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Chương 1: Giới thiệu tổng quan JavaChương 1: Giới thiệu tổng quan Java

Lập trình JavaLập trình Java
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Nội dungNội dung

� Giới thiệu về lịch sử của Java

� Một số ñặc tính của Java

� Kiến trúc Java

� JVM – Máy ảo Java

� Các loại chương trình Java

� Một số IDE dùng cho Java

� Chương trình Java ñầu tiên
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Lịch sử phát triểnLịch sử phát triển

� 1991: Sun Microsystems phát triển OAK nhằm mục ñích

viết phần mềm ñiều khiển (phần mềm nhúng) cho các sản

phẩm gia dụng.

� 1995: Internet bùng nổ, phát triển mạnh. Sun phát triển

OAK và giới thiệu ngôn ngữ lập trình mới tên Java

� Java là ngôn ngữ hướng ñối tượng tựa C, C++
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� Hiện nay, ñược chấp nhận rộng rãi với tư cách là một

ngôn ngữ (công nghệ) ña dụng

� Khả chuyển, an toàn

� Hướng ñối tượng, hướng thành phần

� Tính uyển chuyển của java do chương trình biên dịch tạo

ra mã byte (bytecodes) không phụ thuộc hệ thống máy sử

dụng.

� Bytecodes là tập hợp các câu lệnh tương tự như lệnh mã

máy (machine code), nó ñược tạo ra khi một chương

trình Java ñược biên dịch xong.

Lịch sử phát triểnLịch sử phát triển
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� Java có tính ñộc lập với kiến trúc không phụ thuộc vào

hệ máy (platform – loại máy và hệ ñiều hành).

� Java ñược kế thừa từ C++, và ñược loại bỏ ñi các tính

năng khó nhất của C++ � java “dễ sử dụng hơn”.

� Ngôn ngữ hướng ñối tượng: Các lớp của Java cũng rất

linh hoạt và ñược sử dụng lại nhiều lần.

� Java có sẵn tính năng “automatic garbage collection” –

bộ nhớ ñược giải phóng một cách tự ñộng, nhờ ñó lập

trình viên có thể tránh ñược những “hư hỏng” bộ nhớ và

bảo ñảm tính toàn vẹn dữ liệu.

Một số ñặc tính của JavaMột số ñặc tính của Java
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� Java là ngôn ngữ thông dịch (Interpreted): ñây là ñặc ñiểm

liên quan trực tiếp ñến tính không phụ thuộc vào hệ máy

của Java.

Một số ñặc tính của JavaMột số ñặc tính của Java
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� ða luồng (Multithreaded): Trình ứng dụng của java

thường bao gồm nhiều quá trình xảy ra ñồng thời.

� Tính ña luồng của Java cho phép ta có thể xây dựng

phần mềm ñáp ứng tốt hơn, tương tác tốt hơn, và

thực hiện theo thời gian thực.

� Java là một công nghệ, Java bao gồm:

� Ngôn ngữ lập trình

� Môi trường phát triển

� Môi trường thực thi và triển khai

Một số ñặc tính của JavaMột số ñặc tính của Java
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Các chương trình dịch truyền thốngCác chương trình dịch truyền thống
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Chương trình dịch của JavaChương trình dịch của Java
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Quá trình dịch chương trình JavaQuá trình dịch chương trình Java

� Trình biên dịch chuyển mã nguồn thành tập các lệnh

không phụ thuộc vào phần cứng cụ thể.

� Trình thông dịch trên mỗi máy chuyển tập lệnh này thành

chương trình thực thi

� Máy ảo tạo ra một môi trường ñể thực thi các lệnh bằng

cách:

� Nạp các file .class

� Quản lý bộ nhớ

� Dọn “rác”
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Cách thi hành một chương trình JavaCách thi hành một chương trình Java
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� Java Platform

� Java Virtual Machine (Java VM)

� Java Application Programming Interface (Java API)

Kiến trúc của JavaKiến trúc của Java

Hardware-Platform

Java Virtual Machine

Java API

myProgram.java

Java Platform

Mã nguồn
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Kiến trúc của JavaKiến trúc của Java
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� Là phần mềm dựa trên cơ sở máy tính ảo.

� Có thể xem như 1 hệ ñiều hành thu nhỏ.

� Cung cấp môi trường thực thi cho chương trình java (ñộc 

lập nền)

� Hình thành 1 lớp trừu tượng: 

� Phần cứng máy tính bên dưới

� Hệ ñiều hành

� Mã ñã biên dịch

� Chương trình java chỉ chạy khi có JVM

JVM JVM –– Máy ảo JavaMáy ảo Java
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� Desktop applications - J2SE

� Phiên bản chuẩn – Java 2 Platform, Standard Edition.

� Java Applications: Ứng dụng Java thông thường

trên desktop

� Java Applets: Ứng dụng nhúng hoạt ñộng trong

trình duyệt web

Các dạng ứng dụng của JavaCác dạng ứng dụng của Java
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� Java Applications:

� Chương trình ứng dụng hoàn chỉnh

� Giao diện dòng lệnh hoặc ñồ họa

� ðược bắt ñầu bởi phương thức main() là phương thức

public static

Các dạng ứng dụng của JavaCác dạng ứng dụng của Java
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� Java Applets:

� ðược nhúng trong một ứng dụng khác (web browser)

� Có giao diện hạn chế (ñồ họa)

� Không truy cập ñược tài nguyên của client (không thực

hiện ñược các hành vi xấu)

Các dạng ứng dụng của JavaCác dạng ứng dụng của Java
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� Server applications - J2EE

� Nền tảng Java 2, phiên bản doanh nghiệp - Java 2

Platform, Enterprise Edition

� Chạy trên máy chủ lớn với sức mạnh xử lý và dung

lượng bộ nhớ lớn, hỗ trợ gắn liền với servlet, jsp và

XML.

Các dạng ứng dụng của JavaCác dạng ứng dụng của Java
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� Mobile (embedded) applications – J2ME

� Phiên bản thu nhỏ - Java 2 Platform,

Micro Edition

Các dạng ứng dụng của JavaCác dạng ứng dụng của Java
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� Giúp phát triển ứng dụng nhanh chóng và hiệu quả hơn

� ðơn giản hóa quá trình phát triển phần mềm

� Gồm 1 bộ soạn thảo mã nguồn

� Java Studio của Sun

� Borland Jbuilder của Borland

� Eclipse của IBM

� Jceator của Xinor

� EditPlus

� ……

Một số công cụ phát triểnMột số công cụ phát triển
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� Môi trường phát triển và thực thi do Sun Microsystems

cung cấp (http://java.sun.com)

� Bao gồm phần mềm và công cụ giúp compile, debug và

execute ứng dụng.

� JDK 1.0 1996

� JDK 1.1 1997

� JDK 1.2 1998

� JDK 1.3 2000

� Java 1.4 2002

� Java 5 (1.5) 2004

� Java 6 2006

JDK JDK –– Java Development KitJava Development Kit
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� javac: Compiler used to compile Java source code

� Cú pháp: javac [option] source

� Các option:

� -classpath

� -d

� -g

� -o

� -verbose

JDK JDK –– Java Development KitJava Development Kit
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� java: Bộ thông dịch, thực thi java application

� Cú pháp: java [option] classname [arguments]

� Các option:

� -classpath

� -Dname name

� -help

� -v hoặc –verbose

� -X

JDK JDK –– Java Development KitJava Development Kit
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� Appletviewer:

� Bộ thông dịch, thực thi java applet mà không cần sử

dụng trình duyệt như Nestcape, hay IE, v.v.

� Javadoc:

� Bộ tạo tài liệu dạng HTML từ mã nguồn và chú thích

� Jdb:

� Bộ gỡ lỗi (java debuger)

� Javap:

� Trình dịch ngược bytecode

JDK JDK –– Java Development KitJava Development Kit
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Chương trình Java ñầu tiênChương trình Java ñầu tiên

Hello World!

Ví dụ 1: HelloWorld.java

public class HelloWorld

{

public static void main(String[] args)

{

System.out.println("Hello World!");

}//end method

}//end class

ðịnh nghĩa lớp tên “HelloWorld”

Bắt ñầu ñoạn lệnh

Phương thức main

Kết thúc ñoạn lệnh

Xuất ra Console 

thông báo
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Biên dịch và chạy chương trìnhBiên dịch và chạy chương trình

� Biên dịch chương trình sang mã bytecode:

� javac HelloWorld.java

� Nếu không có lỗi sẽ tạo ra file HelloWorld.class

� Thông dịch (thực thi):

� java HelloWorld

� Lưu ý: Phải khai báo ñường dẫn chỉ ñến thư mục cài ñặt
java, và thư mục chứa các class cần thực thi

Ví dụ: C:\> set path=C:\jdk1.5\bin\

C:\> set classpath = D:\BTJava\
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Welcome to java programming!

