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Capítulo 1 Fundamentos da Programação Java

Uso de Memória:
- Heap: Variáveis de instância, Variáveis de referência de instância, Objetos.
- Stack: Variáveis local, Variáveis de referência local, Métodos invocados.

Modificadores de Acesso:
- public: o membro declarado com esse modificador pode ser acessado de qualquer lugar
na sua aplicação.
- protected: o membro declarado com esse modificador pode ser acessado por todas as
classes do mesmo pacote e também por subclasses da classe com o membro protected
mesmo que esta esteja fora do pacote.
- default: caso não seja especificado nenhum modificador, o default é atribuído. O membro
com este modificador pode ser acessado somente por classes que estiverem no mesmo
pacote.
- private: o membro declarado com esse modificador somente pode ser acessado por
objetos da classe.

Capítulo 2 Tipos de Dados e Operadores

Indentificador de variáveis:
1. O primeiro caracter deve ser uma letra, um sifrão $ ou um underline _
2. Depois do primeiro caracter, pode ser adicionado uma letra, sifrão, underline ou um

dígito
3. Nenhum keyword pode ser definido como variável

Keywords Java:
abstract, assert, boolean, break, byte, case, catch, char, class, const, continue, default, do,
double, else, enum, extends, false, final, finally, float, for, goto, if, implements, import,
instanceof, int, interface, long, native, null, new, package, private, protected, public, return,
short, static, strictfp, super, switch, synchronized, this, throw, throws, transient, true, try,
void, volatile, while.

• Todas as keywords java são lowercase;
• Somente são usado letras na definição delas;
• goto e const são reservadas, porém não são utilizadas;

Tipos Primitivos:
1. boolean: Usado para representar condição binária;
2. byte: Compreende valores inteiros de -128 até 127;
3. short: Compreende valores inteiros de -32.728 até 32.767;
4. char: Usado para representar caracteres do teclado, capacidade de 0 até 65.535;
5. int: Compreende valores inteiros de -2.147.483.648 até 2.147.483.647;
6. long: Compreende valores inteiros de -9.223.372.036.854.775.808 até

9.223.372.036.854.775.807;
7. float: Compreende números de ponto flutuante, suporta valores +/- 3.40282347

elevado a 38;
8. double: Compreende números de ponto flutuante, suporta valores +/-

1.79769313486231570 elevado a 308.



Tipo de Dado Size bits Range value Signed/Unsigned

boolean 1 true or false NA

byte 8 -2*7 até 2*7-1 Signed

short 16 -2*15 até 2*12-1 Signed

char 16 0 até 2*16 Unsigned

int 32 -2*31 até 2*31-1 Signed

float 32 -2*31 até 2*31-1 Signed

double 64 -2*63 até 2*63-1 Signed

long 64 -2*63 até 2*63-1 Signed

Nota:
Exceto boolean e char os demais são todos Signed.

Escopo de variáveis
Variáveis locais: São as variáveis declaradas dentro do método, ela pode ser acessada
somente dentro do método e ela é destruída quando o método completa;
Variáveis de Instância: São as variáveis declaradas dentro da classe mas fora do método, as
variáveis de instância ficam no heap;
Variáveis Estáticas: São variáveis de instância declaradas com o modificador static, é usada
em nível de classe.

Special Caracter Significado

\n Nova linha

\r Retorno

\t Tab

\b Backspace

\f form feed

\' Apóstrofe

\" Áspas

\\ Contra-barra

A seguir é apresentado uma tabela com os valores iniciais dos tipos de dados primitivos.

Tipo Valor padrão inicial

boolean false

byte 0

short 0

char '\u0000'

int 0



float 0.0F

double 0.0D

long 0L

Formas possíveis para a declaração de um Array.
int[] myArray = new int[2];
int myArray[] = new int[2];
int[] myArray = {1,2};

Nota:
O tamanho do array é especificado quando você cria o array e uma vez especificado este
tamanho não é possível alterá-lo.

Operadores Aritméticos
Os operadores aritméticos no java são classificadores em 3 categorias:
Unário: Requer somente um operador, como o i++
Binário: Requer dois operadores, como o x + y
Ternário: No java existe somente um operador deste tipo que é o ? :

A divisão por zero não é permitida para os tipos inteiros(byte, char, short, int, long), caso
aconteça a exception ArithmeticException é lançada. Já no caso do double e float, não é
lançado nenhuma exceção, mas é gerado um NaN (not a number), se der um sysout é
apresentado Infinity.

O operador % ignora o segundo operando na sua execução, por exemplo z = x%(-y) o
resultado é um valor positivo.

Operadores Relacionais
São os operadores de comparação como os <, >, >=, ==, <=, !=

Operadores Lógicos
Bitwise logical operators são usados em teste, eles testam bit por bit.
São eles: & (operador and), | (operador ou), ^ (extreme ou só é 1 se um ou outro for um),
~ (operador de inversão Bitwise ), ! (operador de inversão Boolean).

Para realizar as operações com esse operadores e descobrir o valor gerado por eles na saída
é necessário saber transformar os valores decimais para inteiros.

Short-circuit Logical Operators são os operadores && e ||

Promoção Aritmética
1 - Se os operandos são do tipo int (byte, char, short) então são todos convertidos para int
antes do cálculo.
2 - Se houver pelo menos um operando do tipo double, então o outro operando é
convertido para double.
3 - Se não existir operando do tipo double, e existir um operando do tipo float, então todos
os outros operandos serão convertidos para float.
4 - Se não existir operando do tipo double ou float, e existir um operando do tipo long,
então todos os operandos serão convertidos para long.
5 - Se não existir operando do tipo double, float ou long, todos os operandos serão do tipo
int.



*Operadores shifting e divisão por zero não cai no exame.

Operadores avançados
?: - usados para criar if ternário.
[] - usado para criar, acessar e declarar arrays.
. - usado para forma qualificada de membros de classe.
(<params>) - delimitados por vígula é usado em declarações de métodos.
(<type>) - usado para fazer cast entre tipos.
new - criar novo objeto ou novo array.
instanceof - determina se o primeiro operando é instância do segundo operando ( if (b
instanceof a) {} ).

Capítulo 3 - Classes, Métodos e Interfaces.

Métodos e Variáveis static são compartilhados por toda a instância da classe.
Variáveis static são inicializadas quando a classe é carregada, variáveis de instância são
inicializadas quando uma intância da classe é criada.
Um método static definido em uma classe, não pode acessar non-static variáveis e métodos
da classe, contudo ele pode ser invocado antes que uma simples instância da classe existe.

var-args: Dever ser o último parâmetro do método; Deve existir somente uma; E a sintaxe
é o type seguido de ... e o nome da variável.

Modificadores de Métodos: pode ser public, protected, default e private.
Modificadores de Classes: pode ser public ou default ser for a classe principal. Agora se for
uma classe dentro de uma classe principal pode ser qualquer um dos 4 modificadores. Além
desse pode ser usado os modificadores strictfp, abstract e final.

Se um arquivo não tiver uma classe public então ele pode ter um nome diferente da classe,
caso tenha uma classe public seu nome deve ser idêntico ao da classe.

InnerClass: são classe membro de outra classe. Classe membro não static é chamada de
inner class.
1 - Ela é associada com uma instância de outra classe;
2 - Diferente das classes externas uma inner classe pode ter ilimitado para membros da
classe;
3 - Não é possível definir membros static dentro de inner class;
4 - Uma instância de inner class existe somente junto com a instância de outra classe;
5 - Ela pode ser declarada como abstract ou final;
6 - Ela pode ser declarada dentro que qualquer bloco de código como em métodos.

Enum
Todos tipos enum são subclasses da classe Enum e herdam alguns métodos como:
final boolean equals(Object obj) - retorna true se o objeto passado é igual a constante
enum.
final String name() - Retorna o nome exato declarado da constante enum.
String toString() - Retorna o nome exato declarado da constante enum e pode ser
sobrescrito.
static Enum valueOf(Class enumClass, String name) - Retorna uma constante enum de
acordo com o enumClass e ou name passado.
Enum[] values() - Retorna um array de enums ordenados pela ordem de declaração.

Pontos importantes sobre o enum:



- Não pode ser declarado dentro de um método;
- Não é possível acessar seu construtor diretamente;
- Use a palavra-chave enum para declarar um enum;
- Pode ter métodos, campos e contrutor;
- Quando ele é compilado, ele vai para um arquivo .class assim como as classes;
- Não pode ser instânciado com o operador new;
- Não existe herança, ele não pode estender e nem ser estendido;
- Ele pode ter um método main e ser executado por linha de comando como aplicação;
- Ele pode ser usado em uma estrutura switch.

Herança
- A subclasse herda somente membros não private;
- Uma subclasse pode herdar de somente uma classe.

Contrutores
- Deve ter o mesmo nome da classe e não pode retornar nada;
- Se uma classe não tem nenhum construtor, então o compilador adiciona um construtor
padrão, caso a classe já tenha um construtor, nenhum construtor é adicionado;
- O construtor só pode ser chamado com o operador new fora da classe;
- Dentro da classe o contrutor pode ser chamado dentro de um outro construtor;
- Use this para chamar um construtor da mesma classe ou super para chamar o construtor
da super classe;
- Se não for definido super ou this dentro de um construtor o compilador adiciona o super
dentro do construtor, caso já exista nenhum será adicionado;
- Pode ter zero ou muitos parâmetros;
- Diferentemente dos métodos ele não pode ser herdado;

Interface
- Na interface existe somente a declaração de métodos;
- Os métodos declarados na interface é implicitamente como public e abstract;
- As variáveis declaradas na interface são implicitamente public, final e static;
- Uma classe que herde de uma interface, deve usar implements;
- Uma interface pode estender uma ou mais interfaces usando extends, mas não pode
estender nenhuma classe;
- Uma interface não pode implementar nada (class ou interface);
- Os método herdados de uma interface não pode ter os modificadores (final, native, strictfp
ou synchronized);
- Uma classe pode implementar uma ou mais interfaces.

Capítulo 4 - Fundamentos da Linguagem Java.

Organizando sua aplicação Java
- Os arquivos .java contém o código-fonte original;
- Os arquivos .class contém o codigo-fonte compilado;
- O comando javac, para compilação, necessita da extensão do arquivo (.java) "javac
Teste.java";
- O comando java, para execução, não precisa da extensão do arquvio "java Teste";
- Só pode haver uma classe marcada como public no arquivo;
- O package é o diretório onde esta a classe;
- O nome da classe é o nome do arquivo dentro do diretório;

Jar files
- Para executar sua aplicação use java -jar myApp.jar;



- Para listar os diretórios use jar -tf myApp.jar;
- Para criar um jar use jar -cf myApp.jar topDir;
- Para executar com o comando java -jar, o arquivo deve ter uma classe main;

Static Import
- Pode ser usado o curinga * para importar todos os membros static do pacote;
- Pode ser usado para importar variáveis static, referecias de objetos static e métodos
static;
- A sintaxe é import static br.com.SESSION;

Passando Argumentos para Métodos
- Sempre é passado a cópia da variável, seja ela primitiva ou de referência;
- Quando é passado uma refência de um objeto para um método, e essa referência é
alterada dentro do método, o objeto de fora do método também é alterado.

