmű, hiszen a saját gé-
pünk címét le tudjuk kérni, csak a portot kell megadni. Ha klienst akarunk indí-
tani, vagyis csatlakozni szeretnénk egy szerverhez, akkor ott a címet és a portot 
is meg kell adni. 

A felhasználónév a chat üzeneteinek ablakában lesz majd látható, termé-
szetesen figyelni kell, hogy azonos nevű felhasználók ne legyenek a szobában. 
Az adatok megadása után elindítjuk a chatet, majd aktív lesz az üzenet szöveg-
mező, ahol írhatjuk az üzeneteinket. Alul látható a státuszsor, ahol meg lesz 
jelenítve, hogy pl. sikerült-e a csatlakozás a szerverhez, vagy ha nem sikerült, 
akkor miért stb. A bal oldali oszlopban láthatóak a chatszoba felhasználói. Ez a 
lista mindig az aktuálisan résztvevő felhasználókat mutatja. 

Nézzünk először egy rövid áttekintést, hogy milyen osztályokra van szük-
ség, és azoknak milyen adattagjai és metódusai vannak: 

 

49. ábra:  A chat alkalmazásunk UML-diagramja 

A chat alkalmazás készítésének egyik fontos része, hogy meghatározzuk 
azt, hogyan továbbítjuk az üzeneteket, milyen részei vannak az üzenetnek: 
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 üzenet típusa: az üzenet jellegére utal, pl. hogy valódi üzenet-e 
(message) vagy valamilyen rendszerüzenet (pl. login, logout), 

 az üzenet feladója, vagyis a felhasználónév, 

 az üzenet szövege. 

Az üzenetekért felelős osztály így néz ki: 

1 public class Message implements Serializable { 

2     private String type=null; 

3     private String nickName=null; 

4     private String message=null; 

5     private static final long serialVersionUI=2L; 

6     public Message(String t,String nick,String 

mess) { 

7         type=t; 

8         nickName=nick; 

9         message=mess; 

10     } 

11     public String getType() { 

12         return type; 

13     } 

14     public String getMessage() { 

15         return message; 

16     } 

17     public String getNickName() { 

18         return nickName; 

19     } 

20     @Override 

21     public String toString() { 

22         return nickName+" : "+type+" : "+message; 

23     } 

24     public String toChat() { 

25         return nickName+" : "+message; 

26     } 

27 } 

Minden teljesen egyértelmű benne, egy dolog van ami érdekes, hogy az 
osztálynak implementálnia kell a Serializable interfészt. Az interfész nem 
tartalmaz adattagokat és metódusokat, a Message objektumok szerver- és 

kliensoldali írásához (ObjectOutputStream.writeObject) és olvasásá-
hoz (ObjectInputStream.readObject) van rá szükség. A Message 
osztályban létre kell hozni egy serialVersionUID változót (a JVM is létre-
hozza, de ez az ajánlott), amelynek értéke tetszőleges, viszont innen tudja majd 
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a readObject és writeObject metódus, hogy ugyanazon osztály objek-
tumáról van szó. 

Nézzük a Server osztályunkat: 

1 public class Server implements Runnable { 

2     private ServerSocket ss=null; 

3     private Hashtable<String,ConnectionHandler> 

users=null; 

4     private volatile Server running_id=this; 

5     public Server(int port) { 

6         try { 

7             ss=new ServerSocket(port); 

8             users=new 

Hashtable<String,ConnectionHandler>(); 

9             Thread t=new Thread(this); 

10             t.start(); 

11         } catch (IOException ex) {} 

12     } 

13     @Override 

14     public void run() { 

15         while (running_id==this) { 

16             try { 

17                 Socket socket = ss.accept(); 

18                 loginUser(socket); 

19             } catch (IOException ex) {} 

20         } 

21     } 

22     public void loginUser(Socket s) { 

23         try { 

24             ObjectInputStream ois=new 

ObjectInputStream(s.getInputStream()); 

25             ObjectOutputStream oos=new 

ObjectOutputStream(s.getOutputStream()); 

26             Message 

message=(Message)ois.readObject(); 

27             String nick=message.getNickName(); 

28             String text=message.getMessage(); 

29             ConnectionHandler 

temp=users.get(nick); 