Ví dụ 2: HelloWorld2.java

public class HelloWorld2

{

public static void main(String[] args)

{

System.out.print(“Welcome to ");

System.out.println(“Java programming!");

}//end method

}//end class

Chương trình Java ñầu tiênChương trình Java ñầu tiên

System.out.print keeps the cursor on the 
same line, so System.out.println

continues on the same line. 
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Chương trình Java ñầu tiên Chương trình Java ñầu tiên -- JcreatorJcreator
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Chương trình Java ñầu tiên Chương trình Java ñầu tiên -- JcreatorJcreator
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Chương trình Java ñầu tiên Chương trình Java ñầu tiên -- JcreatorJcreator
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Hỏi & ñápHỏi & ñáp
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Chương 2: Cơ bản về ngôn ngữ JavaChương 2: Cơ bản về ngôn ngữ Java

GVLT: Trần Anh Dũng
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Nội dungNội dung

� Biến & Hằng

� Kiểu dữ liệu

� Toán tử, biểu thức

� Các cấu trúc ñiều khiển (chọn, rẽ nhánh, lặp)

� Lớp bao kiểu cơ sở

� Phương thức và cách sử dụng

� Một số lớp cơ bản
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� Biến?

� Tên biến: Phân biệt chữ hoa chữ thường

� Trong java, biến có thể ñược khai báo ở bất kỳ nơi ñâu
trong chương trình.

� Biến toàn cục:

� Khai báo dùng từ khóa public, hoặc ñặt chúng trong
một class

� Biến cục bộ:

� Bắt buộc phải khởi tạo giá trị trước khi sử dụng.

Biến (1)Biến (1)
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� Cách khai báo biến:

<kiểu_dữ_liệu> <tên_biến>;

<kiểu_dữ_liệu> <tên_biến> = <giá_trị>;

� Gán giá trị cho biến:

<tên_biến> = <giá_trị>;

Biến (2)Biến (2)
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� Lưu ý: 

� Trong java nếu lúc khai báo không khởi tạo giá trị cho
biến thì nó sẽ nhận 1 giá trị mặc ñịnh. Mỗi kiểu dữ
liệu có 1 giá trị mặc ñịnh khác nhau.

� 0 nếu kiểu dữ liệu là kiểu số

� ‘\0’ nếu kiểu dữ liệu là ký tự

� false nếu kiểu dữ liệu là boolean

� null nếu kiểu dữ liệu là lớp

Biến (3)Biến (3)
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� Hằng?

� Tên ñặt theo qui ước như tên biến

� Khai báo dùng từ khóa final

� Ví dụ:

final int x = 10; // khai báo hằng số nguyên x = 10

final long y = 20; // khai báo hằng số long y = 20

� Hằng ký tự: ñặt giữa cặp nháy ñơn ‘’

� Hằng chuỗi: là một dãy ký tự ñặt giữa cặp nháy ñôi “”

HằngHằng
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Ký tự Ý nghĩa 

\b Xóa lùi (BackSpace)

\t Tab 

\n Xuống hàng 

\r Dấu enter 

\” Nháy kép 

\’ Nháy ñơn 

\\ \

\f ðẩy trang 

\uxxxx Ký tự unicode 

Hằng ký tự ñặc biệtHằng ký tự ñặc biệt
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� Kiểu dữ liệu cơ sở (primitive data type)

� Kiểu dữ liệu tham chiếu (reference data type)

Kiểu dữ liệuKiểu dữ liệu

� byte
� char
� boolean
� short
� int
� long
� float
� double

� Array
� Class
� Interface
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Type Size in bits Values Standard 
boolean  true or false  

  [Note: The representation of a boolean is specific 
to the Java Virtual Machine on each computer 
platform.] 

 

char 16 '\u0000' to '\uFFFF'  
(0 to 65535) 

(ISO Unicode character set) 

byte 8 –128 to +127  
(–27 to 27 – 1) 

 

short 16 –32,768 to +32,767  
(–215 to 215 – 1) 

 

int 32 –2,147,483,648 to +2,147,483,647 
(–231 to 231 – 1) 

 

long 64 –9,223,372,036,854,775,808 to 
+9,223,372,036,854,775,807 
(–263 to 263 – 1) 

 

float 32 Negative range: 

–3.4028234663852886E+38 to 
–1.40129846432481707e–45 
Positive range: 

1.40129846432481707e–45 to 
3.4028234663852886E+38 

(IEEE 754 floating point) 

double 64 Negative range: 

–1.7976931348623157E+308 to  
–4.94065645841246544e–324 
Positive range: 

4.94065645841246544e–324 to 
1.7976931348623157E+308 

(IEEE 754 floating point) 

Fig. 4.16 The Java primitive types. 

 

Kiểu dữ liệu cơ sởKiểu dữ liệu cơ sở
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� Kiểu số nguyên

� 4 kiểu số nguyên khác nhau là: byte, short, int, long

� Kiểu mặc ñịnh của các số nguyên là kiểu int

� Không có kiểu số nguyên không dấu

Kiểu dữ liệu cơ sởKiểu dữ liệu cơ sở

boolean b = false;
if (b == 0){

System.out.println("Xin chao");
}

Error?
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� Khi có sự không tương thích về kiểu dữ liệu (gán, tính
toán biểu thức, truyền ñối số gọi phương thức)

� Chuyển kiểu hẹp (lớn → nhỏ): cần ép kiểu

<tên biến 2> = (kiểu dữ liệu) <tên biến 1>;

� Chuyển kiểu rộng (nhỏ → lớn): tự ñộng chuyển

Chuyển ñổi kiểu dữ liệuChuyển ñổi kiểu dữ liệu
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� Kiểu mảng:

� Khai báo:

<kiểu dữ liệu>[ ] <tên mảng>; //mảng 1 chiều

<kiểu dữ liệu> <tên mảng>[ ]; //mảng 1 chiều

<kiểu dữ liệu>[ ][ ] <tên mảng>; //mảng 2 chiều

<kiểu dữ liệu> <tên mảng>[ ][ ]; //mảng 2 chiều

Kiểu dữ liệu tham chiếu (1)Kiểu dữ liệu tham chiếu (1)
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Kiểu dữ liệu tham chiếu (2)Kiểu dữ liệu tham chiếu (2)

� Khởi tạo mảng:

int arrInt[ ] = {1, 2, 3}; 

char arrChar[ ] = {‘a’, ‘b’, ‘c’};

String arrString[ ] = {“ABC”, “EFG”, “GHI”};

� Cấp phát & truy cập mảng:

int arrInt = new int[100];

int arrInt[100];  // Khai báo này trong Java sẽ báo lỗi.

Chỉ số mảng n phần tử: từ 0 ñến n-1

Chú ý: Mảng trong java ñược xem là một ñối tượng
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Kiểu dữ liệu tham chiếu (3)Kiểu dữ liệu tham chiếu (3)

� Các hàm với mảng trong java

� Thuộc tính length: Cung cấp số phần tử của mảng

� Ví dụ: int A[ ]={1, 2, 3, 4, 5};

int a=A.length; khi ñó a=5.

� Hàm System.arraycopy trong gói thư viện System

� Ví dụ: int a[ ]={1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15}
int b[ ]={2, 4, 6, 8, 10, 12, 14}
System.arraycopy(a, 3, b, 2, 4);

� Kết quả của ñoạn mã lệnh trên là mảng b có giá trị 
mới là {2, 4, 7, 9, 11, 13, 14}
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� Kiểu mảng nhiều chiều:

int b[ ][ ];

b = new int[ 3 ][ 4 ];

int b[ ][ ];

b = new int[ 2 ][ ];

b[ 0 ] = new int[ 5 ]; 

b[ 1 ] = new int[ 3 ];

int b[ ][ ] = { { 1, 2 }, { 3, 4 } };

int b[ ][ ] = { { 1, 2 }, { 3, 4, 5 } };

Kiểu dữ liệu tham chiếu (4)Kiểu dữ liệu tham chiếu (4)
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� Kiểu ñối tượng:

� Khai báo ñối tượng

<Kiểu ñối tượng>  <biến ðT>;

� Khởi tạo ñối tượng

<Kiểu ñối tượng>  <biến ðT> = new <Kiểu ñối tượng>;

� Truy xuất thành phần ñối tượng

<biến ðT>.<thuộc tính>

<biến ðT>.<phương thức>([tham số])

Kiểu dữ liệu tham chiếu (5)Kiểu dữ liệu tham chiếu (5)
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� Toán tử số học:

Một số toán tử (1)Một số toán tử (1)

Toán tử Ý nghĩa 
+ Cộng 
- Trừ 
* Nhân 
/ Chia nguyên 
% Chia dư 
++ Tăng 1 
-- Giảm 1 
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� Toán tử quan hệ & logic:

Toán tử Ý nghĩa 
== So sánh bằng 
!= So sánh khác 
> So sánh lớn hơn 
< So sánh nhỏ hơn 
>= So sánh lớn hơn hay bằng 
<= So sánh nhỏ hơn hay bằng 
|| OR (biểu thức logic) 
&& AND (biểu thức logic) 
! NOT (biểu thức logic) 

 

Một số toán tử (2)Một số toán tử (2)
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� Toán tử gán:

Một số toán tử (3)Một số toán tử (3)

Toán tử Ví dụ Ý nghĩa

= a = b gán a = b

+= a += 5 a = a + 5

-= b -= 10 b = b – 10

*= c *= 3 c = c * 3

/= d /= 2 d = d/2

%= e %= 4 e = e % 4
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� Toán tử ñiều kiện:

<ñiều kiện> ? <biểu thức 1> : < biểu thức 2> 

int x = 10;

int y = 20;

int Z = (x<y) ? 30 : 40;

// Kết quả z = 30 do biểu thức (x < y) là ñúng.