Modificadores de Acesso
- Não pode ser usados em variáveis dentro de métodos;
public: classes, métodos e variáveis de instâncias;
private: variáveis de instância, métodos, classe membro e inner classes;
protected: variáveis de instância, métodos, inner classes
default: classes, métodos e variáveis de instâncias;

Validar esse classe membro com teste no eclipse

Modificadores de Utilização
final:
- variáveis (instância ou não), classe e métodos. Seu efeito é não pode ter o valor alterado,
não pode ser estendida e não pode ser sobrescrito, respectivamente;
static:
- variáveis (instância ou não), blocos de códigos, classe membro e métodos.
- São visívies para todas instâncias da classe;
- Métodos static não pode acessar variáveis não-static ou métodos da classe e também não
pode ser sobrescrito para não-static;
- Elementos static pertencem a classe e não a referência;
- Qualquer mudança de valor de uma variável static é visível para todas as instâncias;
- São inicializadas quando a classe é carregada;
- Não podem ser declaradas com static: contrutores, top-level class, interface, inner class;
abstract:
- pode ser aplicado para classe ou método;
- não é possível criar uma instância de uma classe abstrata;
- uma classe abstrata pode ter um ou mais métodos abstratos;
- uma classe abstrata pode herdar um ou mais métodos abstratos da super classe e pode
não realizar a implementação de todos os métodos;
- uma classe com um ou mais método abstrato deve ser declarada como abstrata;
- contudo uma classe abstrata pode não ter métodos abstratos;
- o modificador abstract é o oposto de final, enquanto um não permite que um método seja
implementado o outro exige que seja implementado;
- uma subclasse concreta que estende uma classe abstrata tem que implementar todos os
métodos não implementados;
volatile:
- aplicado somente para variáveis de instância;
- uma variável declarada com este modificador informa ao compilador que esta variável
pode ser alterada inesperadamente por outra parte do programa;



- geralmente usado em ambientes multithread ou multiprocessador;
transient:
- aplicado somente para variáveis de instância;
- uma variável declarada com este modificador não é armazenada;
- para um objeto ser serializado, ele deve implementar a interface Serializable ou
Externalizable;
strictfp:
native:
- usado para chamar um método que existe do lado de fora da JVM;
- é somente aplicado para métodos;
- a implementação do método é feito em uma biblioteca fora da JVM;
sychronized: (capítulo 10 mais informação)
- usado em programas multithread para controlar o acesso crítico em seções;
(ver tabela da pg 110)
Garbage Collector
- é um gerenciador automático de memória, a vantagem é que você não precisa criar código
para controlar o gerenciamento de memória;
- para chamar o garbage collection use System.gc() ou Runtime.getRuntime().gc() porém
não garante que ele será chamado;
- para fazer um objeto ficar eligible para o garbage collection ele não deve referenciar
nenhuma instância;
Método Finalize
- é herdado da classe objeto;
- é executado antes do objeto ser liberado da memória;
- este método é executado somente uma vez

Capítulo 5 - Programação Orientada a Objetos.

Relacionamento É-Um (is-a)
- corresponde a herança, identificado pelas palavras-chave extends ou implements.
- um leão é um animal;

Relacionamento Tem-Um (has-a)
- relacionado ao encapsulamento;
- um leão tem um rabo;

Encapsulamento e abstração de dados
- os membros não podem ser acessados diretamente, somente são acessador através de
métodos;
- deixa o código confiável, robusto e reutilizável;

Acoplamento e coesão (falar mais)
- o ideal é baixo acoplamento e alta coesão;
- baixo acoplamento é o mínimo de dependência que um objeto tem pelo outro;

Polimorfismo
- possibilita diferentes meios para chamar a mesma "coisa";
- o compilador somente conhece sobre o tipo de referência do objeto declarado. Porém, em
tempo de execução a JVM conhece a qual objeto realmente está sendo referenciado;
- o polimorfismo não é aplicado para membros static da classe;

Conversão de Tipos Primitivos



- não existe conversão entre tipo boolean e não boolean;
- qualquer tipo diferente de boolean pode ser convertido, desde que a variável que irá
receber o valor seja maior ou igual a variável a ser atribuída;
- byte - short - int - long - float - double. O char entraria na mesma linha que o short e
proceguiria char - int...
- na conversão implícita a atribuição para uma variável do tipo byte deve ficar entre -128 e
127;

Tipo Conversão Implícita

byte short, int, long, float, double

short int, long, float, double

char int, long, float, double

int long, float, double

long float, double

float double

Implícita: o tipo é automaticamente convertido pelo sistema;
- quando um valor é atribuído a uma variável de tipo diferente;
- quando é passado um argumento para um método onde esse parâmetro é de tipo
diferente;

Explícita: é requirido um type casting de um tipo para outro;
- na conversão redutora o casting é obrigatório e nessa conversão é possível haver perda de
precisão;
Regras do casting primitivo
- não é possível fazer um cast de um tipo boolean para um tipo diferente;
- não é possível fazer um cast de um tipo diferente para um tipo boolean;
- é possível fazer cast de qualquer tipo diferente de boolean para qualquer outro tipo que
não seja boolean. O cast pode ser redutor ou ampliador.

Promoção Aritmética
Regras para operador unário
- se o operador unário não for ++ nem -- então o operando é convertido para o tipo int;
- se o operador for ++ ou -- nenhuma conversão ocorrerá;
- se o o tipo de operando não for byte, short ou char nenhuma conversão ocorrerá;

Regras para operador binário
- se um operando é do tipo double, então o outro operando é convertido para double antes
da operação;
- se um operando é do tipo float, e o outro operando não for do tipo double, então o outro
operando é convertido para float antes da operação;
- se um operando é do tipo long, e o outro operando não for do tipo float ou double, então o
outro operando é convertido para long antes da operação;
- se nenhum operando for do tipo double, float ou long, os outros operandos serão
convertidos para int antes da operação;

Conversão de Tipos de Referência Objetos
Existe 3 tipos de referência de objeto, são elas: Classe, Interface e Array. Assim como nos
primitivos exite dois tipo de conversão, atribuição direta ou por chamada de método, e as
regras são as mesmas para ambas as partes. Diferentemente dos primitivos, referência de



objetos não participa de promoção aritmética. Quando é passado um argumento para um
método onde esse parâmetro é de tipo diferente ocorre a conversão de chamada de
método.

Implícita: Existem 9 regras para a conversão implícita:
<Fonte> s = new <Fonte>();
<Alvo> t = s;

Tipo da
Fonte

Tipo da
Fonte

Tipo da
Fonte

Tipo da
Fonte

Tipo
do
Alvo

Classe Interface Array

Tipo
do
Alvo

Classe

O fonte
deve ser
uma
sbuclasse
do Alvo.

O Alvo tem
que ser um
objeto.

O Alvo tem
que ser um
objeto.

Tipo
do
Alvo

Interface

O Fonte
deve
implementar
a o tipo de
interface do
Alvo.

O Fonte
deve ser
uma
subinterface
do Alvo.

O Alvo deve
ser
Clonable ou
Serializable.

Tipo
do
Alvo

Array Erro de
Compilação.

Erro de
Compilação.

O Fonte
deve ser
um array
de
referência
de objetos.
Deve ser
possível
converter o
objeto de
referência
para os
tipos de
elementos
contidos no
Array Alvo.

Classe - pode ser convertido em outro tipo de classe se:
- <Fonte> for subclasse de <Alvo>;
- <Fonte> implementar <Alvo>;

Interface - pode ser convertido em:
- Outra interface se <fonte> for subinterface de <Alvo>;
- Em um tipo de Objeto se <Alvo> for um objeto;

Array - pode ser convertido em:



- Outro array se estas condições forem verdadeiras (se os dois <Fonte> e <Alvo> são
arrays de referência de objetos, e o objeto referênciado por <Fonte> poder ser convertido
para o tipo da referência de objeto dos elementos do array <Alvo>;
- Interface se esta for Cloneable ou Serializable;
- Classe se for um objeto;

Nota: Conversão implícita de um tipo de classe ou interface dentro do array não é
permitida.

Explícita: quando é necessário o cast.
Regras no tempo de compilação
- quando o tipo fonte e o tipo alvo são classes, um deve ser subclasse da outra;
- quando tanto o tipo fonte e o tipo alvo são arrays, os elementos dos dois deve ser
referência de objetos e não tipo primitivo. Também o tipo da referência do objeto do array
fonte deve ser possível a conversão para o tipo da referência do objeto do array alvo;
- o cast entre uma interface e um objeto que não seja final sempre é permitido;

Regras no tempo de execução
- se o tipo do alvo é uma classe, então a classe a ser convertida deve ser a mesma que o
tipo do alvo ou uma subclasse dele;
- se o tipo do alvo é uma interface, então a classe a ser convertida deve implementar o tipo
do alvo;

Sobrescrita de método: permite alterar o comportamento do método.
- não é possível sobrescrever um método que possua um modificador final;
- não é possível sobrescrever um método marcado como static para torná-lo non-static;
- o método sobrescrito deve ter o mesmo tipo de retorno, ou a partir do Java 5, usar o
retorno covariante;
- o número de parâmetros devem ser os mesmos e aparecer na mesma ordem. Contudo, o
nome dos parâmetros podem ser diferentes;
- não é possível sobrescrever um método para um modificador de acesso mais restritivo
(public -> private);
- se o método sobrescrito tiver uma declaração throws, o método principal deve ter
também.
- se o método tiver uma declaração throws, então duas condições devem ser verdadeiras:
- 1) o método sobrescrito deve ter a cláusula throws também;
- 2) cada exception incluída na cláusula throws do método principal deve estar também
declaradas na throws do método sobrescrito ou sua subclasse;
Nota: retorno covariante é representado dessa forma:
protected Number aMethod(String st) {}
@Override
protected Integer aMethod(String st) {}

Sobrecarga de método: permite usar o mesmo nome do método para implementar
diferentes funcionalidades.
- a lista de parâmetros deve ser diferentes ou estar em ordem diferentes;
- o tipo de retorno pode ser diferente ou igual;
- métodos sobrecarregado é independente do outro;
- o compilador determina qual método sobrecarregado será chamado a partir da lista de
argumentos passados para o método;
- qualquer método herdado da superclasse pode ser sobrecarregado;
- pode ter as mesmas ou diferentes exceptions checadas na cláusula throws;



- pode ter modificadores diferentes;
- é permitido sobrecarregar e sobrescrever o mesmo método;

Característica Sobrescrita Sobrecarga

Nome dever ser o
mesmo nome

deve ser o
mesmo nome

Modificador
de acesso

o método
sobrescrito
não pode ser
mais
restritivo que
o original

pode ter
diferentes
modificadores
de acesso

Tipo de
parâmetros

a lista de
parâmetros
deve ser
idêntica

deve ser
diferentes ou
aparecer em
ordem
diferente

Tipo de
retorno

deve ser o
mesmo ou
uma
subclasse do
original

pode ser o
mesmo ou
diferente

Exceções
checadas

deve ser a
mesma um
uma
subclasse da
declarada no
método
original

não há
restrições
para isso

Sobrecarga de construtor:
- deve ser o mesmo nome da classe;
- não tem tipo de retorno explícito;
- pode ter zero ou vários parâmetros;
- uma classe pode ter mais de um construtor;
- se não existir nenhum construtor o compilador adiciona o construtor default, caso exista
um construtor o compilador não adiciona nenhum;
- a palavra chave this é usada para chamar um outro construtor da mesma classe;
- a palavra chave super é usada para chama o construtor da superclasse;
- se for utilizado as palavras-chave this ou super, as mesmas deverão aparecer na
primeira linha do construtor, e nunca poderá existir as duas no mesmo contrutor;
- se nenhuma das palavras-chave this ou super, for utilizadas dentro do construtor, por
padrão super(); é chamado;
- o compilador também valida a chama recursiva de construtores, para que não entrem em
loop;

Capítulo 6 - Fluxo de Controle no Java.