30             if (temp==null) { 

31                 oos.writeObject(new 

Message("login",nick,"agree")); 

32                 users.put(nick,new 

ConnectionHandler(nick,ois,oos,users)); 
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33             }else{ 

34                 oos.writeObject(new 

Message("login",nick,"denied")); 

35                 s.close(); 

36             } 

37         } catch (Exception ex) {} 

38     } 

39     public void stopp(){ 

40         running_id=null; 

41         try { 

42             ss.close(); 

43             ss=null; 

44         } catch (IOException ex) {} 

45     } 

46 } 

Ezen osztály példányainak tartalmaznia kell egy ServerSocket objek-
tumot, amely folyamatosan figyeli (ServerSocket.accept), hogy van-e 
csatlakozni akaró kliens. Mivel ennek állandóan futnia kell, ezért ezt az osztályt 
úgy kell megírni, hogy szálként futtathassuk. Gondoljunk arra, hogy számos 
feladat van, amit még el kell látni a programunknak (pl. a felhasználói felülettel 

való interakció), ezért nem „ragadhat le” az accept-nél. Tehát implementálni 

kell a Runnable interfészt. A szervernek még tartalmaznia kell az összes kli-
enst kezelő ConnectionHandler példányt is, hogy bármely kliens üzenetét 

továbbíthassa a többinek. Ez lesz a users változóban, amely egy Hashtable 
lesz, a kulcs a felhasználónevek azonosítója lesz. Ez azért jó, mert egy adott 

nevű felhasználóhoz tartozó ConnectionHandler példányt így rögtön el 
lehet érni. A Server konstruktorban elindítjuk a ServerSocket-et a meg-
adott porton, létrehozzuk a hash-táblát és elindítjuk a szálat. A szál folyamato-
san figyeli, hogy van-e csatlakozni akaró kliens, ha van, akkor beléptetjük a 
rendszerbe a loginUser metódussal. A metódusban lekérjük a socket-hez 

tartozó bemeneti/kimeneti adatfolyamot, és beolvassunk róla egy Message 
objektumot. Megnézzük, hogy van-e már ilyen nevű felhasználó (29–30. sor). 
Ha nincs, akkor felvesszük a felhasználók közé az adott klienst kiszolgáló 
ConnectionHandler objektumot. A stopp metódus felel a szerver leállí-
tásáért a szálkezelésnél tanultaknak megfelelően. 

A ConnectionHandler osztály megvalósítása: 

1 public final class ConnectionHandler implements 

Runnable { 

2   private ObjectInputStream ois=null; 

3   private ObjectOutputStream oos=null; 

4   private String nickName=null; 
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5   private Hashtable<String, ConnectionHandler> 

users=null; 

6   private volatile ConnectionHandler 

running_id=this; 

7   public ConnectionHandler(String 

nick,ObjectInputStream ois,ObjectOutputStream 

oos,Hashtable<String, ConnectionHandler> u) { 

8     this.nickName=nick; 

9     this.ois=ois; 

10     this.oos=oos; 

11     this.users=u; 

12     Thread t = new Thread(this); 

13     t.start(); 

14   } 

15   public void run() { 

16     try { 

17       Message message=null; 

18       while (running_id==this) { 

19           message = (Message)ois.readObject(); 

20           if (message!=null) { 

21              String type=message.getType(); 

22              String nick=message.getNickName(); 

23              String text=message.getMessage(); 

24              Enumeration<String> 

e=this.users.keys(); 

25              while (e.hasMoreElements()) { 

26                  ConnectionHandler 

ch=this.users.get(e.nextElement()); 

27                  if 

(!ch.nickName.equals(this.nickName)) { 

28                      ch.sendMessage(new 

Message("message",nick,text)); 

29                  } 

30              } 

31              if (type.equals("logout")) { 

32                  ConnectionHandler 

c=users.remove(nick); 

33                  c.stopp(); 

34              } 

35              if 

(type.equals("login")||type.equals("logout")) { 

36                  refreshUserList(); 

37              } 

38           } 
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39       } 

40        

41     } catch (Exception e) {} 

42   } 

43   public void sendMessage(Message m) { 

44      try { 

45          oos.writeObject(m); 

46      } catch (IOException ex) {} 

47   } 

48   public void stopp(){ 

49       running_id=null; 