Một số toán tử (4)Một số toán tử (4)
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Cấu trúc chọnCấu trúc chọn

� Cấu trúc ñiều kiện if … else

if (<ñiều_kiện>)

{

<khối_lệnh>;

}

if (<ñiều_kiện>)

{

<khối _lệnh1>;

}

else

{

<khối _lệnh2>;

}
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import java.util.Date;

public class TestIf{

public static void main( String args[ ] ){

Date today = new Date();

if ( today.getDay() == 0 )

System.out.println(“Hom nay la chu nhat”);

else

System.out.println(“Hom nay khong la CN" );

}

}

Ví dụ Ví dụ -- Cấu trúc if…elseCấu trúc if…else
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Cấu trúc chọnCấu trúc chọn

� Cấu trúc switch … case
switch (<biến>){

case <giátrị_1>:  

<khối_lệnh_1>;

break;

….

case <giátrị_n>:  

<khối_lệnh_n>;

break;

default:

<khối lệnh default>;

}
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import javax.swing.JOptionPane;

public class TestSwitch

{

public static void main(String[] args)

{

char c;

String str=JOptionPane.showInputDialog(null, 

"Nhap vao ky tu“, “Tieu de”, 0);

c = str.charAt(0);

Ví dụ Ví dụ -- Cấu trúc switch…caseCấu trúc switch…case
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switch (c){

case 'a':  case 'e':  case 'i':  case 'o':  case 'u':

System.out.println("Ky tu nay la nguyen am");

break;

default:

System.out.println("Ky tu nay la phu am");

}

System.exit(0); // kết thúc chương trình

}

}

Ví dụ Ví dụ -- Cấu trúc switch…caseCấu trúc switch…case
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Cấu trúc lặpCấu trúc lặp

while (ñiều_kiện_lặp)

{

khối _lệnh;

}

do

{

khối_lệnh;

} while (ñiều_kiện);

for (khởi_tạo_biến_ñếm;ñk_lặp;tăng_biến)

{

<khối _lệnh>;

}
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//Chương trình tính tổng các số lẻ từ 1 ñến 100

public class TestFor{

public static void main(String[] args)

{

int tong = 0;

for ( int i=1; i<=100; i+=2)

tong+=i;

System.out.println(“Tong = ” + tong);

}

}

Ví dụ Ví dụ -- Cấu trúc lặpCấu trúc lặp
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// Tính tổng các số lẻ từ 1 ñến 100

int tong = 0, i = 1;

while (i<=100)

{

tong+=i;

i+=2;

}

System.out.println(“Tong = “ + tong);

Ví dụ Ví dụ -- Cấu trúc lặpCấu trúc lặp
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� break
� continue
� label: Java dùng kết hợp nhãn (label) với từ khóa break và

continue ñể thay thế cho lệnh goto.
label1:

for (…)

{ for (…)

{ if (<biểu thức ñiều kiện>)

break label1;

else

continue label1;

}

}

Cấu trúc lệnh nhảyCấu trúc lệnh nhảy
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Cấu trúc lệnh nhảy Cấu trúc lệnh nhảy –– Ví dụ 1Ví dụ 1

import javax.swing.JOptionPane;

public class BreakTest{

public static void main( String args[] ){

String output = "";

int count;  

for ( count = 1; count <= 10; count++ ){

if ( count == 5 )

break;          // terminate loop

output += count + " ";

}

………………
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………….

output += "\nBroke out of loop at count = " + count;

JOptionPane.showMessageDialog( null, 

output, "Thong bao", 

JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

System.exit( 0 );  // terminate application

} 

}

Cấu trúc lệnh nhảy Cấu trúc lệnh nhảy –– Ví dụ 1Ví dụ 1
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import javax.swing.JOptionPane;  

public class ContinueTest{      

public static void main( String args[] ){

String output = "";

for ( int count = 1; count <= 10; count++ ) {  

if ( count == 5 )  // if count is 5,

continue;       // skip remaining code in loop

output += count + " ";

}

output += "\nUsed continue to skip printing 5";

JOptionPane.showMessageDialog( null, output );

System.exit( 0 );

}

}

Cấu trúc lệnh nhảy Cấu trúc lệnh nhảy –– Ví dụ 2Ví dụ 2
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Cấu trúc lệnh nhảy Cấu trúc lệnh nhảy –– Ví dụ 2Ví dụ 2
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[t]

[f]

[f]

[t]

break

break

[t]
break

[t]

[f]

[t]

[f]

[t]

[f]

[t]

[f]

Repetition

while statement do while statement for statement

SelectionSequence

if else statement (double selection)

if statement (single selection) switch statement (multiple 
selection)

.

.

.

[t][f]

default
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� Tồn tại các lớp ñối tượng tương ứng

Lớp bao kiểu dữ liệu cơ sởLớp bao kiểu dữ liệu cơ sở

Data type Wrapper Class 

(java.lang.*)

Ghi chú

boolean Boolean - Gói (package): chứa nhóm 
nhiều class.
- Ngoài các Wrapper Class,
gói java.lang còn cung cấp các
lớp nền tảng cho việc thiết kế
ngôn ngữ java như: String,
Math, …

byte Byte

short Short

char Character

int Integer

long Long

float Float

double Double
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� Các lớp dữ liệu nguyên thủy cung cấp:

� Các phương thức tiện ích:

� valueOf(String s): Trả ñối tượng thuộc kiểu tương
ứng

� static parseType(String s): Trả giá trị nguyên thủy
tương ứng

� Hằng số:

� Type.MAX_VALUE, Type.MIN_VALUE

� Type.POSITIVE_INFINITY, Type.NEGATIVE_INFINITY

Một số lớp cơ sởMột số lớp cơ sở
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class tong {

public static void main (String args[])

{

int i=0;

int tong=0;

for (i=0; i<args.length; i++) 
tong += Integer.parseInt(args[i]);

System.out.print(“Tong = ” + tong);

}

}

Ví dụ Ví dụ -- Lớp bao kiểu dữ liệu cơ sởLớp bao kiểu dữ liệu cơ sở
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� Cung cấp một số phương thức:

� static boolean isUppercase(char ch)

� static boolean isLowercase(char ch)

� static boolean isDigit(char ch)

� static boolean isLetter(char ch)

� static boolean isLetterOrDigit(char ch)

� static char toUpperCase(char ch)

� static char toLowerCase(char ch)

Một số lớp cơ sở Một số lớp cơ sở -- Lớp CharacterLớp Character
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� Hằng số:

� Math.E

� Math.PI

� Các phương thức:

� type abs(type)

� double ceil(double), double floor(double)

� int round(float), long round(double)

� type max(type, type), type min(type, type)

� double random(): Sinh số ngẫu nhiên trong ñoạn [0.0,1.0]

Một số lớp cơ sở Một số lớp cơ sở -- Lớp MathLớp Math
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� Lũy thừa:

� double pow(double, double)

� double log(double)

� double sqrt(double)

� Lượng giác:

� double sin(double)

� double cos(double)

� double tan(double)

Một số lớp cơ sở Một số lớp cơ sở -- Lớp MathLớp Math



41

� Nằm trong gói java.util

� Cung cấp 4 phương thức static ñể làm việc với mảng

� fill(): khởi tạo các phần tử của mảng với một giá trị như
nhau

� sort(): xắp xếp mảng

� equals(): so sánh hai mảng

� binarySearch(): tìm kiếm nhị phân trên mảng ñã sắp
xếp

Một số lớp cơ sở Một số lớp cơ sở -- Lớp ArraysLớp Arrays
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� Khởi tạo:
� String (String)
� String (StringBuffer)
� String (byte[])

� String (char[])
� ……

� Phương thức:
� int length(): kích thước của xâu
� char charAt(int index): ký tự ở vị trí index
� boolean equals(String)

� boolean equalsIgnoreCase(String)
� boolean startWith(String)
� boolean endWith(String)

� int compareTo(String)

Một số lớp cơ sở Một số lớp cơ sở -- Lớp StringLớp String
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� Phương trức chuyển ñổi:

� String toUpperCase()

� String toLowerCase()

� Ghép xâu:

� String concat(String)

� Toán tử “+”

� Trích xâu:

� String trim(): loại bỏ ký tự trắng

� String substring(int startIndex)

� String substring(int startIdx, int endIdx)

Một số lớp cơ sở Một số lớp cơ sở -- Lớp StringLớp String
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� Phương thức tìm kiếm:

� int indexOf(char)

� int indexOf(char ch, int from)

� int indexOf(String)

� int indexOf(String s, int from)

� int lastIndexOf(char)

� int lastIndexOf(char, int)

� int lastIndexOf(String)

� int lastIndexOf(String, int)

� Phương thức thay thế:

� String replace(char ch, char new_ch)

Một số lớp cơ sở Một số lớp cơ sở -- Lớp StringLớp String
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� Strings in Java once created cannot be changed directly

Một số lớp cơ sở Một số lớp cơ sở -- Lớp StringLớp String

class Testing{

public static void main(String[] args){

String str = "Hello";

str.concat("And Goodbye");

System.out.println(str);

}

}

Output
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� A StringBuffer is used to represent a string that can be
modified.

