
Strumienie, pliki.
Sortowanie.

Wyjątki.



Serializacja Pliki tekstowe

 Zapisuje całą klasę

 Plik „binarny”

 Delimiter nieokreślony

 Nie da się podglądać

 Zapisuje wybrane 
informacje

 Plik tekstowy
 Delimiter ustawiamy sami
 Można podejrzeć

W Javie operacje wejścia – wyjścia dokonywane są za pomocą strumieni.
Strumień to abstrakcyjny ciąg danych taki, że dane wprowadzone na 
jednym końcu pojawiają się na drugim końcu (jak na taśmie).
Strumień wyjściowy ma swój początek w aplikacji, a koniec w innym 
urządzeniu (ekran, plik). Strumień wyjściowy reprezentowany jest przez 
System.out, a wejściowy przez System.in. 
Aby operować na strumieniach musimy zaimportować pakiet java.io:
Import java.io.*;



Serializacja

Zwykły tekst



1. Podaj ścieżkę do pliku w odpowiednim 
miejscu.

2. Zdefiniuj jaki plik zapisujesz/odczytujesz

3. Dokonaj operacji zapisu/odczytu

4. Zamknij plik.



 FileReader
 FileWriter
 BufferedReader
 BufferedWriter
 FileInputStream
 InputStreamReader
 FileOutputStream
 OutputStreamWriter
 File
 PrintWriter

Używają 
systemowego 
kodowania.

Szybsze, używają 
buforowania.

Można ustawić swoje własne 
kodowanie, funkcje te są 

„łańcuchowane”.

FileReader – pliki tekstowe, InputStreamReader – pliki binarne.

http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/FileReader.html
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/FileWriter.html
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/BufferedReader.html
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/BufferedWriter.html
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/FileInputStream.html
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/InputStreamReader.html
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/FileOutputStream.html
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/OutputStreamWriter.html
http://download.oracle.com/javase/6/docs/api/java/io/File.html
http://java.sun.com/javase/6/docs/api/java/io/OutputStreamWriter.html


Funkcji tych można użyć bezpośrednio ALBO…



BufferedReader in = new BufferedReader(

new FileReader(„plik.txt”));

BufferedInputStream in = new BufferedInputStream(

new InputStreamReader(„plik.txt”));

plik.txt jest odczytywany przez 
InputStreamReader; klasa ta 

odczytuje surowe dane 
(bajtowo); przekazuje bajty do 

kolejnej klasy – BufferedReader, 
która konwertuje bajty na znaki, 

a do tego – buforuje wejście

Wykorzystać to co stworzyliśmy wcześniej jako punkt startu dla innych klas 
dających większą funkcjonalność jak BufferedReader i BufferedInputStream.



 Ryzykowne operacje zawiera się w blokach 
„try”

 Gdy coś złego się stanie – program 
wygeneruje wyjątek

 Ów wyjątek jest łapany (stąd „catch”) i może 
zostać „obsłużony”

 Dzięki temu program rzadziej się wysypuje
 Blok „finally” wykona się zawsze, niezależnie 

od błędów
 Literatura: http://www.javaworld.com/jw-07-

1998/jw-07-exceptions.html

http://www.javaworld.com/jw-07-1998/jw-07-exceptions.html




1. Napisz funkcję, która przyjmuje w parametrze 
ścieżkę do pliku, a następnie wyświetla na ekran co 
drugą linijkę.

2. Napisz funkcję, która odczytuje zawartość pliku, a 
następnie wypisuje plik w odwrotnej kolejności.

3. Ściągnij plik http://tomaszx.pl/materialy/parser.csv
i napisz program, który wylicza średnią z podanych 
tam liczb.
Podpowiedź: google: „String split java” oraz klasa 
Integer

http://tomaszx.pl/materialy/parser.csv




Można tak…
Gdzie zap.newline() wstawia 
końca linii dla plików (taki 
jaki jest właściwy dla danego 
systemu operacyjnego:
Windows i OS/2 - \r\n 
Unix - \n 
Mac - \r 



Albo tak (bez buforowania).
Wtedy trzeba uważać na 
„line.seperator”.



1. Pamiętaj, że buforowane wyjście należy czyścić, 
a pliki – zamykać!

2. Klasa PrintWriter , jak również wszystkie inne 
poznane, mają wiele użytecznych metod, warto 
je poznać.

3. Za pomocą klasy File możesz zmieniać strukturę 
katalogów: tworzyć, kasować, odczytywać, 
sprawdzać czy plik istnieje itp.

4. FileReader może bezpośrednio odczytywać plik, 
ale robi to bardzo wolno.

5. Parsowanie pliku tekstowego jest zadaniem 
wymagającym wiedzy o tym jak on jest 
zbudowany.



1. Wykorzystaj funkcje do generowania dowolnej 
tablicy z poprzednich zajęć. Zapisz trzy dowolne 
tablice, co najmniej 5x5 do jednego pliku.