Declaração do if: verifica uma expressão booleana, pode existir construtores da seguinte
maneira:
if, if-else, if-else if e if-else if-else;
- o primeiro construtor é o if;
- no construtor if, um bloco pode não ser executado, já no construtor if-else, certamente
um bloco será executado;
- no construtor if-else if, um bloco pode ser ser executado, já no construtor if-else if-else,
certamente um bloco será executado;

Declaração do switch:
sobre o default:
- na declaração do switch, o operador default não precisa aparecer no final da declaração,
ele pode aparecer em qualquer lugar da declaração;
- quando o controle de execução chega ao bloco default ele é executado;
- se não existir um break no bloco default, todos os case abaixo serão executados até
chegar em algum break ou acabar o bloco switch;

sobre o case:
- o argumento do switch deve ser byte, short, char, int ou enum qualquer parâmetro
diferente desses é emitido um erro de compilação;
- o argumento do case deve ser um número literal (5) ou um uma expressão literal
numérica (2+3), não pode ser uma variável;
- não pode haver labels case com o mesmo valor;
- a variável passada para o switch(x) não pode ser declarada dentro dos parênteses;
switch(int i = 2) é ilegal, porém switch(i+x) é legal.
- os valores declarados no case deve estar no intervalo da variável informada no switch, o
exemplo a seguir gera um erro de compilação:
byte b = 4;
switch(b) {

case 128:
}

Declaração de Iterações: Java oferece quatro construtores para iteração, while, do-while,
for e for-each;
while:
- o bloco só é executado se a primeira condição é verdadeira;
- enquanto a condição for verdadeira o laço é repetido;
while(x < 4) {}

do-while:
- a primeira vez é executado sem checar a condição, as demais são checadas;
- para o bloco continuar sendo executado é necessário que a condição seja verdadeira;
do {} while (x < 4);

for: seu construtor tem funcionalidades ricas.
- uma variável declarada dentro do for não pode ser acessada fora do for;
- for(<declaração>; <teste>; <expressão>) {}
- declaração:

- inicialização da variável, a mesma pode ser declarada neste lugar;
- a declaração é executada somente uma vez;
- pode ter mais de uma expressão que não seja uma declaração;
válido: for (i=1, j=2, k=2; k< 3; k++) { } não tem limite, desde que não seja declarado

nenhuma variável



válido: for (int i=1, k=2; k< 3; k++) { } é permitido até dois sendo um declarativo e
outro não

inválido: for (int i=1, j=2, k=2; k< 3; k++) { } erro de compilação, pois é permitido
somente um declarativo e outro não

inválido: for (int q=1, q =2; q < 3; q++) { } erro de compilação, pois a variável q é
duplicada
- teste:

- condição booleana a ser testada;
- este bloco é executado até retornar false;
- só pode existir um teste na declaração do for;

- expressão:
- é executada depois da execução do bloco for
- é usado para alterar o valor da variável de iteração;
- pode haver nenhuma ou muitas expressões na declaração do for;

for(;;) é permitido
for(;) ou for() gera um erro de compilação

for-each: foi introduzido no java5
- consiste em for(<variável> : <coleção>) {}

Declaração de bloco de quebra
Declaração do continue: Faz com que a execução da iteração corrente seja finalizada,
partindo para a próxima iteração.
- se estiver dentro de um bloco while ou do-while o controle pula para a condição booleana
entre parênteses;
- se estiver dentro de um bloco for, o controle pula para a expressão dentro do for (i++);
- o continue pode ser usado somente dentro de blocos como: while, do-while, for e for-
each, caso seja usado fora desses loop, um erro de compilação é gerado;
exemplo comum:
for(int i=0; i<5; i++) {

if (i==3) continue;
System.out.print("O valor é: " + i);

}
exemplo com identificador:
OuterLoop: for(int i=3; i>0; i--) {

for(int j=0; j<4; j=j+1) {
System.out.println("i="+ i +" e j="+j);
if(i==j) continue OuterLoop;

}
}

Declaração do break: Lança a execução do bloco para fora dele, continuando a execução
após a ultima linha do bloco;
- o break pode ser usado dentro de blocos como: while, do-while, for e for-each, ou em um
bloco switch, caso seja usado fora desses, um erro de compilação é gerado;
exemplo comum:
for(int i=0; i<5; i++) {

if (i==3) break;
System.out.print("O valor é: " + i);

}
exemplo com identificador:
OuterLoop: for(int i=3; i>0; i--) {



for(int j=0; j<4; j=j+1) {
System.out.println("i="+ i +" e j="+j);
if(i==j) break OuterLoop;

}
}

Capítulo 7 - Exceptions e Assertions.
Exceções em Java é definidas como checadas eu não checadas.

java.lang.Throwable - é a exceção principal;
+-- java.lang.Error - esta classe e suas subclasses representam os erros, os erros não são
checados na compilação. Eles são gerados na JVM e não ocorre na aplicação;
| |
| +-- java.lang.VirtualMachineError
| +-- java.lang.StackOverFlowError
|
+-- java.lang.Exception - exceto RuntimeException todas as suas subclasses são exceções
checadas. Exceptions são geradas dentro da aplicação.

|
+-- java.lang.IOException - exceção checada, o compilador força o lançamento delas.
+-- java.lang.RuntimeException - runtime e suas subclasses não são exceções checadas,

portanto estas não são forçadas pelo compilador a serem lançadas.
|
+-- java.lang.RuntimeException
+-- java.lang.IllegalArgumentException

Exceções checadas: são as exceções que o compilador verifica, portanto o programador
deverá lançá-las (throws) ou capturá-las (try-catch). Todas as exceções herdades de
java.lang.Exception exceto Runtime, são checadas;

Exceções não checadas: são as exceções que não é obrigatório capturá-las (try-catch) ou
lançá-las (throws). As subclasses de java.lang.RuntimeException e java.lang.Error, são
exceções não checadas pelo compilador.

Exceção Subclasse de Causado
por

Tipicamente
lançado

ArrayIndexOutOfBoundsException RuntimeException

Índice
inválido do
array, por
ser negativo
ou maior
que o array

JVM

AssertationError Error Falha na
assertation Programaticamente

ClassCastException RuntimeException

Tentativa de
cast de um
objeto para
uma
subclasse
de que o

JVM



objeto não é
instância

ExceptionInInitializerError Error

Problema
com
inicialização
de variável
static

JVM

IllegalArgumentException RuntimeException

Argumento
ilegal um
inapropriado
passado
para o
método

Programaticamente

IllegalStateException RuntimeException

Invocação
do método
em tempo
inapropriado

Programaticamente

NullPointerException RuntimeException

Tentativa de
usar uma
instância
null de um
objeto

JVM

NumberFormatException RuntimeException

Tentativa de
conversão
de uma
String para
um número,
porém a
String
possuí 1
formato
inapropriado

Programaticamente

StackOverflowError Error Stack
overflow JVM

NoClassDefFoundError Error

Tentativa de
carregar
uma
definição de
classe que
não foi
encontrada

JVM

Lindando com as exceções: O Java oferece cinco palavras-chave para o tratamento de
exceções, são elas: try, catch, throw, throws e finally.
- com múltiplos catch, a ordenação deverá ser do mais específico para o menos específico;
- uma exceção é capturada somente por um bloco catch;
- pode existir um try sem catch ou sem finally, porém um deles ou os dois devem existir;
- somente um bloco catch é executado;



- se a exceção for capturada a execução do método continua normalmente, caso contrário,
a execução retorna para a chamada do método após concluir o bloco finally caso exista;
- a única maneira de o bloco finally não ser executado é se antes dele for executado
System.exit(0), caso contrário ele sempre será executado, independente se a exceção foi
capturada ou não;
Se uma exceção não for capturada:
- se não existir um bloco finally, a execução para no ponto da exceção e volta para a
chamada do método;
- se existir um bloco finally, a execução pula do ponto da exceção para o bloco finally, e
retorna para a chamada do método depois de executar o bloco finally;
- se em um método a exceção não for lançada ou capturada, a execução para no ponto da
exceção e volta pra a chamada do método;
- se uma linha fora do try causa a exceção, a execução do método é terminada na mesma
linha e volta para a chamada do método;
Se uma exceção for capturada:
- se não existir um bloco finally, a execução pula do ponto da exceção para o bloco catch e
em seguida para a primeira declaração após o último catch e continua a execução até o fim
do método;
- se existir um bloco finally, a execução pula do ponto da exceção para o bloco catch e em
seguida para o bloco finally, após executar o bloco finally a execução continua a partir da
primeira linha após o bloco finally e vai até o fim do método;

Lançando exceções:
- para lançar um exceção é utilizado a palavra-chave throw (throw new
RuntimeException("Viiixxxxiii"));

Fluxo de controle de exceção
Exceção
lançada?

Try
existe?

Catch
encontrado? Comportamento

Não N/A N/A Fluxo normal

Sim Não N/A O método é
finalizado.

Sim Sim Não

O método é
finalizado. Se o
bloco finally existir
ele será
executado depois
do try e o
comportamento
do método é
finalizado

Sim Sim Sim

A execução pula
do ponto de
exceção para o
bloco catch. O
bloco catch é
executado e a
execução pula
para a primeira
linha depois do
bloco catch, e o



fluxo do método
continua normal

Lançar Exceções
- para lançar exceções é utilizado a palavra-chave throws;
private void teste() throws <exception1>, <exception2> {}
- se um método pode lançar um exceção checada, então o programador deve lançá-la com
throws ou então capturá-la com try-catch, ou os dois;
- na sobrescrita de métodos:

- para sobrescrever métodos que lançam exceções, o método sobrescrito deve lançar uma
exceção igual ou uma subclasse da exceção lançada no método principal, ou ainda não
lançar nenhuma exceção;

- pode existir mais de uma exceção lançada no throws, porém todas elas devam ser igual
ou subclasses da exceção declarada no método principal, caso um delas não seja, é lançado
um erro em tempo de compilação;

- se o método principal não declarar nenhuma exceção, o método sobrescrito não pode
lançar nenhuma exceção checada, porém, pode lançar exceção não checadas;

Assertions
Foi introduzido no Java 1.4 e é usada a palavra-chave assert para implementar;
assert <condição> ou assert <condição> : <expressão>
- <condição>:deve ser booleana;
- <expressão> : é usada para enviar mensagens de erros;
- é possível habilitar/desabilitar as assertions sem compilar o programa novamente, pois
esta função fica no ClassLoader;
- com as assertions habilitada tem-se uma perca de desempenho da aplicação;
- se a condição for true, então nada ocorre, já se a condição for false, é lançado uma
AssertionError;
- as Assertions são desabilitadas por padrão, para habilitá-las é usado a flag -ea ou -
enableassertions no comando;
javac -source 1.4 AssertionsExample.java
java -ea AssertionsExample
- para desabilitar as Assertions é usado a flag -da ou -disableassertions no comando;
java -da AssertionsExample
- outros exemplos:
java -ea: AssertionsExample01 -ea: AssertionsExample02 myApp

Não se deve usar assertions:
- para checar argumentos passados para métodos public;

razões para isso:
+ um argumento deve ser parte permanente do método, enquanto assertions nem sempre

estão habilitadas durante a execução;
+ um parâmetro passado errado pode retornar uma exceção mais específica como

IllegalArgumentException;
- para modificar o valor de uma variável ou produzir algum efeito na aplicação;
- para forçar uma operação correta em sua aplicação, por que, novamente assertions nem
sempre estão habilitadas durante a execução;
assert myList.remove(null); // exemplo do tópico anterior.

Assertions devem ser usadas somente para fazer debug e teste antes de colocar a
aplicação em produção;



Capítulo 8 - Input e Output no Java.

Entendendo a classe File: a classe File permite você trabalhar com arquivo do sistema, ela
representa um arquivo ou diretório. Os caminhos de arquivos devem ter (C:\) para Windows
ou (/) para Linux. Para separar as pastas deve-se utilizar (\) Windows ou (/) Linux.

Construtor Descrição

File(String
pathname)

Obtem um instância
de File a partir de
uma string com o
caminho do arquivo

File(String
parent, String
child)

Obtem um instância
de File concatenando
a string child com a
string parent, e
convertendo a
combinação para o
caminho do arquivo

File(File parent,
String child)

Obtem um instância
de File a partir do
parent File e o nome
do caminho de child

- File é imutável, portanto uma vez criado um objeto File provendo um caminho, o caminho
abstrato representado por este objeto nunca modificará.