50   } 

51   public void refreshUserList() { 

52         String userList=getUserString(); 

53         Enumeration<String> e=users.keys(); 

54         while (e.hasMoreElements()) { 

55             ConnectionHandler 

ch=users.get(e.nextElement()); 

56             ch.sendMessage(new 

Message("user","",userList)); 

57         } 

58   } 

59   public String getUserString() { 

60         StringBuilder sb=new StringBuilder(); 

61         Enumeration<String> e=users.keys(); 

62         while (e.hasMoreElements()) { 

63             String temp=e.nextElement(); 

64             sb.append(temp).append("#"); 

65         } 

66         return sb.toString(); 

67   } 

68 } 

A ConnectionHandler példányok tehát mindig az egyes klienshez tar-
toznak, feladatuk a szerveroldalon figyelni, hogy a kliens küld-e üzenetet. Ezen 
példányoknak is folyamatosan futnia kell, ezért ezt is szálként kell elindítani, 
vagyis implementáljuk a Runnable interfészt. Egy ConnectionHandler 
példány tartalmazza a klienshez tartozó bemeneti/kimeneti adatfolyamokat, a 
felhasználó nevét és a felhasználók hash-táblájának referenciáját. Ez azért kell, 
hogy egy üzenetet az összes felhasználónak elküldhessünk. A run metódusban 
a readObject folyamatosan vár egy Message objektum érkezésére (19. 
sor). A while ciklussal minden kliensnek elküldjük az üzenetet, kivéve az üze-
net küldőjének. Amennyiben az üzenet típusa „logout”, akkor a felhasználó ki 
akar lépni a chatből, ezért a hash-táblából kivesszük a ConnectionHandler 
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példányát és leállítjuk a szálat. Amennyiben az üzenet típusa „login” vagy 
„logout”, az azt jelenti, hogy egy felhasználó belépett vagy kilépett a chatből. 
Ilyenkor minden felhasználó felé el kell küldeni az aktuális felhasználók listáját, 
hogy lássák bal oldalon, éppen ki van a chatszobában. A refreshUserList 
metódus feladata, hogy az aktuális listát elküldje minden felhasználónak. A 
listát a getUserString metódus egy sztringként adja vissza, ahol a felhasz-
nálónevek egymástól #-tel vannak elválasztva. Ez a lista egy „user” típusú 
Message objektumban lesz kiküldve. A klienshez tartozó rész majd tudni fogja, 
hogy az „user” típusú üzenetben felhasználói lista szerepel. 

Nézzük a klienshez tartozó osztályt: 

1 public class Client { 

2     private ClientHandler handler=null; 

3     private Socket socket=null; 

4     private Chat chat=null; 

5     private ObjectOutputStream oos=null; 

6     private ObjectInputStream ois=null; 

7     private String nickName=null; 

8     boolean connected=true; 

9     public Client(String sname,int port,String 

nick,Chat c) { 

10         try { 

11             socket=new Socket(sname,port); 

12             nickName=nick; 

13             chat=c; 

14             oos=new 

ObjectOutputStream(socket.getOutputStream()); 

15             ois=new 

ObjectInputStream(socket.getInputStream()); 

16             oos.writeObject(new 

Message("login",nickName,"")); 

17             Message 

mess=(Message)ois.readObject(); 

18             if (mess.getType().equals("login") && 

mess.getMessage().equals("agree")) { 

19                 handler=new ClientHandler(this); 

20                 sendMessage(new 

Message("login",nickName,"beléptem a chat-be")); 

21                 chat.displayMessage(new 

Message("login", nick, "beléptem a chat-be")); 

22             } 

23             if (mess.getType().equals("login") && 

mess.getMessage().equals("denied")) { 
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24                 chat.displayMessage(new 

Message("login", nick, "létezik már ilyen azonosító, 

csatlakozás sikertelen")); 

25                 connected=false; 

26             } 

27         } catch (Exception ex) {} 

28     } 

29     public void sendMessage(Message message) { 

30         try { 

31             oos.writeObject(message); 

32             chat.displayMessage(message); 

33         } catch (IOException ex) { 

34         } catch (Exception ex) {} 

35     } 

36     public void bye() { 

37         try { 

38             Message message=new 

Message("logout",nickName,"kiléptem a chat-ből"); 