Một số lớp cơ sở Một số lớp cơ sở -- Lớp StringBufferLớp StringBuffer

class ConcatDemo{

public static void main(String[] args){

String str = "Hello";

StringBuffer sbObj = new StringBuffer(str);

str = sbObj.append(" And Goodbye").toString();

System.out.println(str);

}

}

Output



47

� Khởi tạo:

� StringBuffer(String)

� StringBuffer(int length)

� StringBuffer(): ñặt kích thước mặc ñịnh 16

� Các phương thức:

� int length(), void setLength(int length)

� char charAt(int index)

� void setCharAt(int index, char ch)

� String toString()

Một số lớp cơ sở Một số lớp cơ sở -- Lớp StringBufferLớp StringBuffer
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� Phương thức thêm xóa:

� append(String), …

� insert(int offset, String s)

� insert(int offset, char[] chs), …

� delete(int start, int end): xóa xâu con

� delete(int index): xóa một ký tự

� reverse(): ñảo ngược

Một số lớp cơ sở Một số lớp cơ sở -- Lớp StringBufferLớp StringBuffer
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Lớp DateLớp Date

Constructor Purpose

Date( ) Creates a Date using today’s date.

Date(long dt) Creates a Date using the specified number of
milliseconds since January 1, 1970.

Date( int year,      
int month, int day)

Creates a Date using the specified year, month
and day.
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Lớp Date Lớp Date –– Ví dụVí dụ

import java.util.*;

import java.text.*;

class DateTime{

public static void main(String args[]){

String strDate, strTime = "";

SimpleDateFormat sdfFormat;

DateFormatSymbols dfsLocales;

//Create a US English locale 

dfsLocales = new DateFormatSymbols(new

Locale("en","US"));

//Create a pattern to format the date

//as per the US English locale

sdfFormat = new SimpleDateFormat("yyyy.MMMMM.dd GGG  

'at' hh:mm:ss aaa", dfsLocales);

//current date is obtained

Date objDate = new Date();

strDate = objDate.toString();

System.out.println("Current Date :" + strDate);

System.out.println("After formatting " + 

sdfFormat.format(objDate));

//Extract GMT time

strTime = strDate.substring(11,( strDate.length()-4));  

//Extract the time in hours, minutes, seconds

strTime = "Time : " + strTime.substring(0,8); 

System.out.println(strTime);

}

} Output
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Lớp CalendarLớp Calendar

import java.util.*;

class DateTimeComponents{

public static void main(String [] args){

Calendar objCalendar = Calendar.getInstance();

//Display the Date and Time components

System.out.println("\nDate and Time components:");

System.out.println("Month : 

"+objCalendar.get(Calendar.MONTH));

System.out.println("Day : 

"+objCalendar.get(Calendar.DATE)); 

System.out.println("Year : 

"+objCalendar.get(Calendar.YEAR));

System.out.println("Hour : " + 

objCalendar.get(Calendar.HOUR));

System.out.println("Minute : " + 

objCalendar.get(Calendar.MINUTE));

System.out.println("Second : " + 

objCalendar.get(Calendar.SECOND));

//Add 30 minutes to current time, 

//then display date and time

objCalendar.add(Calendar.MINUTE,30);

Date objDate = objCalendar.getTime();

System.out.println("\nDate and Time after adding 30 

minutes to current time:\n");

System.out.println(objDate);

}

}

Output
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� Used for memory management and executing additional
processes.

� We can determine memory allocation details by using
totalMemory() and freeMemory() methods

Lớp RuntimeLớp Runtime
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Lớp Runtime Lớp Runtime –– Ví dụVí dụ

class RuntimeDemo{

public static void main(String[] args){

try {

Runtime Objrun = Runtime.getRuntime();

Process Objprocess = null;

Objprocess = Objrun.exec("calc.exe");

}

catch (Exception ex){

}

}

}

Output
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1. Viết chương trình tạo một mảng số nguyên ngẫu nhiên
có n phần tử

a) Xuất giá trị các phần tử của mảng.

b) Tìm phần tử có giá trị lớn nhất, nhỏ nhất.

c) Tính tổng giá trị của các phần tử là số nguyên tố.

d) ðếm số phần tử có tổng các chữ số lớn hơn 10.

e) Sắp xếp mảng tăng dần/giảm dần

f ) Sắp xếp số chẵn giảm dần, số lẻ tăng dần

g) Tìm phần tử có giá trị x

Bài tậpBài tập
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2. Cho ma trận số nguyên cấp n x m. Cài ñặt các hàm thực
hiện các chức năng sau:

a) Nhập ma trận.

b) In ma trận.

c) Tìm phần tử nhỏ nhất.

d) Tìm phần tử lẻ lớn nhất.

e) Tìm dòng có tổng lớn nhất.

f ) Tính tổng các số không phải là số nguyên tố.

Bài tậpBài tập
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3. Cho ma trận vuông số nguyên cấp n. Cài ñặt các hàm
thực hiện các chức năng sau:

a) Nhập ma trận.

b) In ma trận.

c) Tổng các phần tử thuộc tam giác trên.

d) Tổng các phần tử thuộc tam giác dưới.

e) Kiểm tra xem ma trận có ñối xứng qua ñường chéo
chính?

Bài tậpBài tập
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� java.lang

� java.applet

� java.awt

� java.io

� java.util

� java.net

� java.awt.event

� java.rmi

� java.security

� java.sql

Các gói chuẩn của JavaCác gói chuẩn của Java



58

Từ khóa của JavaTừ khóa của Java

Danh sách từ khóa thường gặp

abstract else interface super

boolean extends long switch

break false native synchronized

byte final new this

case finally null throw

catch float package throws

char for private true

class goto protected try

continue if public void

default implements return while

do import short enum

double instanceof static …
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Hỏi & ñápHỏi & ñáp
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Chương 3: Hướng ñối tượng trong JavaChương 3: Hướng ñối tượng trong Java

GVLT: Trần Anh Dũng
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Nội dungNội dung

� Các khái niệm cơ bản về lớp, ñối tượng.

� Lớp và ñối tượng trong java.

� Tính ñóng gói.

� Tính kế thừa.

� Tính ña hình.

� Interface.
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� ðối tượng (object): Trong thế giới thực, khái niệm ñối

tượng có thể xem như một thực thể: người, vật, bảng dữ

liệu,…

� ðối tượng giúp hiểu rõ thế giới thực

� Cơ sở cho việc cài ñặt trên máy tính

� Mỗi ñối tượng có ñịnh danh, thuộc tính, hành vi

� Ví dụ: ðối tượng sinh viên

MSSV: “TH0701001”;

Tên sinh viên: “Nguyễn Văn A”

Các khái niệm cơ bảnCác khái niệm cơ bản
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� Hệ thống các ñối tượng: Là 1 tập hợp các ñối tượng

� Mỗi ñối tượng ñảm trách 1 công việc

� Các ñối tượng có thể trao ñổi thông tin với nhau

� Các ñối tượng có thể xử lý song song, hay phân tán.

Các khái niệm cơ bảnCác khái niệm cơ bản
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� Lớp (class): Là khuôn mẫu (template) ñể sinh ra ñối

tượng.

Ví dụ: lớp các ñối tượng Sinhvien

� Sinh viên “Nguyễn Văn A”, mã số TH0701001 → 1

ñối tượng thuộc lớp Sinhvien

� Sinh viên “Nguyễn Văn B”, mã số TH0701002 → là 1

ñối tượng thuộc lớp Sinhvien

� ðối tượng (object) của lớp: Một ñối tượng cụ thể thuộc 1

lớp, 1 thể hiện cụ thể của 1 lớp ñó.

Các khái niệm cơ bảnCác khái niệm cơ bản
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Lớp và ñối tượng trong java (1)Lớp và ñối tượng trong java (1)

� Khai báo lớp

class <ClassName>

{

<danh sách thuộc tính>

<các khởi tạo>

<danh sách các phương thức>

}
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� Thuộc tính: Các ñặc ñiểm mang giá trị của ñối tượng, là

vùng dữ liệu ñược khai báo bên trong lớp

class <ClassName>{

<Tiền tố> <kiểu dữ liệu> <tên thuộc tính>;

}

� Kiểm soát truy cập ñối với thuộc tính

� public

� protected

� private

Lớp và ñối tượng trong java (2)Lớp và ñối tượng trong java (2)
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� Phương thức: Chức năng xử lý, hành vi của các ñối

tượng.

class <ClassName>{

…

<Tiền tố> <kiểu trả về> <tên phương thức>(<các ñối số>)

{

…

}

}

Lớp và ñối tượng trong java (3)Lớp và ñối tượng trong java (3)
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� Phạm vi truy xuất

� public

� protected

� default

� private

� final: Không ñược khai báo chồng ớ các lớp dẫn xuất

(không ñược ghi ñè ở lớp con)

� abstract: Không có phần source code, sẽ ñược cài ñặt

trong các lớp dẫn xuất.

Lớp và ñối tượng trong java (4)Lớp và ñối tượng trong java (4)
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� static: Phương thức lớp dùng chung cho tất cả các thể

hiện của lớp, có thể ñược thực hiện cả khi không có ñối

tượng của lớp.

� native: ðây là từ khoá báo cho java biết phương thức

này ñược viết bằng một ngôn ngữ lập trình nào ñó không

phải là java ( thường ñược viết bằng C/C++)

� synchoronized: Dùng ñể ngăn những tác ñộng của các

ñối tượng khác lên ñối tượng ñang xét trong khi ñang

ñồng bộ hóa. Dùng trong lập trình multithreads.