Nome abstrato do caminho:
- existe diferença entre o nome do caminho do arquivo entre sistemas operacionais
diferentes;
- o nome abstrato do caminho retornado pelo método getCanonicalPath() é dependente do
sistema operacional;
- o caminho pai e filho devem ser combinados; C:\temp\java\scjp\myClass.java = new
File("temp\java","scjp\myClass.java"); (verificar o lado da barra)
- o simbolo para o driver de disco (C:\) também varia de sistema para sistema;
- o método System.getProperty("file.separator"); retorna o tipo de barra que é utilizado no
sistema atual;
- a classe File não cria um arquivo no sistema de arquivo, para criar um arquivo é
necessário executar o método boolean createNewFile();

Tabela com os métodos comuns da classe File
Método Descrição

boolean canRead()
retorna true se o arquivo/diretório
representado pela instância de
File pode ser lido pelo programa

boolean
canWrite()

retorna true se o arquivo/diretório
representado pela instância de
File pode ser modificado pelo
programa



boolean
createNewFile()

cria um novo arquivo usando o
caminho associado com a
instância de File, se e somente
se, o arquivo com esse caminho
não existir ainda

boolean delete()
remove o arquivo/diretório
representado pela instância de
File

boolean exists()
retorna true se o arquivo/diretório
representado pela instância de
File existir

String
getAbsolutePath()

retorna o caminho absoluto
(caminho completo) do arquivo/
diretório representado pela
instância de File

String
getCanonicalPath()

mesmo que o getAbsolutePath,
porém os separadores do
caminho são dependentes de
plataforma

String getName()
retorna o nome do arquivo ou
diretório representado pela
instância de File

String getParent()

retorna o nome do arquivo ou
diretório que contém o arquivo/
diretório representado pela
instância de File

boolean
isAbsolute()

retorna true se o caminho
associado ao File é um caminho
absoluto, contrário de caminho
relativo

boolean
isDirectory()

retorna true se a instância
representa um diretório, um
arquivo normal é oposto de
diretório

boolean isFile()

retorna true se a instância
representa um arquivo normal,
um diretório é o oposto de um
arquivo normal

String[] list()

só pode ser invocado em
instâncias de File que tenha um
diretório, ele lista os arquivos e
diretórios existentes

String[] listFiles()

só pode ser invocado em
instâncias de File que tenha um
diretório, ele lista somente os
arquivos existentes

boolean mkDir() cria o diretório de acordo com o
nome do caminho especificado



boolean mkDirs()
cria o diretório e seus pais, caso
não tenha, de acordo com o nome
do caminho especificado

boolean
renameTo(File
<newName>)

renomeia o arquivo ou diretório
representado pela instância de
File

Entendendo Streams
Java trabalha com I/O com uma fonte para ler os dados e uma para escrever geralmente
File ou Socket.

Streams de baixo nível
Dois exemplos de classes de manipulação de streams de baixo nível são, FileInputStream e
FileOutputStream que são subclasse de InputStream e OutputStream respectivamente.

A Classe FileInputStream
- é subclasse de InputStream, designada pra ler arquivos de imagens com um stream de
raw bytes;= o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
- quando uma instancia dessa classe é obtida, é criada uma conexão opaca do arquivo
especificado esse caminho é representado pela classe FileDescriptor;
É possível escolher o FileDescriptor por três caminhos:
1 – Especificar o objeto File que representa o arquivo atual no sistema;
2 – Especificar o caminho no formato de String, para o arquivo atual do sistema;
3 – Especificar o objeto FileDescriptor que representa a conexão com o arquivo atual no
sistema;
- só é possível escrever bytes ou caracteres em um arquivo, não em diretórios, se isso
ocorrer a exceção FileNotFoundException é lançada;

Construtores da classe FileInputStream
Construtor Descrição

FileInputStream(FileDescriptor
fdObj)

Cria um objeto
FileInputStream
usando um
FileDescriptor
existente, o
qual representa
uma conexão
existente com o
atual arquivo
do sistema.

FileInputStream(File file)

Cria um objeto
FileInputStream
abrindo a
conexão com o
arquivo atual,
especificado em
File. Um novo
FileDescriptor é
criado para



representar
esta conexão.

FileInputStream(String name)

Cria um objeto
FileInputStream
abrindo a
conexão com
arquivo atual
especificado
pelo path
name. Um novo
FileDescriptor é
criado para
representar
esta conexão.

Métodos principais da classe FileInputStream
Assinatura Descrição

int read()
throws
IOException

Retorna o próximo byte do
dado ou -1 se o final do
arquivo for atingido

int
read(byte[]
bytes)
throws
IOException

Lê o número de byte de
dentro do array e retorna o
número lido ou -1 se o final
do arquivo for atingido

int
read(byte[]
bytes, int
offset, int
len) throws
IOException

Lê o total de byte len, a
partir do início indicado pelo
offset dentro do array, e
retorna no número de bytes
lido ou -1 se o final do
arquivo for atingido

void
close()

Fecha o stream de entrada e
libera qualquer recurso
relacionado a ele

A Classe FileOutputStream:
- é subclasse de OutputStream, designada pra escrever arquivos de imagens com um
stream de raw bytes;
- só é possível criar um stream de conexão em um arquivo, não em diretórios, se isso
ocorrer a exceção FileNotFoundException é lançada. Esta exceção também pode ser lançada
se não existir e não puder ser criado, ou se o usuário não tiver acesso para escrever, por
alguma razão;
- as classes FileInputStream e FileOutputStrem, é direcionadas para lerem arquivos
binários, como imagens, mas também pode ser usadas para ler arquivos textos. Porém para
texto existe as classes FileReader e FileWriter.

Nota: Os construtores de ambas as classes, lançam FileNotFoundException (subclasse de
IOException), já os métodos destas classes lançam IOException. Ambas as exceções são
verificadas.



Construtores da classe FileOutputStream
Construtor Descrição

FileOutputStream(FileDescriptor
fdObj)

Cria um objeto
FileOutputStream
usando um
FileDescriptor
existente, o qual
representa uma
conexão
existente com o
atual arquivo do
sistema.

FileOutputStream(File file)

Cria um objeto
FileOutputStream
abrindo a
conexão com o
arquivo atual,
especificado em
File. Um novo
FileDescriptor é
criado para
representar esta
conexão.

FileOutputStream(String name)

Cria um objeto
FileOutputStream
abrindo a
conexão com
arquivo atual
especificado pelo
path name. Um
novo
FileDescriptor é
criado para
representar esta
conexão.

Métodos principais da classe FileOutputStream
Assinatura Descrição

int write(int
i) throws
IOException

Passa os bytes para o
stream

int
write(byte[]
bytes) throws
IOException

Escreve o tamanho do
array para dentro do
array de stream

int
write(byte[]
bytes, int

Escreve o total de byte
len, a partir do início
indicado pelo offset e



offset, int
len) throws
IOException

passa pra dentro do
array de stream

void close()
Fecha o stream de saídae
libera qualquer recurso
relacionado a ele

Streams de alto nível:
DataInputStream e DataOutputStream são exemplos de Streams de alto nível;

DataInputStream
- não pode ler diretamente um dispositivo de entrada como um file. [ File --->
FileInputStream ---> DataInputStream ---> JavaProgram ]
- o construtor é public DataInputStream(InputStream in), porém também pode ser
passado um FileInputStream, pois é uma subclasse de InputStream;

Métodos para leitura de tipos de dados primitivos
boolean readBoolean()
throws IOException

byte readByte() throws
IOException

char readChar() throws
IOException

double readDouble() throws
IOException

float readFloat() throws
IOException

int readInt() throws
IOException

long readLong() throws
IOException

short readShort() throws
IOException

DataOutputStream
- não pode escrever diretamente em um dispositivo de saída como um file. [ JavaProgram
---> DataOutputStream ---> FileOuputStream ---> File ]
- o construtor é public DataOutputStream(OutputStream out), porém também pode ser
passado um FileOutputStream, pois é uma subclasse de OutputStream;

Métodos para escrita de tipos de dados primitivos
void writeBoolean(boolean
b) throws IOException



void writeByte(byte b)
throws IOException

void writeBytes(String s)
throws IOException

void writeChar(int c)
throws IOException

void writeChars(String s)
throws IOException

void writeDouble(double d)
throws IOException

void writeFloat(float f)
throws IOException

void readInt(int i) throws
IOException

void readLong(long l)
throws IOException

void readShort(short s)
throws IOException

Readers e Writers
- usado para ler arquivos em forma de texto;

Baixo nível:
FileReader e FileWriter são exemplos de baixo nível de leitura e escrita de stream;

FileReader
- usado para ler arquivos texto, por que ele lê stream de caracteres;
- quando ele é instanciado, uma conexão opaca é criada e representada por um objeto do
tipo FileDescriptor;
- só é possível criar um stream de conexão em um arquivo, não em diretórios;
- lê caracteres de 16-bits;
- a exceção IOException será lançada, caso o parâmetro passado ao construtor seja um
diretório, e o arquivo não existir e por algum motivo não puder ser criado pelo usuário ou o
usuário não puder ter acesso a ele;

Construtores da classe FileReader
Construtor Descrição

FileReader(FileDescriptor
fdObj)

Cria um
objeto FileReader usando
um FileDescriptor existente,
o qual representa uma
conexão existente com o
atual arquivo do sistema.

FileReader(File file) Cria um
objeto FileReader abrindo a



conexão com o arquivo
atual, especificado em File.
Um novo FileDescriptor é
criado para representar
esta conexão.

FileReader(String name)

Cria um
objeto FileReader abrindo a
conexão com arquivo atual
especificado pelo
path name. Um
novo FileDescriptor é criado
para representar esta
conexão.

Métodos principais da classe FileReader
Assinatura Descrição

int read()
throws
IOException

Retorna o próximo caracter do
dado ou -1 se o final do
arquivo for atingido

int
read(char[]
cbuf)
throws
IOException

Lê o número de caracter de
dentro do array e retorna o
número lido ou -1 se o final
do arquivo for atingido

int
read(char[]
cbuf, int
offset, int
len) throws
IOException

Lê o total de caracteres len, a
partir do início indicado pelo
offset dentro do array, e
retorna no número de
caracteres lido ou -1 se o final
do arquivo for atingido

void
close()

Fecha o stream de entrada e
libera qualquer recurso
relacionado a ele

FileWriter
- usado para escrever arquivos texto, por que ele lê stream de caracteres;

Construtores da classe FileWriter
Construtor Descrição

FileWriter(FileDescriptor
fdObj)

Cria um
objeto FileWriter usando
um FileDescriptor existente,
o qual representa uma
conexão existente com o
atual arquivo do sistema.



FileWriter(File file)

Cria um
objeto FileWriter abrindo a
conexão com o arquivo
atual, especificado em File.
Um novo FileDescriptor é
criado para representar
esta conexão.

FileWriter(String name)

Cria um
objeto FileWriter abrindo a
conexão com arquivo atual
especificado pelo
path name. Um
novo FileDescriptor é criado
para representar esta
conexão.

Métodos principais da classe FileWriter
Assinatura Descrição

void write(int
c) throws
IOException

Escreve o caracter simples
passado, para o stream

void
write(char[]
cbuf) throws
IOException

Escreve o número de
caracter de dentro do
array para o stream

void
write(String
str) throws
IOException

Escreve a string passada,
para o stream

void
write(char[]
cbuf, int
offset, int
len) throws
IOException

Escreve o total de
caracteres "len", a partir
do início indicado pelo
offset passando do array
pra dentro do stream

void
write(String
str, int
offset, int
len) throws
IOException

Escreve o total de
caracteres "len", iniciando
do offset passando a
string para o stream

void flush()
throws
IOException

Esvazia o stream enviando
o buffer restante para o
dado de saída que será
escrito no arquivo antes
de fechá-lo



void close()
Fecha o stream de saída e
libera qualquer recurso
relacionado a ele

Alto nível:
- DataInputStream e DataOutputStream são usados para ler e escrever tipos primários em
formato binário;
- BufferedReader e BufferedWriter são usados para ler e escrever streams de caracteres em
formato texto;
- os construtores de ambos não lançam nenhum tipo de exceção;
- os construtores podem receber uma instância de FileReader ou FileWrite, pois estes são
subclasses das classes definidas no construtor;

BufferedReader:
- possuí dois construtores, BufferedReader(Reader in) e BufferedReader(Reader in,
int size), onde o size é o tamanho do buffer;

BufferedWriter:
- possuí dois construtores, BufferedWriter(Writer out) e BufferedWriter(Writer
out, int size), onde o size é o tamanho do buffer;

PrintWriter:
- é subclasse de Writer, capaz de escrever vários tipos de dados como string de texto e
também faz parte do Alto nível de stream;
- serve de ponte entre arquivo binário e arquivo do tipo texto;
- construtor PrintWriter(Writer out);

Exceções durante operações com I/O

Classe de
Stream Construtores

Leitura/
Escrita

Métodos

FileInputStream
FileOutputStream FileNotFoundException IOException

DataInputStream
DataOutputStream Nenhum IOException

FileReader
FileWriter FileNotFoundException IOException

BufferedReader
BufferedWriter Nenhum IOException

PrintWriter FileNotFoundException Nenhum

Stream de objetos e Serialização
- Java oferece o ObjectInputStream e ObjectOutputStream que é usado para ler e escrever
objetos;
- o processo de escrever objetos é chamado de object serialization e o processo de leitura é
chamado de deserialization;
- se uma variável for declarada como transient, a mesma não será salva na serialization;



- para a classe ser serializável, ela ou sua superclasse deve implementar a interface
Serializable;

Escrevendo com ObjectOutputStream
- para escrever um objeto para um arquivo é usado o ObjectOutputStream;
- ObjectOutputStream deve ser declarado junto com outro stream por que ele não escreve
diretamente em um arquivo ou socket;
FileOutputStream fos = new FileOutputStream("objectStore.ser");
ObjectOutputStream os = new ObjectOutputStream(fos);
- se for passado um objeto que não pode ser serializado para o método writeObject(Object
obj), uma NotSerializationException é lançada;
- variáveis static ou transient não são salvas;

Lendo com ObjectInputStream
- para ler um objeto de um arquivo é usado o ObjectInputStream;
- ObjectInputStream deve ser declarado junto com outro stream por que ele não lê
diretamente em um arquivo ou socket;
FileInputStream fis = new FileInputStream("objectStore.ser");
ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(fis);
- os objetos devem ser lidos na mesma ordem que foram escritos;
- o método readObject() é responsável pela leitura do objeto;
Serialização
- se uma classe é serializável, todas as suas subclasses serão implicitamente serializável,
mesmo se estas não implementar a interface Serializable;
- para serializar um array ou uma coleção, cada elemento deles deverão ser serializável;
- variáveis static não são salvas na serialização, por que a serialização salva o estado do
objeto, a variáveis static pertencem a classe e não ao objeto da classe;
O que é salvo na serialização:
a) o valor das variáveis de instâncias do objeto serializado;
b) descrição da classe do objeto, incluindo o nome da classe, serial version, um conjunto de
flags com a descrição dos métodos e descrição dos campos de dados;
c) objetos serializados, são variáveis de referências de objeto;

Capítulo 9 - Strings, Formatters e Wrappers.