39             oos.writeObject(message); 

40             chat.displayMessage(message); 

41         } catch (IOException ex) {} 

42     } 

43     public void stopp(){ 

44         try { 

45             socket.close(); 

46             socket=null; 

47         } catch (IOException ex) {} 

48     } 

49     public boolean isConnected() { 

50         return connected; 

51     } 

52     public Chat getChat(){ 

53         return chat; 

54     } 

55     public ObjectInputStream getOis(){ 

56         return ois; 

57     } 

58     public String getNickname() { 

59         return nickName; 

60     } 

61 } 

A kliensünk tartalmazni fog egy ClientHandler objektumot, ennek a 
feladata az lesz, hogy folyamatosan figyelje, hogy a szerver küld-e neki üzene-
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tet. Tartalmazni fogja  a socketet, a GUI-ért felelős Chat példány referenciáját, 
a sockethez tartozó bemenő/kimenő adatfolyamot és a felhasználónevet. A 
konstruktorban felépítjük a kapcsolatot a szerverrel, és küldünk neki egy „login” 
üzenetet. Ha a szerver „agree”-t küldött vissza, akkor sikerült a belépés, ha 
„denied”-et, akkor nem. A bye metódus feladata, hogy értesítse a szervert (és 
a szerveren keresztül az összes felhasználót), hogy kiléptünk a chatből. 

A ClientHandler osztály kódja: 

1 public class ClientHandler implements Runnable { 

2     private Client client; 

3     private volatile ClientHandler 

running_id=this; 

4     public ClientHandler(Client c) { 

5         this.client=c; 

6         Thread t=new Thread(this); 

7         t.start(); 

8     } 

9     public void run() { 

10         try { 

11             while (this.running_id==this) { 

12                 Message 

message=(Message)client.getOis().readObject(); 

13                 if (message!=null) { 

14                     if 

(!message.getType().equals("user")) { 

15                         

client.getChat().displayMessage(message); 

16                     }else{ 

17                         

client.getChat().refreshUserListGUI(message.getMessage

()); 

18                     } 

19                 } 

20             } 

21         } catch (Exception ex) {}  

22     } 

23     public void stopp() { 

24         this.running_id=null; 

25     } 

26 } 

A ClientHandler példányok folyamatosan futni fognak, tehát szüksé-
ges a Runnable interfész. Amennyiben egy üzenetet kap, akkor megnézi, 
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hogy az „user” típusú-e, ha nem, akkor megjeleníti az üzenetet, ha igen, akkor a 
GUI felhasználói listáját frissíti. 

A Chat osztályunk felel a GUI megvalósításáért: 

1 public class Chat { 

2     final int FRAME_WIDTH=640,FRAME_HEIGHT=480; 

3     JFrame frame=null; 

4     JRadioButton 

radioServer=null,radioClient=null; 

5     JTextField 

textfieldAddress=null,textFieldPort=null,textfieldName

=null,textFieldMessage=null; 

6     JButton buttonStart=null; 

7     JTextArea textarea=null; 

8     JButton buttonSend=null; 

9     JLabel labelInfo=null; 

10     JList listUsers=null; 

11     DefaultListModel listModel=null; 

12     boolean isServer=true; 

13     Server server=null; 

14     Client client=null; 

15     String serverAddress=null; 

16     { 

17         try { 

18             

serverAddress=InetAddress.getLocalHost().getHostAddres

s(); 

19         } catch (UnknownHostException ex) {} 

20     } 

21     public Chat() { 

22         frame=new JFrame("Chat"); 

23         

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 

24         frame.setLayout(null); 

25         createUI(); 

26         frame.setSize(FRAME_WIDTH,FRAME_HEIGHT); 

27         frame.setVisible(true); 

28     } 

29     public void createUI() { 

30         JLabel labelAddress=new JLabel("Szerver 

címe:"); 

31         labelAddress.setBounds(10,10,100,20); 

32         frame.add(labelAddress); 

33         textfieldAddress=new JTextField(); 
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34         textfieldAddress.setBounds(120,10,150,20); 

35         frame.add(textfieldAddress); 

36         JLabel labelPort=new JLabel("Szerver 

portja:"); 