Lớp và ñối tượng trong java (5)Lớp và ñối tượng trong java (5)
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� Ví d� 1: class Sinhvien {

//Danh sách thuộc tính

String maSv, tenSv, dcLienlac;

int tuoi;

…

//Danh sách các khởi tạo

Sinhvien(){ }

Sinhvien (…) { …}

…

//Danh sách các phương thức

public void capnhatSV (…) {…}

public void xemThongTinSV() {…}

…

}

Lớp và ñối tượng trong java (6)
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…

//Tạo ñối tượng mới thuộc lớp Sinhvien

Sinhvien sv = new Sinhvien();

…

//Gán giá trị cho thuộc tính của ñối tượng

sv.maSv = “TH0601001” ;

sv.tenSv = “Nguyen Van A”;

sv.tuoi = “20”;

sv.dcLienlac = “KP6, Linh Trung, Thu Duc”;

…

//Gọi thực hiện phương thức

sv.xemThongTinSV();

Lớp và ñối tượng trong java (7)Lớp và ñối tượng trong java (7)



13

� Ví dụ 2: 

class Sinhvien {

//Danh sách thuộc tính

private String maSv;

private String tenSv, dcLienlac;

private int tuoi;

…

}

…

Sinhvien sv = new Sinhvien();

sv.maSv = “TH0601001”;

sv.tenSv = “Nguyen Van A”;

…

Lớp và ñối tượng trong java (8)Lớp và ñối tượng trong java (8)

?
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� Khởi tạo (constructor):

� Là một loại phương thức ñặc biệt của lớp, dùng ñể

khởi tạo một ñối tượng.

� Dùng ñể khởi tạo giá trị cho các thuộc tính của ñối

tượng.

� Cùng tên với tên lớp.

� Không có giá trị trả về.

� Có thể có tham số hoặc không.

Phương thức khởi tạo (1)Phương thức khởi tạo (1)
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� Ví dụ 1

class Sinhvien

{

…

// Không có ñịnh nghĩa constructor nào

}

…

// Dùng constructor mặc ñịnh

Sinhvien sv = new Sinhvien();

Phương thức khởi tạo (2)Phương thức khởi tạo (2)
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Phương thức khởi tạo (3)Phương thức khởi tạo (3)

� Ví dụ 2:

class Sinhvien

{

…

//không có constructor mặc ñịnh

Sinhvien(<các ñối số>) {…}

}

…

Sinhvien sv = new Sinhvien();

class Sinhvien

{

…

//khai báo constructor mặc ñịnh

Sinhvien(){ }

Sinhvien(<các ñối số>) {…}

}

…

Sinhvien sv = new Sinhvien();

Lỗi ???
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� Trong java ta có thể ñặt một khối lệnh không thuộc một 

phương thức nào. 

� Khi ñó khối lệnh này ñược gọi là khối vô danh, khối vô 

danh này ñược java gọi thực thi khi một ñối tượng ñược 

tạo ra, các khối vô danh ñược gọi trước cả hàm tạo.

� Khối vô danh phải ñặt trong cặp { }

//bắt ñầu khối vô danh

{

System.out.println ( "khoi khoi dau thu 1 ");

}//kết thúc khối vô danh

Khối vô danhKhối vô danh
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� Khối khởi ñầu tĩnh

� Là một khối lệnh bên ngoài tất cả các phương thức,

kể cả hàm tạo

� Trước khối lệnh này ta ñặt từ khoá static, từ khoá này

báo cho java biết ñây là khối khởi ñầu tĩnh, khối này

chỉ ñược gọi 1 lần khi ñối tượng ñầu tiên của lớp này

ñược tạo ra

� Khối khởi ñầu tĩnh này cũng ñược java gọi tự ñộng

trước bất cứ hàm tạo nào, thông thường ta sử dụng

khối khởi ñầu tĩnh ñể khởi ñầu các thuộc tính tĩnh.

Khối khởi ñầu tĩnhKhối khởi ñầu tĩnh
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� Phương thức khai báo chồng (overloading method)

� Ví dụ:

class Sinhvien{

…

public void xemThongTinSV() {//…}

public void xemThongTinSV(String psMaSv){

//…

}

}

Nạp chồng phương thứcNạp chồng phương thức
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� Tham chiếu this: Một biến ẩn tồn tại trong tất cả các lớp, this ñược

sử dụng trong khi chạy và tham khảo ñến bản thân lớp chứa nó.

� Ví dụ: class Sinhvien {

String maSv, tenSv, dcLienlac;

int tuoi;

…

public void xemThongTinSV() {

System.out.println(this.maSv);

System.out.println(this.tenSv);

…

}

}

Tham chiếu Tham chiếu thisthis
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� ðóng gói: Nhóm những gì có liên quan với nhau vào

thành một và có thể sử dụng một tên ñể gọi.

Ví dụ:

� Các phương thức ñóng gói các câu lệnh.

� ðối tượng ñóng gói dữ liệu và các hành vi/phương

thức liên quan.

� ðối tượng = Dữ liệu + Hành vi/Phương thức

Tính ñóng gói (1)Tính ñóng gói (1)
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� ðóng gói dùng ñể che dấu một phần hoặc tất cả thông

tin, chi tiết cài ñặt bên trong với bên ngoài.

� Ví dụ: khai báo các lớp thuộc cùng gói trong java

package <tên gói>;

// khai báo trước khi khai báo lớp

class <tên lớp>

{ … }

Tính ñóng gói (2)Tính ñóng gói (2)
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Creating packages in Java (1)Creating packages in Java (1)

package mypackage;

public class Palindrome{
public boolean test(String str){

char givenstring[ ];

char reverse[ ] = new char[str.length()];
boolean flag = true;
int count = 0,ctr = 0;

givenstring = str.toCharArray();
for (count = str.length()-1;count >= 0;count--){

reverse[ctr] = givenstring[count];
ctr++;

}
for (count = 0;count < str.length();count++){

if (reverse[count] != givenstring[count])

flag = false;
}
return flag;

}
}

import mypackage.*;

class Palintest 

{

public static void main(String[] args) 

{

Palindrome objPalindrome = new Palindrome();

System.out.println(objPalindrome.test(args[0]));

}

}

Output
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� Thừa hưởng các thuộc tính và phương thức ñã có

� Bổ sung, chi tiết hóa cho phù hợp với mục ñích sử dụng

mới

� Thuộc tính: Thêm mới

� Phương thức: Thêm mới hay hiệu chỉnh

Tính kế thừa (1)Tính kế thừa (1)

ðối tượng hình học

Hình 2d Hình 3d

Tròn VuôngE-líp Chữ nhật Cầu Lập phương Trụ…
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� Lớp dẫn xuất/lớp con (SubClass)

� Lớp cơ sở/lớp cha (SuperClass)

� Lớp con có thể kế thừa tất cả hay một phần các thành

phần dữ liệu (thuộc tính), phương thức của lớp cha

(public, protected, default)

� Dùng từ khóa extends.

Ví dụ: class nguoi { …

}

class sinhvien extends nguoi { …

}

Tính kế thừa (2)Tính kế thừa (2)
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� Phương thức ñịnh nghĩa lại (Overriding Method)

� ðược ñịnh nghĩa trong lớp con

� Có tên, kiểu trả về & các ñối số giống với phương

thức của lớp cha

� Có kiểu, phạm vi truy cập “lớn hơn” phương thức

trong lớp cha

Tính kế thừa (3)Tính kế thừa (3)

default protected publicprivate
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� Ví dụ:

abstract class Hinhhoc { …

public float tinhdientich() {
return 0;

}

…
}

class HinhVuong extends Hinhhoc {
private int canh;
public float tinhdientich() {

return canh*canh;
}
…

}

Tính kế thừa (4)Tính kế thừa (4)

Chỉ có thể public do phương thức 

tinhdientich() của lớp cha là public



28

class HinhChuNhat extends HinhVuong {

private int cd;

private int cr;

public float tinhdientich() {

return cd*cr;

}

…

}

Tính kế thừa (5)Tính kế thừa (5)

Chỉ có thể public do phương thức 

tinhdientich() của lớp cha là public
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Tính ña hình (1)Tính ña hình (1)

• Ví dụ:

class A_Object {

// …

void method_1() { // …

}

}

class B_Object extends A_Object {

// …

void method_1() { // …

}

}

� Tính ña hình: việc một

ñối tượng có thể có nhiều

“kiểu” hiện hành khác nhau

ñược gọi là tính ña hình.
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Tính ña hình (2)Tính ña hình (2)

class A{ 

public void method(){

System.out.println(“method of A”); }  

}

class B extends A {    

public void method(){

System.out.println(“method of B”); }   

}

class C extends A {   

public void method(){

System.out.println(“method of C”); } 

}

// Câu lệnh trong main

A a = new A();

a.method(); 

a = new B();

a.method(); 

C c = new C();

a = c;

a.method();

// Kết quả màn hình

method of A

method of B

method of C
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� Từ khoá static

� ðược dùng với phương thức và biến.

� Biến static?

� Phương thức static?

Nhắc lại từ khóa static (1)Nhắc lại từ khóa static (1)
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� Lớp nội: Là lớp ñược khai báo bên trong 1 lớp khác.

� Ví dụ: public class A {

// …

int <field_1>

class B {

// …

int <field_2>

public B(int par_1){

field_2 = par_1 + field_1;

}

}

}

Lớp nội (Lớp trong)Lớp nội (Lớp trong)
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� Lớp final:

� Lớp không cho phép các lớp khác dẫn xuất từ nó hay

lớp final không thể có lớp con.