Usando a classe String
- a Classe String é final;
- o equals compara se dois valores são iguais (se o método equals for sobrescrito "é o caso
da classe String"), e o == compara se as referências são as mesmas;
- se dois literais iguais forem criados na mesma classe o compilador não irá criar
duplicados;
- uma String literal é criado em tempo de compilação e o compilador nunca irá criar String
literal duplicada;
- uma String depois de criada não pode ser alterada, ou seja, ela é imutável;
- se a string literal aparecer depois da palavra-chave new ela será criada um tempo de
execução, mesmo se existir uma outra igual no pool;
- em s1 e s2 é criado duas Strings, uma é criada em tempo de execução e outra vai para o
pool, elas não são iguais. Já com s2 e s3 é criado somente uma String no pool;
String s1 = new String("ABC");
String s2 = "ABC";
String s3 = "ABC";



Principais Métodos da Classe String
Método Descrição

char charAt(int index)

retorna o caracter
da posição do
index, iniciando de
zero

String concat(String str)

retorna uma nova
string com o
caracter antigo,
seguido do novo

int compareTo(String
str)

retorna negativo
se a string
corrente for menor
que str, zero se as
string forem iguais
ou positivo se a
string corrente for
maior que str

Boolean
endsWith(String sufixo)

retorna true se a
string corrente
terminar com o
sufixo ou false
caso não termine

Boolean equals(Object
obj)

retorna true se obj
tiver o mesmo
valor da string de
comparação

Boolean
equalsIgnoreCase(String
str)

compara duas
string ignorando o
case

int indexOf(int ch)
retorna o index da
primeira ocorrência
de ch

int lastIndexOf(int ch)
retorna o index da
última ocorrência
de ch

int length()
retorna o número
total de caracteres
da string

String replace(char old,
char new)

retorna um nova
string gerada pela
substituição do old
pelo new caracter

boolean
startsWith(String
prefixo)

retorna true se a
string começar
com o prefixo
especificado



String substring(int
beginIndex)

retorna uma nova
string com a
substring
começando em
beginIndex e indo
até o final da
string

String toLowerCase()

retorna a string
com todos os
caracteres em
lowercase

String toString()

retorna a
representação em
string do objeto,
neste caso, o valor
dele mesmo

String toUpperCase()

retorna a string
com todos os
caracteres em
uppercase

String trim()

retorna a string
omitindo os
espaços em branco
antes e depois da
string

Imutabilidade da String
- uma vez criada uma String ela não pode ser alterada, porém é possível alterar a
referência da variável que aponta para a string;

Classe StringBuffer e StringBuilder
- ao contrário da classe String StringBuffer não sobrescreve o método equals, portanto por
padrão é retornado true somente se as referências forem as mesmas;
- essa classe é Thread Safe, porém você para o preço no desempenho dela que é mais
lento;
- StringBuilder é semelhante a StringBuffer, porém ela não é Thread Safe, e
consequentemente ela é mais rápida;

Principais métodos de StringBuffer - todos são public
Método Descrição

StringBuffer
append(String str)

Adiciona str para
corrente string buffer

StringBuffer insert(int
offset, String str)

Insere str dentro da
string buffer corrente
na posição
especificada por
offset



StringBuffer reverse()
Inverte os caracteres
de string buffer
corrente

void setCharAt(int
offset, char ch)

Substitui o caracter
na posição offset pelo
novo caracter
especificado por ch

void setLength(int
nlength)

Atribui um novo
tamanho para a
string buffer corrente.
Se o novo tamanho é
menor que o atual
então a string é
truncada, caso
contrário é
preenchido de
caracteres nulos até o
fim da string buffer

String toString()

Retorna um objeto
String contendo a
sequência de
caracteres da string
buffer. Um novo
objeto String é criado
nesse caso.

- nesta tabela vimos os métodos da classe StringBuffer que são os mesmos para a classe
StringBuilder mudando apenas o tipo de retorno.

Formatting and Parsing
A classe Locale
Construtores:
Locale(String language);
Locale(String language, String country);
- a linguagem é definida pela ISO-639 e o país pela ISSO-3166;
- além dos construtores também é possível de criar uma instância de Locale usando uma de
suas constantes como, Locale america = Locale.US;
- a sigla da linguagem aparece em minúscula e a sigla do país em maiúscula;
- para retornar as linguagens suportadas pelo seu sistema utilize:
Locale.getISOLanguages();

Métodos da Classe Locale
Métodos Descrição

boolean equals(Object obj)

Retorna true se
o locale em que
o método é
invocado for
igual ao obj



static Locale[]
getAvailableLocale()

Retorna um
array com todas
as localidades
instaladas

String getCountry()

Retorna o
ISO-3166 duas
letras em
maiúsculo do
país/região
correspondente
para o locale
que o método é
invocado

static Locale getDefault() Retorna o locale
padrão da JVM

String getDisplayCountry()
String
getDisplayCountry(Locale
loc)

Retorna o nome
do país
correspondente
para o locale

String
getDisplayLanguage()
String
getDisplayLanguage(Locale
loc)

Retorna o nome
da linguagem
correspondente
para o locale

String getDisplayName()
String
getDisplayName(Locale
loc)

Retorna o nome
para o locale
adequado para a
exibição para o
usuário

static String[]
getISOCountries()

Retorna um
array com todos
os país definidos
pela ISO-3166

static String[]
getISOLanguages()

Retorna um
array com todas
as linguagens
definidas pela
ISO-639

String getLanguage()

Retorna o
ISO-639 letras
em minúsculas
com o código da
linguagem
correspondente

Formatando números e moedas
- a classe java.text.NumberFormat nos ajuda a formatar números de acordo com a
localidade;



- ela é uma classe singleton e possuí três métodos static para criar uma instância padrão de
NumberFormat, são eles:
NumberFormat.getInstance();
NumberFormat.getCurrencyInstance();
NumberFormat.getPercentInstance();
esses métodos também podem ser sobrecarregados e ser passado o Locale por parâmetro
para cada um deles, ficando da seguinte maneira:
NumberFormat.getInstance(Locale loc);
NumberFormat.getCurrencyInstance(Locale loc);
NumberFormat.getPercentInstance(Locale loc);

Métodos da classe NumberFormat
Métodos Descrição

String format(double num)

Formata o
num e o
retorna como
String

String format(long num)

Formata
o num e o
retorna
como String

Currency getCurrency()

Retorna um
objeto
Currency
usado pelo
NumberFormat
para formatar
valores
monetários

static NumberFormat
getCurrencyInstance()

Retorna o
formato
monetário do
locale padrão

static NumberFormat
getCurrencyInstance(Locale
in)

Retorna o
formato
monetário do
locale passado
por parâmetro

static NumberFormat
getNumberInstance()

Retorna o
formato de
número geral
da localidade
padrão

static NumberFormat
getNumberInstance(Locale
in)

Retorna o
formato de
número geral
da localidade
passada por
parâmetro



static NumberFormat
getPercentInstance()

Retorna o
formato da
porcentagem
da localidade
padrão

static NumberFormat
getPercentInstance(Locale in)

Retorna o
formato da
porcentagem
da localidade
passada por
parâmetro

Number parse(String str)

Transforma
uma String em
um objeto do
tipo Number

void
setMaximumFractionDigits(int
n)
void
setMinimumFractionDigits(int
n)

Atribui o
maior/menor
número de
dígitos
permitidos
para as casas
decimais

void
setMaximumIntegerDigits(int
n)
void
setMinimumIntegerDigits(int
n)

Atribui o
maior/menor
número de
dígitos
permitidos
para a parte
inteira do
número

Formatando Datas
- a classe java.text.DateFormat nos ajuda a formatar data/hora em uma localização padrão
ou específica;

Métodos da classe DateFormat
Métodos Descrição

String format(Date
date)

Formata a data
passada por
argumento e
retorna em forma
de String

static DateFormat
getDateInstance()
static DateFormat
getDateInstance(int
style)
static DateFormat

Retorna uma
instância do objeto
DateFormat para
formatar uma
data. Você pode
especificar o tipo
da data e/ou a



getDateInstance(int
style, Locale in)

localidade, ou não
especificar nada

static DateFormat
getDateTimeInstance()
static DateFormat
getDateTimeInstance(int
dateStyle, int timeStyle)
static DateFormat
getDateTimeInstance(int
dateStyle, int timeStyle,
Locale in)

Retorna uma
instância do objeto
DateFormat para
formatar uma
data/hora. Você
pode especificar o
tipo da data e da
hora e/ou a
localidade, ou não
especificar nada

Date parse(String date)

Faz um parse da
String passada por
parâmetro e
retorna um objeto
Date

Expressões Regulares
Expressões regulares em Java é definido pelas classes java.util.regex.Pattern e
java.util.regex.Matcher.
- para escape de caracter é utilizado a contra-barra \
- para forçar o compilador interpretar algum caracter chave como um literal é usado contra-
barra dupla \\
- o operador lógico OR é representador por |, ^ para indicar o início da linha e $ para
indicar o final da linha. Lembre-se que ^ dentro de colchetes representa negação;
- os colchetes representa um determinado conjunto, o caracter – denota intervalo, o
caracter ^ denota negação e o \d representa todos os dígitos;

Construtores de caracteres e seus significados em Regex
Construtor Descrição

[ABC] Tudo o que estiver na
declaração

[^ABC] Tudo o NÃO que estiver na
declaração

[a-zA-Z] Tudo o que estiver no intervalo
de a-z ou A-Z

.
Qualquer caracter se a flag for
setada, senão é terminador de
linha

\d Um dígito: [0-9]

\D Nenhum dígito: [^0-9]

\s Espaço em branco:
[\f\n\r\t\x0B]

\S Nenhum espaço em branco:
[^\s]



\w Um caracter de palavra: [a-zA-
Z0-9]

\W Nenhum caracter de palavra:
[^\w]

X? X, zero ou uma ocorrência

X* X, zero ou muitas ocorrência

X+ X, uma ou muitas ocorrência

X{n} X, exatamento n vezes

^ Início da linha

XY Y seguido de X

X|Y Quer X ou Y

(?:X) X, como grupo não capturado

(?idmsux-
idmsux) Flag ativo ou inativa

(?idmsux-
idmsux:X)

X, como grupo não capturado
com flag ativa ou inativa

Passos para o processo:
1 – Compila a expressão regular na instância da classe Pattern;
Pattern p = Pattern.compile(“[^a-zA-Z0-9]”);
2 – Cria um objeto Matcher contendo o texto de entrada;
Matcher m = p.matcher(“wbissi@gmail.com”);
3 – Invoca o método matches(...) ou find() do objeto Matcher;
Boolean b = m.find();

Alguns métodos da classe Pattern e Matcher
Método Classe Descrição

static Pattern
compile(String regex) Pattern

Compila a
entrada
passada
"regex" e
adiciona a
String dentro
do Pattern

boolean find() Matcher

Pesquisa a
sequência de
entrada
somente
para
encontrar a
próxima
subsequencia

Matcher
matcher(CharSequence
in)

Pattern
Cria um
objeto
Matcher com



a entrada,
que será
usada contra
o pattern

static boolean
matches(String regex,
CharSequence in)

Pattern

Tenta igualar
a sequencia
de entrada
contra o
padrão

boolean matches() Matcher

Tenta igualar
a sequencia
de entrada
contra o
padrão

String[]
split(CharSequence in) Pattern

Divide o
sequência de
caracteres de
acordo com
o pattern
usado e
retorna um
array de
String

String toString() Pattern
Retorna o
Pattern como
String

Formatando Streams
É possível formatar números e strings usando o método format(...) das classes Formatter,
PrintWriter e String.