37         labelPort.setBounds(280,10,100,20); 

38         frame.add(labelPort); 

39         textFieldPort=new JTextField(); 

40         textFieldPort.setBounds(390,10,150,20); 

41         frame.add(textFieldPort); 

42         JLabel labelChatType=new JLabel("Chat tí-

pusa:"); 

43         labelChatType.setBounds(10,40,100,20); 

44         frame.add(labelChatType); 

45         //rádiógombok 

46         RadioActionListener radioListener=new 

RadioActionListener(); 

47         radioServer=new JRadioButton("Szerver"); 

48         radioServer.setBounds(120,40,100,20); 

49         radioServer.setActionCommand("server"); 

50         

radioServer.addActionListener(radioListener); 

51         radioServer.setSelected(true); 

52         radioClient=new JRadioButton("Kliens"); 

53         radioClient.setBounds(230,40,100,20); 

54         radioClient.setActionCommand("client"); 

55         

radioClient.addActionListener(radioListener); 

56         ButtonGroup radioGroup=new ButtonGroup(); 

57         radioGroup.add(radioServer); 

58         radioGroup.add(radioClient); 

59         frame.add(radioServer); 

60         frame.add(radioClient); 

61         //felhasználó azonosítása 

62         JLabel labelName=new 

JLabel("Felhasználónév:"); 

63         labelName.setBounds(10,70,100,20); 

64         frame.add(labelName); 

65         textfieldName=new JTextField(); 

66         textfieldName.setBounds(120,70,150,20); 

67         frame.add(textfieldName); 

68         buttonStart=new JButton("Indítás"); 

69         buttonStart.setBounds(300,70,120,20); 

70         buttonStart.setActionCommand("start"); 
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71         buttonStart.addActionListener(new 

StartButtonActionListener()); 

72         frame.add(buttonStart); 

73         //üzenet írásához a szövegmező 

74         JLabel labelMessage=new JLabel("Üzenet:"); 

75         labelMessage.setBounds(10,100,100,20); 

76         frame.add(labelMessage); 

77         textFieldMessage=new JTextField(); 

78         

textFieldMessage.setBounds(120,100,390,20); 

79         frame.add(textFieldMessage); 

80         buttonSend=new JButton("Küldés"); 

81         buttonSend.setBounds(520,100,100,20); 

82         buttonSend.addActionListener(new 

SendButtonActionListener()); 

83         frame.add(buttonSend); 

84         //üzenetek listázása 

85         textarea=new JTextArea(); 

86         textarea.setLineWrap(true); 

87         JScrollPane scrollpaneTextarea=new 

JScrollPane(textarea); 

88         scrollpaneTextarea.setAutoscrolls(true); 

89         

scrollpaneTextarea.setBounds(120,130,500,280); 

90         

scrollpaneTextarea.getVerticalScrollBar().addAdjustmen

tListener(new AdjustmentListener() { 

91             public void 

adjustmentValueChanged(AdjustmentEvent e) { 

92                 

e.getAdjustable().setValue(e.getAdjustable().getMaximu

m()); 

93             } 

94         }); 

95         frame.add(scrollpaneTextarea); 

96         //infosáv 

97         JLabel labelInfoText=new 

JLabel("Információ:"); 

98         labelInfoText.setBounds(10,415,100,20); 

99         frame.add(labelInfoText); 

100         labelInfo=new JLabel(""); 
101         labelInfo.setBounds(120,415,500,20); 
102         frame.add(labelInfo); 
103         //felhasználók listája 
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104         listModel=new DefaultListModel(); 
105         listUsers=new JList(listModel); 
106         
listUsers.setLayoutOrientation(JList.VERTICAL); 

107         listUsers.setVisibleRowCount(-1); 
108         JScrollPane listPane=new 
JScrollPane(listUsers); 

109         listPane.setBounds(10,130,100,280); 
110         frame.add(listPane); 
111         setUIEnabled(true); 
112         textfieldAddress.setText(serverAddress); 
113         radioServer.doClick(); 
114     } 
115     public void setUIEnabled(boolean b) { 
116         textfieldAddress.setEnabled(b); 
117         textFieldPort.setEnabled(b); 
118         textfieldName.setEnabled(b); 
119         radioServer.setEnabled(b); 
120         radioClient.setEnabled(b); 
121         textFieldMessage.setEnabled(!b); 
122         textarea.setEnabled(!b); 
123         buttonSend.setEnabled(!b); 
124     } 
125     public void displayMessage(Message message) { 
126         if (message.getType().equals("message")) { 
127             
textarea.append("\n"+message.toChat()); 