� ðịnh nghĩa: từ khóa final

public final class A

{

…

}

Lớp finalLớp final
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� Lớp trừu tượng chỉ ñược dùng làm lớp cha cho các lớp

khác, nó không có các thể hiện (instance).

� Lớp trừu tượng ñịnh nghĩa các thuộc tính chung cho các

lớp con của nó.

� Ví dụ có thể thiết kế lớp Hình tròn, Hình vuông... kế thừa

từ lớp trừu tượng Hình. Lớp Hình có thuộc tính là tên

hình, các phương thức tính diện tích, chu vi...

� Lớp trừu tượng (abstract) thường có ít nhất một phương 

thức trừu tượng, là phương thức không có cài ñặt.

� public abstract void draw();

Lớp trừu tượng (1)Lớp trừu tượng (1)
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� Khai báo lớp trừu tượng

� public abstract class ClassName {…}

� Các lớp con của một lớp cha trừu tượng phải cài ñặt tất

cả các phương thức trừu tượng. Nếu không nó cũng sẽ

trở thành lớp trừu tượng.

� Không thể tạo các ñối tượng của một lớp trừu tượng

nhưng có thể khai báo biến thuộc kiểu lớp trừu tượng ñể

tham chiếu ñến các ñối tượng thuộc lớp con của nó.

Lớp trừu tượng (2)Lớp trừu tượng (2)
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Lớp trừu tượng (3)Lớp trừu tượng (3)

public abstract class Shape{

static final double PI = 3.14159;

public abstract double getArea();

public abstract double getVolume();

}

class Circle extends Shape{

double radius;

public double getArea()     { return PI*radius*radius; }

public double getVolume() { return 0; }

}

class Cube extends Shape{

double a, b, c;

public double getArea()     { return 2*(a*b+b*c+c*a); }

public double getVolume() { return a*b*c; }

}
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� Là một biến tham chiếu ñến ñối tượng có kiểu là lớp cha

của lớp hiện tại.

� Tham chiếu super ñược dùng ñể truy cập ñến các thành

viên của lớp cha ñã bị che bởi lớp con và constructor

của lớp cha.

Tham chiếu superTham chiếu super
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� Interface ñược java ñưa ra với hai mục ñích chính:

� ðể tạo ra lớp cơ sở thuần ảo (không có bất kỳ

phương thức nào ñược cài ñặt)

� Thực hiện hành vi tương tự như kế thừa bội.

� ðể tạo ra một interface, ta dùng từ khoá interface

� ðể triển khai một interface dùng từ khóa implements.

� Nếu một lớp triển khai nhiều interface?

Giao tiếp Giao tiếp –– interface (1) interface (1) 
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� Một số chú ý:

� Các trường trong interface là static và final

� Tất cả các thành phần của một giao diện tự ñộng là

public do vậy ta không cần phải thêm bổ từ này vào.

� Ta không ñược phép thêm các bổ từ khác như

private, protected trước các khai báo trong interface.

� Một interface có thể thừa kế một interface khác.

� Một lớp có thể cài ñặt một hay nhiều interface nhưng

chỉ có thể thừa kế (extends) từ một lớp.

Giao tiếp Giao tiếp –– interface (2) interface (2) 
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� Ví dụ: ðịnh nghĩa một interface Shape trong tập tin

shape.java

public interface Shape{

//Tính diện tích

public abstract double area();

//Tính thể tích

public abstract double volume();

//Trả về tên của shape

public abstract String getName();

}

Giao tiếp Giao tiếp –– interface (3)interface (3)
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//Lớp Point cài ñặt/hiện thực interface tên shape.

//ðịnh nghĩa lớp Point trong tập tin Point.java

public class Point extends Object implements Shape {

protected int x, y; //Tọa ñộ x, y của 1 ñiểm

//Constructor không tham số.

public Point() {

setPoint( 0, 0 );

}

//Constructor có tham số.

public Point(int xCoordinate, int yCoordinate) {

setPoint( xCoordinate, yCoordinate );

}

Giao tiếp Giao tiếp –– interface (4)interface (4)
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//Gán tọa ñộ x, y cho 1 ñiểm 

public void setPoint( int xCoordinate, int yCoordinate ) {

x = xCoordinate;

y = yCoordinate;

}

//Lấy tọa ñộ x của 1 ñiểm

public int getX() {

return x;

}

//Lấy tọa ñộ y của 1 ñiểm

public int getY() {

return y;

}

Giao tiếp Giao tiếp –– interface (5)interface (5)
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//Thể hiện tọa ñộ của 1 ñiểm dưới dạng chuỗi

public String toString() {

return "[" + x + ", " + y + "]";

}

//Tính diện tích

public double area() {

return 0.0;

}

//Tính thể tích

public double volume() {

return 0.0;

}

Giao tiếp Giao tiếp –– interface (6)interface (6)
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//Trả về tên của ñối tượng shape

public String getName() {

return "Point";

}

} //End class Point

Giao tiếp Giao tiếp –– interface (7)interface (7)
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� Một số chú ý:

� Lớp triển khai interface phải thực thi tất cả các

phương thức ñược khai báo trong interface, nếu như

lớp ñó không triển khai, hoặc triển khai không hết thì

nó phải ñược khai báo là abstract

� Interface cũng là một lớp trừu tượng do vậy ta không

thể tạo thể hiện của interface

� Một interface có thể mở rộng một interface khác,

bằng hình thức kế thừa

Giao tiếp Giao tiếp –– interface (8) interface (8) 
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Phạm vi truy cập Phạm vi truy cập 
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� Java không có toán tử phạm vi (scope) ::

� Java không có hủy tử (destructor), nó chỉ có phương

thức finalize() ñược gọi bởi Garbage Collector.

� Java không có template.

� Java không có quá tải toán tử (operator overloading).

Một số lưu ý Một số lưu ý 
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1. Xây dựng lớp Candidate (Thí sinh) gồm các thuộc

tính: mã, tên, ngày tháng năm sinh, ñiểm thi Toán,

Văn, Anh và các phương thức cần thiết.

2. Xây dựng lớp TestCandidate ñể kiểm tra lớp trên:

- Nhập vào n thí sinh (n do người dùng nhập)

- In ra thông tin về các thí sinh có tổng ñiểm lớn hơn

15

Bài tậpBài tập
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Bài tậpBài tập

3. Xét phần mềm quản lý nhân sự. Giả sử Công ty có hai

loại nhân viên: nhân viên văn phòng và nhân viên sản

xuất. Viết chương trình quản lý và tính lương cho từng

nhân viên của công ty:

- Mỗi nhân viên cần quản lý các thông tin sau: Họ tên,

ngày sinh, lương

- Công ty cần tính lương cho nhân viên như sau:

- ðối với nhân viên sản xuất:

- Lương=lương căn bản + số sản phẩm * 5.000

- ðối với nhân viên văn phòng:

- lương = số ngày làm việc * 100.000
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Hỏi & ñápHỏi & ñáp
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Chương 4: ExceptionsChương 4: Exceptions

GVLT: Trần Anh Dũng
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Nội dungNội dung

� Giới thiệu.

� Cách xử lý lỗi truyền thống.

� Xử lý ngoại lệ (Exception) trong java

� Ưu ñiểm của “ném” bắt ngoại lệ

� Một số lớp ngoại lệ

� Kiểm soát ngoại lệ

� Ngoại lệ do người dùng tạo

� Lan truyền ngoại lệ
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Giới thiệuGiới thiệu

� Mọi ñoạn chương trình ñều tiềm ẩn khả năng sinh lỗi

� Lỗi chủ quan: do lập trình sai

� Lỗi khách quan: do dữ liệu, do trạng thái của hệ

thống

� Lỗi có 2 loại.

� ?

� Ngoại lệ (Exception): các trường hợp hoạt ñộng không

bình thường
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� Cài ñặt mã xử lý tại nơi phát sinh ra lỗi

� Làm cho chương trình trở nên khó hiểu

� Không phải lúc nào cũng ñầy ñủ thông tin ñể xử lý

� Không nhất thiết phải xử lý

� Truyền trạng thái lên mức trên

� Thông qua tham số, giá trị trả lại hoặc biến tổng thể

(flag)

� Dễ nhầm

� Khó hiểu

Cách xử lý lỗi truyền thốngCách xử lý lỗi truyền thống
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Ví dụ (1)Ví dụ (1)

Block that 

handles error

…………

IF B IS ZERO GO TO ERROR

C = A/B

PRINT C

GO TO EXIT

ERROR:

DISPLAY “DIVISION BY ZERO”

EXIT:

END
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Ví dụ (2)Ví dụ (2)

int devide(int num, int denom, int& error)

{

if (0 != denom){

error = 0;

return num/denom;

} else {

error = 1;

return 0;

}

}
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� Khó kiểm soát ñược hết các trường hợp

� Lỗi số học

� Lỗi bộ nhớ

� …

� Lập trình viên thường quên không xử lý lỗi

� Bản chất con người

� Thiếu kinh nghiệm, cố tình bỏ qua

Cách xử lý lỗi truyền thốngCách xử lý lỗi truyền thống
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� Java là ngôn ngữ mạnh, có nghĩa là tối thiểu hóa ñược

lỗi và khi có lỗi thì chúng có thể ñược quản lý.