Alguns Construtores e Métodos da classe Formatter
Métodos/

Construtores Descrição

Formatter()
Formatter(File file)
Formatter(OutputStream
os)
Formatter(PrintStream
ps)

São alguns dos
construtores da
classe Formatter

void close() Fecha o formatter

void flush() Esvazia o
formatter

Formatter format(String
format, Object... ar)

Irá formatar os
argumentos
seguindo as
instruções



passadas na String
format

String toString()

Retorna o
conteúdo do
Formatter in
formato String

O método format(<specifier>, <argument>) é composto pelo argument, dado a ser
formatado e specifier que são as instruções para a formatação.

%[<argumentIndex>$][<flags>][<width>][.<precision>]<type>

<argumentIndex>: Especifica a posição do argumento na lista;
<flags>: usado para especificar o formato, por exemplo uma vírgula, ou pode ser omitido;
<width>: número mínimo de caracteres que será escrito na saída, caso o número seja
maior que o mínimo representado aqui, o número será mantido no seu tamanho original;
<precision>: especifica as casas decimais;
<type>: especifica o tipo de dado como, int, float e doublé;

Lista de Tipos de Formatter
Parâmetro Tipo Descrição

%b Boolean

Se o argumento for
null, o resultado é
false. Se o
argumento for
booleano retorna sua
representação em
String, senão retorna
true.

%c Character

Retorna um caracter
Unicode. O
argumento deve ser
um byte, short, char
ou int (w ou p).

%d Decimal

O resultado é
formatado como um
decimal inteiro. O
argumento deve ser
compatível com int
como: byte, short,
char ou int (w ou p).

%f Ponto
Flutuante

O resultado é
formatado como um
número decimal. O
argumento deve ser
float ou double (w ou
p).

%s String
Se o argumento for
null é retornado null,
O resultado é a



representação
toString do
argumento.

* (w ou p): (wrapper ou primitivos)

- o método format(...) das classes PrintWriter e Formatter vão acumulando os valores da
formatação, enquanto que o mesmo método da classe String não acumula os valores;
(testar exemplos da página 243)

Parsing Streams
- por padrão o delimitador de tokens é o espaço em branco;

Métodos e Contrutores da classe Scanner
Métodos/
Construtor Descrição

Scanner(File source)
Scanner(InputStream
source)
Scanner(String
source)

Alguns dos
construtores da
classe

void close() Fecha o scanner

boolean hasNext()
Retorna true se o
scanner tem um
outro token na
entrada

boolean
hasNext(String
pattern)

Retorna true se o
próximo token for
igual ao argumento
String passado

boolean
hasNextBoolean()
boolean
hasNextByte()
boolean
hasNextDouble()
boolean
hasNextFloat()
boolean hasNextInt()
boolean
hasNextLong()
boolean
hasNextShort()

Retorna true se o
próximo token da
entrada do scanner,
poderá ser
interpretado como
um tipo indicado na
última palavra do
método, como byte
de hasNextByte()

boolean
hasNextLine()

Retorna true se
existir uma outra
linha na entrada do
scanner



boolean
nextBoolean()
byte nextByte()
double nextDouble()
float nextFloat()
int nextInt()
long nextLong()
short nextShort()

Retorna o próximo
token com o tipo de
dado especificado na
última palavra do
nome do método e
seu tipo de retorno

String next()

Retorna o próximo
token completo de
entrada do scanner,
no formato String

String nextLine()

Retorna a linha
corrente do scanner e
avança o scanner
para próxima linha no
formato String

String toString()
Retorna o conteúdo
do scanner no
formato String

Scanner
useDelimiter(String
regex)

Atribui o parâmetro
recebido como
delimitador do parse
da entrada do
scanner

Classes Wrapper
- são objetos que correspondem a tipos de variáveis primitivas;
- toda classe wrapper exceto Boolean e Character é subclasse da classe abstrata chamada
Number, já Boolean e Character são derivados da classe Object;
- todas as classes wrapper são declaradas como final, portanto não é possível criar
qualquer classe derivada de uma delas;
- as classes wrappers assim como String, são imutáveis, portanto não é possível alterar
seus valores;

Tipos de Dados Primitivos e seus tipos Wrappers correspondentes

Primitivo Wrapper Argumentos do
Construtor

boolean Boolean boolean ou String

byte Byte byte ou String

char Character char

short Short short ou String

int Integer int ou String

long Long long ou String

float Float float, double ou String

double Double double ou String



Pontos importantes da tabela acima:
- sempre poderá ser passado como argumento o tipo primitivo correspondente para o
construtor da classe wrapper;
- pode ser passado uma String como argumento para toda classe wrapper exceto para
Character;
- o construtor da classe Character somente recebe como argumento um char;
- pode ser passado um doublé como argumento para o construtor de Float, mas não vice-
versa;

Métodos para criar objetos wrappers
- é possível criar uma objeto wrapper usando o método static valueOf(...);
- o método valueOf(...) da classe Character aceita somente um char como argumento,
enquanto as demais classes aceitam seu tipo primitivo correspondente ou uma String como
argumento;

Métodos para criar objetos Wrapper
Wrapper Assinatura Argumentos

Boolean static Boolean
valueOf(...)

boolean ou
String

Character static Character
valueOf(...) char

Byte static Byte
valueOf(...)

byte, String ou
String e radix

Short static Short
valueOf(...)

short, String ou
String e radix

Integer static Integer
valueOf(...)

int, String ou
String e radix

Long static Long
valueOf(...)

long, String ou
String e radix

Float static Float
valueOf(...) float ou String

Double static Double
valueOf(...) double ou String

- o método valueOf(...) das classes de inteiro (Byte, Short, Integer e Long) aceita também
dois argumentos juntos: uma String e um radix, onde o radix é a base, por exemplo o
decimal é radix 10 e o binário radix 2;
Integer bin = Integer.valueOf(“10111”, 2); (resultado = 23)
Integer dec = Integer.valueOf(“20089”, 10); (resultado = 20089)

Métodos para extrair primitivos de wrappers
- todos os métodos de obtenção dos primitivos não possuem argumentos;
- todas as classes numéricas (Byte, Short, Integer, Long, Float e Double) contém os
métodos <xxx>Value, isso porque elas herdam da classe Number;
Double d = new Double(354.56d);
System.out.println(“Valor em byte: ” + d.byteValue()); //resultado=98



Métodos para retornar primitivos de Wrappers
Método Classe

public boolean
booleanValue() Boolean

public char
charValue() Character

public byte
byteValue()

Byte, Short, Integer,
Long, Float e Double

public short
shortValue()

Byte, Short, Integer,
Long, Float e Double

public int
intValue()

Byte, Short, Integer,
Long, Float e Double

public long
longValue()

Byte, Short, Integer,
Long, Float e Double

public float
floatValue()

Byte, Short, Integer,
Long, Float e Double

public double
doubleValue()

Byte, Short, Integer,
Long, Float e Double

Usando classe Wrapper
- toda classe wrapper, exceto Character, possui um método static que recebe uma String
como parâmetro e retorna seu respectivo valor primitivo, este método tem a seguinte
assinatura, static <type> parse<Type>(String s); O type pode ser qualquer primitivo
exceto char e o <Type> é o mesmo do anterior.
static int parseInt(String s);

Métodos para converter String para Primitivos
Wrapper Assinatura Argumentos

Boolean static boolean
parseBoolean(...) String

Character Não disponível --

Byte static byte
parseByte(...)

String ou
String e radix

Short static short
parseShort(...)

String ou
String e radix

Integer static int
parseInt(...)

String ou
String e radix

Long static long
parseLong(...)

String ou
String e radix

Float static float
parseFloat(...) String

Double static double
parseDouble(...) String



Capítulo 10 - Collections e Generics.

A mãe de todas as classe: Object
Todas as outras classe são derivadas direta ou indiretamente da classe Object.
- quando é escrita uma classe, ela automaticamente herda de Object, mesmo não estando
explícitamente declarado.

Métodos da classe Object
Método Descrição

protected Object
clone()

Cria e retorna a cópia
deste objeto

public boolean
equals(Object obj)

Retorna true se o
objeto é igual ao
objeto passado por
parâmetro. Igualdade
é quando duas
referências se
referem a mesma
instância

protected void
finalize()

Invocado pelo
garbage collector
quando não há
referências para o
objeto

public final Class<?
extends Object>
getClass()

Retorna a classe em
tempo de execução
do objeto

public int hashCode()

Retorna o valor do
hashcode para o
objeto. Este método
oferece suporte para
hashtable

public String
toString()

Retorna a
representação em
String do objeto

public final void
notify()
public final void
notifyAll()
public final void
wait()
public final void
wait(...)

Métodos para suporte
a threads

Método equals()
A implementação de Object para o método equals, retornará true somente se as duas
referências comparadas se referirem ao mesmo objeto.
Método original: public boolean equals(Object obj)
Contrato



- o método é reflexivo: para qualquer referência diferente de null x, x.equals(x) deveria
retornar true;
- o método é simétrico: para qualquer referência diferente de null x e y, x.equals(y) deveria
retornar true se e somente se, y.equals(x) retornar true;
- o método é transitivo: para qualquer referência diferente de null x, y e z, se x.equals(y)
retornar true e y.equals(z) retornar true, então x.equals(z) deveria retornar true também;
- o método é consistente: para qualquer referência diferente de null x e y, múltiplas
invocações do de x.equals(y) consistentemente retorna true ou consistentemente retorna
false;
- ele pode verificar referências nulas: para qualquer referência diferente de null x,
x.equals(null) deveria sempre retornar false;

Método toString()
Esse método retorna a representação em String do objeto, ele pode ser sobrescrito pelo
programador. Na sua implementação padrão ele irá retornar o nome absoluto da classe
(incluindo o pacote) seguido por @ e a representação em hexadecimal de seu hashcode;

Collections Framework
- Collections é da classe java.util.Collections, que oferece métodos utilitários static que
podem ser invocados nas coleções.
- Não pode existir coleções com tipos primitivos, apenas com referência de objetos.

Consiste em três elementos
- Interfaces: Parece muito com tipos abstratos de dados, e permite você manipular coleções
independentemente dos detalhes de implementações;
- Implementações: É a implementação concreta das interfaces. Você pode olhar para elas
como estruturas de dados reutilizáveis;
- Algoritmos: Os métodos para realizar operações nessas estruturas como busca e
ordenação. Você pode olhar para eles como funcionalidades reutilizáveis.