2. Zapisz tabliczkę mnożenia do pliku.

3. Za pomocą klasy File stwórz nowy katalog i skopiuj 
stworzony przedtem plik tekstowy do nowego 
katalogu. Wykorzystaj funkcję exists() oraz inne 
potrzebne.

http://download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/io/File.html

4. Wykorzystaj plik „parser.txt”. Odczytaj wszystkie  
liczby z pliku, a następnie zapisz je do nowego 
pliku w kolejności rosnącej.

http://download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/io/File.html
http://download.oracle.com/javase/1.5.0/docs/api/java/io/File.html


5. W akwarium znajdują się rozwielitki (małe skorupiaki, 
zwane także dafniami). W chwili t = 0 ilość rozwielitek 
wynosiła 1000. Po każdej jednostce czasu ilość 
rozwielitek podwaja się. Ponieważ jednak akwarium ma 
ograniczone rozmiary, więc zbyt wielka ilość rozwielitek 
powoduje ich wymieranie. Przyjmiemy, że jeśli ilość 
żyjątek przekroczy 50 tysięcy, wtedy w ciągu najbliższej 
jednostki czasu rozwielitki nie rozmnażają się, lecz ginie 
99% ich populacji. 
◦ Oblicz, ile będzie rozwielitek w akwarium po upływie 100 

jednostek czasu.
◦ Znajdź największą i najmniejszą ilość rozwielitek, jaka 

znajdowała się w akwarium w okresie rozważanym 
w poprzednim podpunkcie.

◦ Utwórz tabelkę obrazującą zależność liczby rozwielitek od 
czasu w okresie od 0 do 25 jednostek. Tabelkę umieść w pliku 
tekstowym.



6. Oblicz liczbę znaków zawartych w pliku tekstowym.
7. Napisać program, który pozwoli obliczyć liczbę 

wierszy tekstu. Przeglądane powinny być wszystkie 
znaki tekstu, a obliczanie liczby wierszy powinno 
odbywać się dopiero w momencie zakończenia 
przeglądania danego wiersza.

8. Napisać program obliczający liczbę słów w pliku 
tekstowym zakładając, że poszczególne słowa są 
oddzielone spacjami, tabulatorami lub znakami 
końca linii.

9. Napisać program porównujący zawartość 2 plików 
tekstowych. Algorytm powinien polegać na 
sprawdzeniu równości znaków do końca krótszego 
pliku, a następnie w przypadku pozytywnego wyniku 
na sprawdzeniu długości plików.



 Zadanie polega na stworzeniu dwóch funkcji:
void szyfruj(String nazwaWe, int przesun)
void deszyfruj(String nazwaWe, int przesun)
 Funkcja szyfruj dokonuje szyfrowania pliku, którego 

nazwa podana została jako pierwszy parametr.
 Szyfrowanie polega na zamianie każdej litery na znak 

przesunięty o wartość podaną drugim parametrem np. dla 
przesunięcia równego 2 literka 'a' powinna zostać 
zastąpiona literką 'c', literka 'z' literką 'b' itp.

 Wynikiem działania funkcji ma być plik o nazwie 
utworzonej na podstawie nazwy pliku wejściowego 
poprzez dołączenie znaku '_' np. dla pliku dane.txt 
zaszyfrowana postać powinna mieć nazwę _dane.txt. 
Funkcja deszyfruj powinna deszyfrować plik (niekoniecznie 
ten sam) zaszyfrowany przez funkcję szyfruj.



 Napisać program, którego zadaniem jest odczytanie danych tabelarycznych w pliku 
tekstowym, a następnie zapisanie ich do nowego pliku w postaci kodu HTML.

Wejście:
 "Waga" "Wzrost" "BMI" "Nadwaga"
 70 1,8 21,6 "NIE"
 67 1,77 21,39 "NIE"
 85 1,7 29,41 "TAK"
 100 1,92 27,13 "TAK"
Wynik:
 <html><body>
 <table>
 <tr><td>"Waga"</td><td>"Wzrost"</td><td>"BMI"</td><td>"Nadwaga"
 </td></tr>
 <tr><td>70</td><td>1,8</td><td>21,6</td><td>"NIE"
 </td></tr>
 <tr><td>67</td><td>1,77</td><td>21,39</td><td>"NIE"
 </td></tr>
 <tr><td>85</td><td>1,7</td><td>29,41</td><td>"TAK"
 </td></tr>
 <tr><td>100</td><td>1,92</td><td>27,13</td><td>"TAK"</td></tr>
 </table>
 </body></html>