� Ngoại lệ: là ñối tượng mang thông tin về lỗi ñã xảy ra

� Ngoại lệ ñược “ném” tự ñộng

� Ngoại lệ ñược “ném” tường minh

� Dựa trên cơ chế “ném” (throw) và bắt (catch) ngoại lệ

� Ném ngoại lệ: dừng chương trình và chuyển ñiều

khiển lên mức trên (nơi bắt ngoại lệ)

� Bắt ngoại lệ: xử lý với ngoại lệ

Xử lý ngoại lệ trong javaXử lý ngoại lệ trong java
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Ưu ñiểm của “ném” bắt ngoại lệƯu ñiểm của “ném” bắt ngoại lệ

� Dễ sử dụng

� Dễ dàng chuyển ñiều khiển ñến nơi có khả năng xử

lý ngoại lệ

� Có thể “ném” nhiều loại ngoại lệ

� Tách xử lý ngoại lệ khỏi thuật toán

� Tách mã xử lý

� Sử dụng cú pháp khác

� Không bỏ sót ngoại lệ (“ném” tự ñộng)

� Chương trình dễ ñọc hơn, an toàn hơn
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Hierarchy of Exception ClassesHierarchy of Exception Classes
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� Lớp Throwable

� Có một biến String ñể lưu thông tin chi tiết về ngoại lệ

ñã xảy ra

� Một số phương thức cơ bản

� Throwable(String s); //Tạo một ngoại lệ có tên là s.

� String getMessage(); //Lấy thông tin về ngoại lệ

� void printStackTrace(); //In ra tất cả các thông tin

liên quan ñến ngoại lệ

Một số lớp ngoại lệ (1)Một số lớp ngoại lệ (1)
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� Lớp Exception

� Có nhiều ngoại lệ thuộc lớp con của Exception.

� Người dùng có thể tạo ra các ngoại lệ kế thừa từ

Exception.

� Lớp Error

� Chỉ những lỗi nghiêm trọng và không dự ñoán trước

ñược như ThreadDead, LinkageError,

VirtualMachineError…

Một số lớp ngoại lệ (2)Một số lớp ngoại lệ (2)
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� RuntimeException: Chỉ các ngoại lệ có thể xảy ra khi

JVM thực thi chương trình

� NullPointException: con trỏ null

� OutOfMemoryException: hết bộ nhớ

� ArithmeticException: lỗi toán học, lỗi chia không…

� ClassCastException: lỗi ép kiểu

� ArrayIndexOutOfBoundsException: lỗi vượt quá chỉ

số mảng

� ...

Một số lớp ngoại lệ (3)Một số lớp ngoại lệ (3)
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Các loại ngoại lệCác loại ngoại lệ

� Java phân biệt hai loại ngoại lệ là ngoại lệ cần kiểm tra

và ngoại lệ không cần kiểm tra

� Ngoại lệ unchecked

� Là các ngoại lệ không bắt buộc phải kiểm tra.

� Gồm RuntimeException, Error và các lớp con của

chúng.

� Ngoại lệ checked

� Là các ngoại lệ bắt buộc phải ñược kiểm tra.

� Gồm các ngoại lệ còn lại.
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� ðoạn code có thể sinh ra lỗi cần ñặt trong khối lệnh bắt

ñầu bằng try.

� ðoạn code ñể kiểm tra, xử lý trong trường hợp có lỗi xảy

ra ñặt trong khối lệnh catch.

try {

// ðoạn mã có thể sinh ra lỗi …

}

catch (<Ki�u Exception>){

// ðoạn mã kiểm soát lỗi

}

Kiểm soát ngoại lệ (1)Kiểm soát ngoại lệ (1)
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� Khối lệnh ñặt trong finally luôn ñược thực thi cho dù có

Exception hay không.

� Thường dùng ñể giải phóng tài nguyên

try {

// ðoạn mã có thể sinh ra lỗi …

}

catch (<Ki�u Exception>) {// ðoạn mã kiểm soát lỗi

}

finally {

//ðoạn mã luôn luôn ñược thực thi

}

Kiểm soát ngoại lệ (2)Kiểm soát ngoại lệ (2)



17

try {

// Khối lệnh trước dòng lệnh sinh ra lỗi

// Dòng lệnh sinh ra lỗi (Exception)

//…

}

catch (<Ki�u Exception>){

// ðoạn mã kiểm soát lỗi

}

finally {

//…

}

Khối lệnh sau dòng lệnh 

sinh ra lỗi sẽ bị bỏ qua 

và không thực hiện khi 

có exception

Kiểm soát ngoại lệ (3)Kiểm soát ngoại lệ (3)
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Kiểm soát ngoại lệ Kiểm soát ngoại lệ -- Ví dụ (1)Ví dụ (1)

Ví dụ 1:

…

try {

int x = 10;

int y = 0;

float z = x/y; 

System.out.print("Ket qua la:" + z);

} catch(ArithmeticException e) {

System.out.println(“Loi tinh toan so hoc”)

}

…
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Ví dụ 2:

…

void docfile(String  filename) throws IOException{

…

FileInputStream fin = new

FileInputStream(filename);

…

}

Kiểm soát ngoại lệ Kiểm soát ngoại lệ -- Ví dụ (2)Ví dụ (2)
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Hoặc

…

void docfile(String  filename) {  …

try { 

…

FileInputStream fin = new

FileInputStream(filename);

…

} catch (IOException e) {

System.out.println(“Loi doc file”);

}

}

Kiểm soát ngoại lệ Kiểm soát ngoại lệ -- Ví dụ (3)Ví dụ (3)
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import java.io.*;
public class MainClass {
public static void main(String[] args) {
try {

int num_1, num_2;
BufferedReader in = new BufferedReader(new

InputStreamReader(System.in));
System.out.print("\n Nhap so thu 1:");
num_1 = Integer.parseInt(in.readLine());
System.out.print("\n Nhap so thu 2:");
num_2 = Integer.parseInt(in.readLine());
float rs = (float)num_1/num_2;
System.out.print("\n Ket qua:" + rs);

}

Kiểm soát ngoại lệ Kiểm soát ngoại lệ -- Ví dụ (4)Ví dụ (4)
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catch (ArithmeticException e) {

System.out.print("Loi chia cho 0");

}

catch (IOException e) {

System.out.print("Loi xuat nhap");

}

catch (Exception e) {

System.out.print("Loi khac");

}

System.out.print(“Kiem soat duoc loi hay Khong co loi");

}

}

Kiểm soát ngoại lệ Kiểm soát ngoại lệ -- Ví dụ (4)Ví dụ (4)
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� Khi có lỗi phương thức sẽ ném ra một exception

� Việc kiểm soát exception giúp chương trình kiểm soát

ñược những trường hợp ngoại lệ và xử lý lỗi.

� Dùng từ khóa throws ñể chỉ ñịnh những loại exception

mà phương thức có thể “ném” ra.

<tiền tố> <tên phương thức>(<ñối số>) throws <các

exceptions>

“Ném” ngoại lệ“Ném” ngoại lệ
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“Ném” ngoại lệ“Ném” ngoại lệ

� Trong khối catch, ta có thể không xử lý trực tiếp ngoại lệ

mà lại “ném” lại ngoại lệ ñó cho nơi khác xử lý.

� Chú ý: Trong trường hợp trên, phương thức chứa catch

phải bắt ngoại lệ hoặc khai báo throws cho ngoại lệ (nếu

là loại checked).

catch (IOException e) {

throw e;

}
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“Ném” ngoại lệ khỏi phương thức“Ném” ngoại lệ khỏi phương thức

� Không nhất thiết phải xử lý ngoại lệ trong phương thức

� Không ñủ thông tin ñể xử lý

� Không ñủ thẩm quyền

� Một phương thức muốn “ném” ngoại lệ ra ngoài phải

khai báo việc “ném” ngoại lệ bằng từ khóa throws

� Có thể “ném” ngoại lệ thuộc lớp dẫn xuất của ngoại lệ

ñược khai báo
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Ngoại lệ do người dùng tạo (1)Ngoại lệ do người dùng tạo (1)

� ðịnh nghĩa lớp ngoại lệ

// file MyException.java

public class MyException extends Exception

{

public MyException(String msg)

{

super(msg);

}

}
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� Sử dụng ngoại lệ

Ngoại lệ do người dùng tạo (2)Ngoại lệ do người dùng tạo (2)

// file ExampleException.java

public class ExampleException 

{

public void copy(String fileName1, String fileName2) 

throws MyException 

{

if (fileName1.equals(fileName2)) 

// tung ngoại lệ

throw new MyException("File trung ten"); 

System.out.println("Copy completed");

}

Khai báo khả năng ném ngoại lệ

Ném ngoại lệ
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� Sử dụng ngoại lệ

public static void main(String[] args) 

{

ExampleException obj=new ExampleException();

try {

String a = args[0];

String b = args[1];

obj.copy(a,b);

} catch (MyException e) {

System.out.println(e.getMessage());

}

}

Ngoại lệ do người dùng tạo (3)Ngoại lệ do người dùng tạo (3)
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import java.io.*; // ArrayCatch.java

class MyException extends ArrayIndexOutOfBoundsException{ 
MyException(){

super("\nChi so nam ngoai pham vi cua mang");

}
}

class ArrayCatch{

int a[]= { 1,2,3,4,5};  int n=5;
public static void main(String args[]){

ArrayCatch Obj= new ArrayCatch();

Obj.OutElement(7);
}

void OutElement(int i) throws MyException{

if (i<0 || i>=n) throw new MyException();
else System.out.println (a[i]);   

}

}

Ngoại lệ do người dùng tạo (4)Ngoại lệ do người dùng tạo (4)
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Lan truyền ngoại lệLan truyền ngoại lệ

� Tình huống:

� Giả sử trong main() gọi phương thức A(), trong A()

gọi B(), trong B() gọi C(). Khi ñó một ngăn xếp các

phương thức ñược tạo ra.

