


 Metody zawarte w klasie File: 
 boolean createNewFile() – tworzy nowy, pusty plik, ale tylko jeśli on 

wcześniej nie istniał.  
boolean delete() – usuwa dany plik. 
boolean exists() – sprawdza czy plik o zadanej nazwie i ścieżce istnieje. 
String getAbsolutePath() – zwraca bezwzględną ścieżkę dostępu do pliku. 
String getPath() – zwraca nazwę bieżącego katalogu lub pliku. 
boolean isDirectory() – sprawdza, czy mamy do czynienia z katalogiem. 
boolean isFile() – sprawdza, czy mamy do czynienia z plikiem. 
String getName() – zwraca nazwę pliku, bez ścieżki dostępu. 
long length() – zwraca rozmiar pliku w bajtach (lub 0 jeśli nie istnieje). 
String[] list() – zwraca tablicę zawierającą nazwy plików i katalogów pod 

podaną ścieżką. 
boolean mkdirs() – tworzy katalog pod podaną ścieżką, razem z 

ewentualnymi pozostałymi katalogami jeśli nie istnieją. 
boolean renameTo(File dest) – zmienia nazwę pliku zgodnie z podanym 

argumentem. 
 



Wynik: 



plik.delete() 
zadziała 
tylko  
jeśli katalog 
jest pusty. 

Usuwanie katalogów wraz z  
zawartością można wykonać z  
użyciem rekurencji 



 Na podstawie kodu usuwającego katalog 
wykonaj następujące polecenia: 
◦ Zmodyfikuj kod tak, ale po usunięciu wyświetlił 

liczbę faktycznie usuniętych plików i katalogów. 

◦ Zmodyfikuj kod tak, aby usuwał on jedynie pliki, 
pozostawiając nienaruszoną strukturę katalogów. 

◦ Usuń modyfikator static i napraw kod tak, by 
funkcja usun nadal działała. 



 Wybrane metody klasy RAC: 
void close() – zamyka strumień plikowy oraz zwalnia wszystkie związane z 

nim zasoby. 
long getFilePointer() – zwraca aktualną pozycję w pliku.  
long length() – zwraca długość pliku. 
boolean readBoolean() – odczytuje wartość typu Boolean z pliku. 
byte readByte() – odczytuje bajt z pliku. 
char readChar() – odczytuje jeden znak z pliku. 
double readDouble() – odczytuje wartość typu double z pliku. 
float readFloat() – odczytuje wartość typu float z pliku. 
int readInt() – odczytuje wartość typu integer z pliku. 
String readLine() – odczytuje linie z pliku. 
long readLong() – odczytuje wartość typu long z pliku. 
short readShort() – odczytuje wartość typu short z pliku. 
String readUTF() – odczytuje wartość typu string zakodowaną w UTF8 z 

pliku. 
void seek(long pos) – zmienia bieżący wskaźnik pozycji pliku na pos. 
int skipBytes(int n) – pomija n bajtów. 
void writeBytes(String s) – zapisuje podany ciąg jako szereg bajtów. 
I analogicznie nazwane metody z przedrostkiem write. 



 Konstruktory: 
◦ RandomAccessFile(File file, String mode) 
◦ RandomAccessFile(String name, String mode) 

 Tryb otwarcia (parametr mode): 
◦ r – otwarcie tylko do odczytu. Próba wykonania operacji 

zapisu wywoła wyjątek IOException. Plik musi wcześniej 
istnieć (inaczej FileNotFoundException). 

◦ rw – otwarcie pliku do odczytu i zapisu. Jeśli plik nie 
istnieje zostanie on stworzony. 

◦ rws – otwarcie pliku do odczytu i zapisu, wymuszające 
zapis synchroniczny przy każdej modyfikacji danych lub 
metadanych pliku. 

◦ rwd – otwarcie pliku do odczytu i zapisu, wymuszające 
zapis synchroniczny przy każdej modyfikacji danych  
 



Odczyt 

Zapis 

A co jak 
uruchomię 
program 2 razy? 





 Przy użyciu klasy RandomAccessFile zrealizuj 
następujące zadania: 
◦ Napisz program, który kopiuje zawartość jednego pliku 

do drugiego. Program powinien sprawdzać czy plik 
docelowy istnieje (jeśli nie to kończyć swoje działanie) 
oraz czy plik docelowy istnieje (jeśli tak to kończymy). 

◦ Zmodyfikuj napisany program tak, aby pytał czy 
skasować plik docelowy w sytuacji kiedy ten by już 
istniał. 

◦ Napisz program, który odczytuje plik od tyłu, linia po 
linii. 

◦ Napisz program który dopisuje tekst do pliku w linii, 
której numer poda użytkownik.  