128         }else{ 
129             labelInfo.setText(message.toString()); 
130         } 
131     } 
132     public void refreshUserListGUI(String users) { 
133         listModel.clear(); 
134         String[] uArray=users.split("#"); 
135         for (int i=0;i<uArray.length;i++) { 
136             listModel.addElement(uArray[i]); 
137         } 
138     } 
139     public static void main(String[] args) { 
140         new Chat(); 
141     } 
142     class RadioActionListener implements 
ActionListener { 
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143         public void actionPerformed(ActionEvent e) 
{ 

144             if (e.getActionCommand()=="server") { 
145                 isServer=true; 
146                 
textfieldAddress.setText(serverAddress); 

147             }else{ 
148                 isServer=false; 
149             } 
150             
textfieldAddress.setEnabled(!isServer); 

151         } 
152     } 
153     class StartButtonActionListener implements 
ActionListener { 

154         public void actionPerformed(ActionEvent e) 
{ 

155             if (e.getActionCommand()=="start") { 
156                 int 
port=Integer.parseInt(textFieldPort.getText()); 

157                 String 
nickName=textfieldName.getText(); 

158                 if (isServer) { 
159                     server=new Server(port); 
160                 }else{ 
161                     
serverAddress=textfieldAddress.getText(); 

162                 } 
163                 client=new 
Client(serverAddress,port,nickName,Chat.this); 

164                 //ha a kliens nem csatlakozott, 
mert van már ilyen felhasználó 

165                 if (!client.isConnected()) { 
166                     client.stopp(); 
167                 }else{ 
168                     
buttonStart.setText("Leállítás"); 

169                     
buttonStart.setActionCommand("stop"); 

170                     setUIEnabled(false); 
171                 } 
172             }else{ 
173                 buttonStart.setText("Indítás"); 
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174                 
buttonStart.setActionCommand("start"); 

175                 setUIEnabled(true); 
176                 client.bye(); 
177                 if (isServer) { 
178                     server.stopp(); 
179                 } 
180                 client.stopp(); 
181                 listModel.clear(); 
182             } 
183         } 
184     } 
185     class SendButtonActionListener implements 
ActionListener { 

186         public void actionPerformed(ActionEvent e) 
{ 

187             client.sendMessage(new 
Message("message",client.getNickname(),textFieldMessag

e.getText())); 

188             textFieldMessage.setText(""); 
189         } 
190     } 
191 } 

A konstruktorban létrehozzuk a frame-et, erre helyezzük el a GUI elemeit, 

amelyet a createUI metódus végez. Az eseményeket figyelő objektumokat 
(listener) belső osztályok segítségével készítjük el. Szükség van egy listenerre a 
rádiógombokhoz, ugyanis szerver választása esetén a szerver címét tartalmazó 
szövegmezőnek inaktívnak kell lennie. Továbbá szükséges még a két gombhoz 

tartozó listener is. Azt is csinálhatnánk, hogy a Chat osztály implementálja az 
ActionListener interfészt, ebben az esetben az actionPerformed 
metódusban figyelni kellene, hogy mely objektum váltotta ki az eseményt. Bel-
ső osztályok segítségével átláthatóbb lesz a program, továbbá a belső osztá-
lyokból el tudjuk érni a Chat osztály aktuális példányát, így hozzáférhetünk az 
adattagjaihoz és metódusaihoz is. A StartButtonActionListener 
actionPerformed metódusa szorul némi magyarázatra. Ez végzi a szer-

ver/kliens elindítását/leállítását. A buttonStart gombnak beállított 
(setActionCommand) action command értékkel tudjuk vizsgálni, hogy most 
indításra vagy leállításra van-e szükség. Ha az isServer értéke true, akkor 
szervert kell indítani a megadott porton. Kliens indítására mindig szükség van, 
még szerver választása esetén is, ugyanis ő is kommunikálhat a kliensekkel 
(nemcsak a kliensek egymással). Amennyiben a kliens nem tudott csatlakozni a 
chat-hez, akkor leállítjuk a klienst, egyébként a buttonStart-nak új feliratot 
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és action commandot adunk meg, majd a GUI-nak az üzenetküldésre vonatkozó 
részét aktívvá tesszük, a többit pedig inaktívvá. 