Existe duas estruturas principais, Collection e Map:
Collection
+-- List
+-- Set

+--SortedSet
Map
+-- SortedMap

Características de Collection e Map (Figura 10-1 e 10-2 pg 264/7)

List

Coleção de dados ordenados;
Você conhece exatamente onde cada
item está na lista;
A lista pode conter elementos
duplicados;
As classes que a implementam são:
ArrayList, LinkedList, Vector;

Set
O set não permite dados duplicados;
As classes que a implementam são:
HashSet, LinkedHashSet;

Map Um map é Formado por chave e valor;
Cada chave pode apontar para no



máximo um valor;
Não é permitido chaves duplicadas;
É permitido valores duplicados;
As classes que a implementam são:
HashMap, HashTable;

Alguns métodos da Interface Collection
Método Descrição

boolean add(Object
obj)

Adiciona obj para a
coleção e retorna true
se um objeto igual
ainda não existir ou
false caso contrário.

boolean
addAll(Collection c)

Adiciona todos os
elementos passados
por c para a coleção e
retorna true se a
coleção for alterada
como resultado da
chamada do método

void clear() Remove todos os
elementos da coleção

boolean
contains(Object obj)

Retorna true se a
coleção contiver o
elemento especificado
por obj

boolean
containsAll(Collection
c)

Retorna true se a
coleção contiver
todos os elementos
da coleção
especificada por c no
argumento

boolean isEmpty()
Retorna true se a
coleção estiver sem
nenhum elemento

boolean
equals(Object obj)

Retorna true se o
objeto especificado
no argumento é igual
a coleção

int hashCode()
Retorna o hashcode
para a coleção como
um tipo inteiro

boolean
remove(Object obj)

Remove o elemento
especificado por obj
no argumento,
retorna true se a
coleção for alterada
como resultado da
invocação do método



boolean
removeAll(Collection
c)

Remove todos os
elementos
especificados por c
como argumento,
retorna true se a
coleção for alterada
como resultado da
invocação do método

Iterator<E> iterator()
Retorna um iterator
sobre o elemento (E)
da coleção

<T> T[] toArray(T[]
array)

Retorna um array que
contém todos o
elementos da
coleção. T representa
o tipo de dado do
array

Alguns métodos da Interface Map
Método Descrição

void clear() Remove todos
elementos do map

boolean
containsKey(Object
key)

Retorna true se o
map contiver o par de
key-value para a
chave especificada

boolean
containsValue(Object
value)

Retorna true se o
map contiver uma ou
mais chaves para o
valor informado

boolean
equals(Object obj)

Retorna true se o
objeto especificado
for igual ao map

Object get(Object key
Retorna o valor
correspondente para
a chave especificada

int hashCode() Retorna o valor do
hashcode do map

Boolean isEmpty()

Retorna true se o
map não tiver
nenhum elemento
nele

Object put(Object
key, Object value)

Armazena a
especificada key-
value. Se a chave já
existir no map, o
valor é sobrescrito
com o novo valor, e o



valor antigo é
retornado pelo
método, caso
contrário será
retornado null

void putAll(Map m)

Armazena todas os
elementos
especificados no map
por parâmetro

Object remove(Object
key)

Remove o elemento
com a chave passada
por parâmetro, e
devolve o elemento
antes de removê-lo
ou null caso não
exista

int size() Retorna o número de
elementos do map

Collection values()
Retorna os valores do
Map como uma
Collection

Implementação da Interface List
O List deve ser usado quando a duplicação é permitida e a ordenação é necessária.

ArrayList

É como se fosse um array que
pode aumentar o número de
elementos;
Rápido para fazer pesquisas ou
acesso random;
Lento para inserções ou
remoções;

LinkedList

Um nó dele contem um item e
um ponteiro para o próximo nó;
A pesquisa nele é feita nó a nó;
Lento para fazer pesquisas ou
acesso random;
Rápido para inserções ou
remoções;

Vector

Muito parecido com ArrayList mas
ele é thread safety;
Por ser thread safety ele se torna
um pouco mais lento;
É possível usado ArrayList em
ambientes multi-thread, sendo
que a classe Collections provê
métodos sincronizados;

Implementação da Interface Set
O Set deve ser usado quando não será permitido dados duplicados na estrutura.



HashSet

Não garante a ordem dos
itens;
Ele não é ordenado nem
classificado;
Não é Thread Safety;
É mais rápido que o TreeSet
para acessar os itens;

TreeSet

Apresenta itens
classificados;
Seu desempenho é menor
que o HashSet;
Não é Thread Safety;

LinkedHashSet

É semelhante ao HashSet
mas a lista é duplamente
ligada;
É uma coleção ordenada pela
inserção mas não é
classificada;
Não é Thread Safety;

Implementação da Interface Map
O Map é usado para armazenar valores em pares (chave-valor) onde a chave é única e não
pode ser repetida.

HashTable

Pode usar qualquer objeto
não null como chave ou
valor;
Não é garantido que os
itens ficarão ordenados;
É Thread Safety;
É baseado na estrutura de
dados hashtable;
Os objetos usados como
chave devem implementar
os métodos hashCode() e
equals(...) para ter sucesso
na ordenação;

HashMap

É baseado na estrutura de
dados hashtable;
É similar a implementação
de HashTable, porém
permite objetos null e não é
Thread Safety;
Não é garantido que os
itens ficarão ordenados;

LinkedHashMap

É diferente do HashMap e a
lista é duplamente ligada;
É ordenada pela inserção
das chaves no map;
Use essa lista se a ordem
oferecida por HashTable ou



HashMap não é adequada
para a sua aplicação;

TreeMap

Implementa a interface
SortedMap;
Não é Thread Safety;
É garantido que o map
estará na ordem ascendente
da chave (classificada)

- O TreeMap e o HashMap são implementações de Map com o mesmo propósito. Use
TreeMap se você precisar de classificar dados, senão use HashMap.
- Map não pode ter chaves duplicadas, mas os valores podem ser duplicados;
- Map não implementa a interface Collection;

**Para todas as implementações da interface Collection que não oferece Thread Safety, é
possível utilizar os métodos que provê sincronização da classe Collections.

Características de algumas implementação de Map e Collection

Classe Interface Aceita
Duplicados

Ordernado/
Classificado Synchronized

ArrayList List Sim

Ordenado
por index,
não é
classificado

Não

LinkedList List Sim

Ordenado
por index,
não é
classificado

Não

Vector List Sim

Ordenado
por index,
não é
classificado

Sim

HashSet Set Não

Não é
ordenado
nem
classificado

Não

LinkedHashSet Set Não

Ordenado
por
inserção,
não é
classificado

Não

TreeSet Set Não

Classificado
pela ordem
natural ou
por suas
regras de
comparação

Não

HashMap Map Não Não é
ordenado Não



nem
classificado

LinkedHashMap Map Não É ordenado Não

Hashtable Map Não

Não é
ordenado
nem
classificado

Sim

TreeMap Map Não

Classificado
pela ordem
natural ou
por suas
regras de
comparação

Não

Método hashCode
O hashcode é um valor inteiro anexado a um objeto, por um lado, especifica a singularidade
do objeto, e por outro lado, ajuda para armazenar o objeto em uma estrutura de dados e
recuperá-lo.

As regras do contrato:
- Se o método hashCode() for invocado diversas vezes para o mesmo objeto durante a
execução da aplicação, ele deve retornar o mesmo número inteiro em cada vez. Porém o
valor pode alterar de uma execução na aplicação para outra execução na mesma aplicação;
- Se dois objetos são iguais de acordo com o método equals(...), então ao invocar o
método hashCode() para cada um dos dois objetos, deverá ser obtido o mesmo valor
inteiro;
- Se dois objetos são diferentes de acordo com o método equals(...), não é obrigatório que
ao invocar o método hashCode() para cada um desses dois objetos seja retornado valores
inteiros diferentes. Porém, poderia estar ciente que retornando valores inteiros distintos
para o hashcode de diferentes objetos poderia interferir no desempenho de hashtables.

Implicações do contrato do hashCode()

Condição Requerimento Não requirido
mas permitido

obj1.equals(obj2)
== true

obj1.hashCode()
==
obj2.hashCode()

obj1.equals(obj2)
== false

Não é requirido o
hashCode()

obj1.hashCode()
!=
obj2.hashCode()

obj1.hashCode()
==
obj2.hashCode()

Não é requirido a
igualdade

obj1.equals(obj2)
== true

obj1.hashCode()
!=
obj2.hashCode()

obj1.equals(obj2)
== false



- Dois objetos que são iguais, determinado pelo método equals(...), deve retornar o mesmo
hashcode. O inverso não é verdadeiro, ou seja, dois objetos que não são iguais não precisa
retornar hashcode diferentes.

Desempenho de pesquisa em Collections
O método binarySearch(...) retorna um índice inteiro do elemento encontrado, o índice é
iniciado em 0. Se nenhum elemento é encontrado, então é retornado um valor negativo.
Regras para a utilização do método binarySearch(...)
- É necessário classificar a coleção (ou array) antes de conduzir uma pesquisa a eles. Se
não for feito isso, a precisão dos resultados não é garantida;
- A coleção classificada em ordem natural deve ser pesquisada na ordem natural, ou seja,
não enviar um Comparator como um argumento no método binarySearch(...);
- Uma coleção classificada usando um Comparator deve ser pesquisada usando o
mesmo Comparator. Que means deve ser passado o Comparator como argumento no
método binarySearch(...), por outro lado a precisão dos resultados não é garantida.
- Não pode usar um Comparator enquanto está pesquisando um array de primitivos.

Pontos importantes sobre coleções:
- Map tem chave única que facilita a pesquisa pelo conteúdo;
- Set e Map não permite duplicados;
- List mantém na ordem, e elementos duplicados podem existir;
- As implementações de Map não implementam a interface Collection.

Pontos importantes sobre a perspectiva de armazenamento:
- TreeSet suporta inserção, remoção e armazenamento crescente. O acesso indexado é
lento mas a pesquisa é rápida;
- LinkedList suporta inserção, remoção e armazenamento crescente. O acesso indexado e a
pesquisa são lentos. Mas a inserção, remoção são rápidos como oposto de ArrayList, que
provê acesso rápido mas a inserção e remoção são lentas.
- No hashing, pesquisa é particularmente rápida, mas o acesso indexado é lento. Além
disso, hashtables suporta inserção, remoção e armazenamento crescente.

Entendendo Generics

Generic Collections
O uso do Generics possibilita a verificação de tipos de coleções em tempo de compilação,
resolvendo em tempo de compilações o cast type equivocados.

<E> Qualquer tipo de referência;
<T> Qualquer tipo de classe;
<P> e <S> Pode ser usado como tipos de retorno de métodos, parâmetros de métodos e
tipo de variáveis da classe.
<? extends E>: Aceita qualquer tipo de E ou um subtipo dele, porém não é permitido
adicionar qualquer valor na coleção, a não ser um tipo igual a E.será?
Caso queira dizer qualquer tipo de interface ou as classes que a implementa ainda é
utilizado a palavra-chave extends, não existe a implements neste caso.
<? super E>: Aceitar qualquer tipo de E ou um supertipo dele e ainda é permitido adicionar
qualquer valor na coleção.

Ordenação de Objetos
Ordem Natural
Na ordenação de conjuntos é possível utilizar o método static da classe Collections,
o Collections.sort(list).



Para String a ordem é alfabética, para Date a ordem é cronológica. Isso acontece por que
ambas as classes implementam a interface Comparable, com o método simples, int
compareTo(T obj). Onde T é o tipo do objeto, ele retorna um inteiro negativo, zero ou
inteiro positivo, se o objeto invocado for menor que, igual, ou maior que o objeto passado
por parâmetro.

Algumas classes Java que implementam a Interface Comparable para suportar a
ordem natural

Classe Natural Ordem

Boolean false < true

Byte Valor numérico

Character Numérico não
assinado

Short Valor numérico

Integer Valor numérico

Long Valor numérico

Float Valor numérico

Double Valor numérico

Date Cronológico

String Alfabética

File

Alfabética pelo
caminho do arquivo;
dependente de
sistema

- Collections.sort(list) lança uma ClassCastException se você tentar ordenar a lista, cujos os
elementos não implementam a interface Comparable ou se os elementos não poder ser
comparados um com os outros por alguma razão.

Definindo Ordenação usando a Interface Comparator
Caso você queira ordenar alguns objetos, sem usar a ordem natural deles, isso é possível
através do método int compare(T o1, T o2) da Interface Comparator. Esse método retorna
um inteiro negativo, zero, ou inteiro positivo se o primeiro argumento for menor que, igual,
ou maior que o segundo argumento. Ele lança ClassCastException se cada argumento tiver
um tipo inapropriado para o Comparator.