 

50. ábra:  A chat program működés közben 

 

 

 

 





 

13. ÖSSZEFOGLALÁS 

13.1 TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁS 

A könyv első 9 fejezetében olyan témákról olvashattunk, amelyek napja-
inkban szinte a legfontosabbak egy felkészült Java programozó számára. Szó 
volt a sztringekről, a reguláris kifejezésekről, utóbbi rendkívül hasznos szöveges 
állományok feldolgozása esetén. Megismertük a dátumok és idők kezelésének 
menetét, ezek formázott megjelenítését, valamint az időzónák használatát. 
Majd megtanultuk a fájlokkal és könyvtárakkal kapcsolatos alapvető művelete-

ket, amelyekben a java.nio.file és java.nio.file.attribute 
csomagok használata nagyban leegyszerűsítette a dolgunkat. Láttunk példát 
elérési út bejárására és fájlok keresésére. Ezt követően a JCF-et mutattuk be, 
amely a Java egyik legkényelmesebb és leghasznosabb keretrendszere. Ezután 
az XML dokumentumok feldolgozásával foglalkoztunk, amelyek az alkalmazások 
(gyakran webes alkalmazások) egyik hatékony eszköze adattárolás és adatto-
vábbítás céljára, így nagyon hasznos, ha ismerjük ezeket a funkciókat pl. egy 
applet megírásakor. Nem hagytuk ki a hálózatos alkalmazások készítésének 
menetét sem, szó volt az összeköttetés-alapú (TCP) és az összeköttetésmentes 
(UDP) kommunikációról, továbbá hogy hogyan kell URL-ek segítségével meg-
adott erőforrásokhoz hozzáférni. A hálózatos alkalmazások készítésének lehe-
tősége szinte hozza magával az adatbázisok kezelésének igényét is. Láttuk, hogy 
a JDBC API használata rendkívül leegyszerűsíti a dolgunkat, ha adatbázisokról 
van szó. Pillanatok alatt tudunk olyan kódot írni, amely egy lekérdezést hajt 
végre egy adatbázison, és az eredményt feldolgozza. Megismertük a Java 2D 
API-t is, amely segítségével igényes kinézetű felhasználói felületeket tudunk 
készíteni. Végül a párhuzamos programozásról volt szó, amely szintén egy olyan 
téma, amelynek ismerete minden bizonnyal kötelező egy Java programozó 
számára. 

Ezt követően számos gyakorlati példán (amelyekben az előző 9 fejezet is 
bővelkedett) keresztül láthattuk az előző fejezetben tanultak használhatóságát. 
Legvégül egy komplex alkalmazás megírásával zártuk az ismereteket, amely egy 
chat program megvalósítása volt, egészen a tervezési fázistől a megvalósításig. 

13.2 ZÁRÁS 

Amennyiben a kedves Olvasó szeretné még tovább gyarapítani a tudását, 
akkor a következő témakörök tanulmányozása ajánlott: 
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 önelemzés: segítségével a program futásidőben tudja elemezni magát 
és az egyes részeit módosítani, 

 távoli metódushívás: segítségével a program távoli számítógépeken lé-
vő metódusokat tud hívni, 

 CORBA: a CORBA segítségével lehetőség van arra, hogy a program 
egyes komponenseit (elosztott objektumok) attől függően, hogy mely 
számítógépeken helyezkednek el (pl. egy hálózat gépei), képesek legye-
nek az együttműködésre, 

 a biztonság Javában: ide tartozik adataink biztonságos továbbítása, a 
rendszererőforrások védelme, a futtató környezet védelme, a rendszer 
egyéb programjainak védelme, 

 perzisztencia: a perzisztens objektumok azok, amelyek a létrehozó 
program futási idejétől függetlenül léteznek. Ezen objektumok segítsé-
gével megvalósítható a kommunikáció két párhuzamosan futó program 
között. 
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