Entendendo Autoboxing
Boxing: Quando é atribuído um valor primitivo para um tipo Wrapper;
Unboxing: Quando temo uma valor Wrapper e voltamos ele para o tipo primitivo;
O autoboxing é a capacidade de atribuir valores primitivos para os tipo wrappers
correspondentes, onde a conversão entre eles é automática. Já o autounboxing é o
contrário, ou seja, a capacidade de atribuir valores wrapper para os seus tipos primitivos
correspondentes.
Sem o autoboxing
public Double areaDoQuadrado(Double side) {

double b = side.doubleValue();
double a = d*d;



return new Double(a);
}

Com o autoboxing
public Double areaDoQuadrado(Double side) {

return side*side;
}

Importante: O autoboxing e autounboxing somente trabalha com os seus correspondentes
tipos primitivos e wrapper, como int e Integer, double e Double. Não podemos fazer um box
de um tipo primitivo dentro de um wrapper, como short e Integer.

Capítulo 11 - Threads em Java.

Programação Multithreads em Java

Entendento Threads
O suporte a Threads em Java é realizado por duas classes e uma interface:
java.lang.Thread e java.lang.Object são as classes
java.lang.Runnable é a interface

- Uma Thread pode ser escrita por dois caminhos, estendendo a classe java.lang.Thread ou
implementando a interface java.lang.Runnable.
- Ao executar o método start() a Thread não será executada imediatamente, isso faz com
que ela seja candidata a execução;
- A execução do método run() é consequência da chamada do método start();
- Para o Java, run() é somente um método qualquer, se for executado diretamente, estará
chamando um método de Thread e não iniciando uma nova Thread.
- Usado no caso de uma classe ter que estender de outra classe além de Thread.
- A interface Runnable tem somente um único método public abstract void run(), que deve
ser implementado por sua classe concreta;
- A classe ThreadGroup é um grupo de threads organizado em uma hierarquia de árvore;
- Quando é usado a interface Runnable para criar uma thread, para você iniciar uma thread
deverá invocar o método start() da instância de Thread e não da instância de Runnable;
- Uma vez o método run() executado e finalizado, a Thread é considerada morta, e não
pode ser iniciada novamente. Porém é possível chamar o método run() diretamente, mas
não através do start();

Todos os contrutores da classe java.lang.Thread
Construtor Construtor

Thread() Thread(Runnable
target)

Thread(String name) Thread(Runnable
target, String name)

Thread(ThreadGroup
group, String name)

Thread(ThreadGroup
group, Runnable
target)

Thread(ThreadGroup
group, Runnable
target, String name)

Thread(ThreadGroup
group, Runnable



target, String name,
long stackSize)

Criando uma Thread usando a classe java.lang.Thread
1 - A sua classe deve estender a classe java.lang.Thread e sobrescrever o método run() em
sua classe;
2 - Instanciar a sua classe dentro de algum método;
3 - Iniciar a execução da thread usando o método start() que foi herdado da classe Thread.

Criando uma Thread usando a interface java.lang.Runnable
1 - A sua classe deve implementar a interface java.lang.Runnable e implementar o método
run() em sua classe;
2 - Instânciar sua classe dentro de algum método;
3 - Obter um objeto da classe Thread e passá-lo como argumento em sua classe para o
construtor de Thread. Este objeto é seu objeto Thread;
4 - Iniciar a Thread invocando o método start() de seu objeto Thread.

Ciclo de vida da Thread
- A vida da Thread se inicia quando é invocado o método start(), porém não quer dizer que
a Thread iniciará a sua execução imediatamente;
- Ao invocar o método start() a Thread entra no estado runnable ou chamado de ready
state;
- Durante a execução do método run() a thread poderá parar temporariamente a sua
execução indo para um estado de não execução, e eventualmente voltando para o estado
de execução.

Estados de uma Thread:
New: Estado em que a thread é instânciada mas ainda não iniciada.
Ready/Runnable: Ela entra nesse estado quando o método start() é invocado na instância
da thread. Mais tarde, a thread pode voltar para este estado vindo de um estado de não
execução. Este estado é onde a thread é lida para executar e aguarda se selecionada pelo
scheduler para executar.
Running: Este é o estado no momento em que a thread está executando.
Estados de não execução: Existe três estados que a thread poderá entrar onde ela não
estará executando e ainda está viva, mas não legível para executar, são eles:
- Blocked: A Thread entra nesse estado quando está aguardando algum recurso como I/O
ou Objeto lock. A disponibilidade do recurso irá enviar a thread de volta para o estado de
Runnable.
- Sleeping: Este estado é um tempo de espera que a thread permanece por um período
específico quando o método sleep(...) é invocado. Ao término desse tempo a thread vou
para o estado de Runnable.
- Waiting: A thread entra nesse estado quando o objeto que está executando-a invoca o
método wait(). A chamada do método notify() ou notifyAll() (por outra thread) trarão ela de
volta ao estada Runnable.
Dead: A thread é considerada morta após o término da execução do método run(). Uma vez
morta, a thread não poderá ser executada novamente, se você invocar o método start() irá
receber uma exceção em tempo de execução. Porém ela continua sendo um objeto, e
podemos invocar todos os métodos que a compõe, exceto o start().
* Figura pag 298

Entendendo as transições entre os estados da Thread



Runnable e Running: Quando o método start() é chamado, a thread é colocada no estado
Runnable. O scheduler irá colocar a thread do estado de Runnable para o de Running. A
chamada do método yield() coloca a thread de volta para o estado de Runnable.
- Se nenhuma outra thread estiver aguardando pelo CPU, o scheduler colocará a thread de
volta para o estado de Running imediatamente.
- Se existir uma outra thread aguardando pelo CPU, então a thread terá que esperar a sua
vez antes de ser posta para o estado de Running novamente.
Thread.yield() - Método static da classe thread que é importante para a priorização de
thread.

Runnable e Nonrunnable: Existem três tipos de estado Nonrunnable, são eles, sleep, wait e
block.
Sleeping state: A thread entra nesse estado somente quando o método sleep(...) é
chamado no código. Assim como o método yield(), sleep() é um método static da classe
Thread. Depois que o tempo do método sleep(...) é finalizado, a thread volta para o estado
de Runnable, e eventualmente colocada pelo scheduler de volta para o estado de Running.
O método sleep(...) tem a precisão em milisegundo e em nanosegundos, pois o mesmo é
sobrecarregado.
public static native void sleep(long milisegundos) throws
InterruptedException {}
public static void sleep(long milisegundos, int nanosegundos) throws
InterruptedException {}
Thread.sleep(...) - Método static da classe Thread, e lança uma exceção verificada.

Blocked state: As vezes um método precisa esperar por algum evento acontecer para que
ele possa ser finalizado. Este estado de espera é chamado de blocking.
- No Java, todos métodos de input/output são automaticamente bloqueados em
determinadas situações.
- Um thread é bloqueada se esta falhar ao adquirir um bloqueio para um pedaço de código
synchronized.

Waiting state: Várias threads executando concorrentemente pode compartilhar o mesmo
pedaço de código. Para sincronizar algumas coisas, você pode colocar a thread dentro do
estado waiting chamando o método wait() no código compartilhado. A thread é retirada
desse estado pela chamada dos métodos notify() ou notifyAll(). Os métodos wait(), notify()
e notifyAll() são implementados pela classe Object e não pela classe Thread, eles podem ser
chamados somente dentro de pedaços de códigos synchronized.
Em alguns caso, como na leitura de um arquivo devemos esperar até que a leitura do
arquivo seja feita para ai então copiarmos este arquivo, isso é possível usando os métodos
public final void join() throws InterruptedException;
public final synchronized void join(long milisegundos) throws
InterruptedException;
public final synchronized void join(long milisegundos, int nanosegundos)
throws InterruptedException;
Onde este método faz com que a thread corrente permanece no estado de Runnable até
que a execução da thread seja completada. A versão do método que recebe um tempo,
indica o tempo limite que a thread irá aguardar até que a outra thread seja completada.

Relembrando algumas coisas sobre os três estados de Nonrunnable:
- Você pode chamar o método sleep(...) em seu código para colocar a thread para durmir
por um intervalo de tempo específico, e depois disso ela volta pra o estado de Runnable.
- Uma thread entra automaticamente no estado de blocked quando ela não pode obter
alguma coisa, imediatamente, que precisa para prosseguir. I/O ou objeto bloqueado.



- Você pode colocar uma thread no estado de wating chamando o método wait() no pedaço
de código synchronized.

Sincronização e Bloqueio no acesso concorrente
Existe dois tipos de bloqueios que podem ser usados para o acesso sincronizado: bloqueio
de objeto e de classe.

Bloqueio de Objeto
Quando uma thread procura acessar um pedaço de código synchronized em um objeto Java,
o monitor proporciona o acesso ao fornecer um bloqueio. Este objeto espera o bloqueio até
que a execução finalize o pedaço de código synchronized, para então executar o pedaço de
código. A sincronização pode ser implementado no código ou no método inteiro.
public synchronized int nextCounter() {

return counter++;
}
ou então no código
public int nextCounter() {

synchronized(this) {
return counter++;

}
}
Na expressão synchronized(<object>) {} o <object> pode ser alguns desse objetos
bloqueados:
- Qualquer instância de uma classe (isto é, o objeto) que tem seu próprio bloqueio,
chamado de objeto bloqueado;
- Qualquer objeto que tenha um e somente um objeto bloqueado;
- Quando uma thread em execução quer entrar no pedaço de código synchronized do
objeto, ela deve adquirir o objeto bloqueado;
- Quando quer adquirir o objeto bloqueado, e nenhuma thread pode adquirir até que a
thread anterior libere o bloqueio;
Quando uma thread procura bloquear e um bloqueio já existe pertencendo a uma outra
thread, a thread que está procurando espera até o bloqueio tornar-se disponível

Bloqueio de Classe
O bloqueio de objeto não irá bloquear variáveis e métodos static da classe, para isso existe
o bloqueio de classe. Por exemplo se existir uma classe e cinco instância dessa classe,
haverá uma classe bloqueada e cinco objetos bloqueados.
class GlobalTracker {

static count = 0;
public static synchronized int counter() {

return count++;
}

}

o método também poderia ser escrito da seguinte maneira:
public static int counter() {

synchronized(GlobalTracker.class) {
return count++;

}
}



Monitorando o estado wait
Considerações sobre os métodos wait(), notify() e notifyAll():
- Eles são implementados pela classe Object, e não pela classe Thread;
- Eles podem somente ser chamados dentro que blocos de códigos synchronized;

Quando a thread encontra o método wait() chamado no objeto, irá acontecer o seguinte:
- A Thread inicia na CPU;
- A Thread inicia o bloqueio no objeto;
- A Thread vai para a pilha de espera dos objetos.

Quando o nofity() é chamado a de dentro do objeto, irá acontecer o seguinte:
- Uma thread é escolhida e colocada para fora da pilha de espera e colocada dentro e
procurando bloquear o estado;
- Depois de obter o bloqueio, a thread é colocada dentro do estado Runnable.

Quando o nofityAll() é chamado, todas as threads são colocadas para fora da pilha de
espera e colocada dentro e procurando bloquear o estado.

- Você não pode invocar o método nofity() em uma thread específica. A chamada para
nofity() irá colocar uma thread fora do estado de espera, mas você não pode especificar
qual delas é a mais importante que a outra na pilha de espera.

Métodos importantes que desempenham um papel no ciclo de vida da Thread
Método Classe Chamado

void start() Thread
no código que
lança a
thread

static void
sleep(long
miliseg)
static void
sleep(long
miliseg, int
nanosegundos)

Thread no código da
thread

static void
yield() Thread no código da

thread

wait() Object

no código do
objeto
compartilhado
pela thread,
em que a
thread está
executando

notify() Object por uma
outra thread

notifyAll() Object por uma
outra thread

Scheduling Threads



O responsável por adicionar uma Thread no estado de execução é o scheduling, para isso,
ele dispõe de dois algoritmos principais:
Preemptive scheduling: A thread é colocada em execução de acordo com sua prioridade.
Enquanto a thread é executa, ela pode ser colocada para fora somente por dois motivos:
- Ela chamar um método de bloqueio I/O;
- Uma Thread com maior prioridade entrar no estado Runnable;
Time Sharing: A thread é permitida para executar somente pelo valor limite do tempo.
Provê uma proteção contra as threads com maior prioridade que fica usando todo o CPU.

Entendendo Deadlocks
Deadlock é uma situação onde dois ou mais processos estão aguardando indefinidamente
que um evento aconteça, e este evento somente pode ser causado por uma dessas duas
threads que estão aguardando o processo, mas nenhuma dessas duas thread podem causar
este evento, pois elas estão no estado de espera.
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