� Giả sử trong C() xảy ra ngoại lệ.

C()

B()

A()

main()

B()

A()

main()

C() tung ngoại lệ
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Thừa kế và vấn ñề bắt ngoại lệThừa kế và vấn ñề bắt ngoại lệ

try{

//…

}

catch (IOException e){

//…

}

catch (EOFException e){

//…

} 

try{

//…

}

catch (EOFException e){

//…

} 

catch (IOException e){

//…

}

ðúng Sai
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Bài tậpBài tập

1. Viết chương trình cho phép tính giá trị của biểu thức:

A =

Yêu cầu xử lý các ngoại lệ có thể xảy ra.

2. Viết chương trình cho phép tạo một mảng 2 chiều cỡ

mxn với m, n nhập từ bàn phím. Cài ñặt các xử lý

ngoại lệ cần thiết.

5x - y 

2x + 7y 
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3. Xây dựng lớp ngoại lệ DateException cho các lỗi về

ngày tháng.

4. Viết chương trình cho phép người dùng nhập vào

ngày, tháng năm, nếu thông tin này không hợp lệ sẽ

tung ra một ngoại lệ DateException, sau ñó thông báo

cho người nhập biết và cho phép người dùng nhập lại.

Bài tậpBài tập
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Hỏi & ñápHỏi & ñáp



1

Chương 5: Luồng và tập tinChương 5: Luồng và tập tin

GVLT: Trần Anh Dũng
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Nội dungNội dung

� Nhập xuất dữ liệu

� Khái niệm về luồng dữ liệu

� Luồng và tệp

� Luồng byte

� Luồng ký tự

� Lớp File

� Truy cập tệp tuần tự

� Truy cập tệp ngẫu nhiên
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Nhập/Xuất dữ liệu (1)Nhập/Xuất dữ liệu (1)

� Nhập xuất dữ liệu trong Java dựa trên mô hình luồng dữ

liệu

Lớp System có: in, out

System.out là 1 thể hiện của lớp

PrintStream.

PrintStream có phương thức print,

println ñể ghi dữ liệu xuống luồng.

Your
Program

File(s)

Another

Program

Other Devices
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Nhập/Xuất dữ liệu (2)Nhập/Xuất dữ liệu (2)

ðọc dữ liệu

Open a Stream 

While more Information

Read

Close the Stream

Ghi dữ liệu

Open a Stream 

While more Information

Write

Close the Stream
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Luồng dữ liệu (data streams)Luồng dữ liệu (data streams)

� Chương trình Java nhận và gửi dữ liệu thông qua các

ñối tượng là các thực thể thuộc một kiểu luồng dữ liệu

nào ñó.

� Luồng (stream) là một dòng dữ liệu ñến từ một nguồn

(source) hoặc ñi ñến một ñích (sink)

� Nguồn và ñích có thể là tệp (file), bộ nhớ, một tiến

trình (process), hay thiết bị (bàn phím, màn hình, …)

� Luồng nhập & luồng xuất
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IO classes trong gói java.ioIO classes trong gói java.io

Biến /
ðối tượng

Dòng nhập byte vật lý
Xử lý từng byte một

Dòng nhập ký tự
Xử lý theo ñơn vị 2 byte

Dòng xuất byte vật lý
Xử lý từng byte một

Dòng xuất ký tự
Xử lý theo ñơn vị 2 byte

Lớp trừu tượng trên cùng
java.io.InputStream

Lớp trừu tượng trên cùng
java.io.OutputStream

Lớp trừu tượng trên cùng
java.io.Reader

Lớp trừu tượng trên cùng
java.io.Writer
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Luồng nhập Luồng nhập –– bytebyte

DataInputStream

InputStream

PipedInputStream

FilterInputStream

StringBufferInputStream

ByteArrayInputStream

FileInputStream

ObjectInputStream

SequenceInputStream
PushbackInputStream

BufferedInputStream

LineNumberInputStream
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Luồng xuất Luồng xuất –– bytebyte

PrintStream

OutputStream FilterOutputStream

ByteArrayOutputStream

PipedOutputStream

FileOutputStream

ObjectOutputStream DataOutputStream

BufferedOutputStream
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Phân cấp các lớp nhập theo ký tựPhân cấp các lớp nhập theo ký tự

Reader

StringReader

PipedReader

InputStreamReader

BufferedReader

CharArrayReader

LineNumberReader

FileReader

FilterReader PushbackReader
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Phân cấp các lớp xuất theo ký tựPhân cấp các lớp xuất theo ký tự

Writer

StringWriter

PrintWriter

OutputStreamWriter

BufferedWriter

CharArrayWriter

FileWriter

PipedWriter

FilterWriter
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InputStream/OutputStreamInputStream/OutputStream

� Là hai lớp trừu tượng ñịnh nghĩa những thao tác truy

xuất dữ liệu cơ bản (mức khái quát) theo từng byte vật lý

mà không phân biệt nguồn dữ liệu là loại gì (file,

chuỗi,…).

� Các lớp dẫn xuất từ hai lớp này nhằm cụ thể hóa các

dòng nhập xuất byte vật lý tùy từng tình huống.
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InputStreamInputStream

� InputStream

� int available()

� void close()

� void mark(int readlimit)

� boolean markSupported()

� int read()

� int read(byte buf[])

� int read(byte buf[], int offset, int len)

� void reset()
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OutputStreamOutputStream

� OutputStream

� void close()

� int write(int c)

� int write(byte buf[])

� int write(byte buf[], int offset, int len)
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Lớp Reader & WriterLớp Reader & Writer

� Reader

� int read()

� int read(char buf[])

� int read(char buf[], int offset, int len)

� int read(CharBuffer target)

� void close()

� void mark(int readAheadLimit)

� boolean markSupported()

� boolean ready()
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Lớp Reader & WriterLớp Reader & Writer

� Writer

� int write(int c)

� int write(char buf[])

� int write(char buf[], int offset, int len)

� void close()
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ðối tượng vào/raðối tượng vào/ra

� ðể nhập hoặc xuất dữ liệu, chúng ta phải tạo ra ñối

tượng vào hoặc ra

� ðối tượng vào hoặc ra thuộc kiểu luồng tương ứng và

phải ñược gắn với một nguồn dữ liệu hoặc một ñích tiêu

thụ dữ liệu
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Sử dụng bộ ñệmSử dụng bộ ñệm

� Bộ ñệm � kỹ thuật tăng tính hiệu quả của thao tác vào/ra

� ðọc và ghi dữ liệu theo khối

� Giảm số lần thao tác với thiết bị

� Thay vì ghi trực tiếp tới thiết bị � ghi lên bộ ñệm

� Khi bộ ñệm ñầy, dữ liệu ñược ghi ra thiết bị theo khối

� Có thể ghi vào thời ñiểm bất kỳ bằng phương thức

flush()

� Thay vì ñọc trực tiếp từ thiết bị � ñọc từ bộ ñệm

� Khi bộ ñệm rỗng, dữ liệu ñược ñọc theo khối từ thiết bị
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Nhập xuất qua thiết bị chuẩnNhập xuất qua thiết bị chuẩn

� System.out cho phép in ra luồng ra chuẩn

� Là ñối tượng của lớp PrintStream

� System.err cho phép in ra luồng thông báo lỗi chuẩn

� Là ñối tượng của lớp PrintStream

� System.in cho phép ñọc vào từ thiết bị vào chuẩn

� Là ñối tượng của lớp InputStream
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ðọc dữ liệu từ luồng vào chuẩnðọc dữ liệu từ luồng vào chuẩn

� System.in không sử dụng ñược trực tiếp

� Chúng ta muốn ñọc một dòng ký tự

1. Tạo ñối tượng luồng ký tự (InputStreamReader)

2. Tạo ñối tượng luồng có bộ ñệm (BufferedReader)
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Ví dụVí dụ

InputStreamReader reader = new
InputStreamReader(System.in);

BufferedReader in = new BufferedReader(reader);

. . .

String s;

try {

s = in.readLine();

}

catch (Exception e) {

...

}
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� ðể ñọc/ghi các kiểu dữ liệu nguyên thủy, ta sử dụng

luồng DataInputStream và DataOutputStream.

� Các phương thức ñược ñịnh nghĩa trong giao diện

DataOutput:

� void write(byte[] b)

� void write(byte[] b, int off, int len)

� void write(int b)

� void writeBoolean(boolean v)

� void writeByte(int v)

� void writeBytes(String s)

ðọc/Ghi kiểu dữ liệu nguyên thủyðọc/Ghi kiểu dữ liệu nguyên thủy
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� Các phương thức ñược ñịnh nghĩa trong giao diện

DataOutput: (tt)

� void writeChar(int v)

� void writeChars(String s)

� void writeDouble(double v)

� void writeFloat(float v)

� void writeInt(int v)

� void writeLong(long v)

� void writeShort(int v)

� void writeUTF(String str)

ðọc/Ghi kiểu dữ liệu nguyên thủyðọc/Ghi kiểu dữ liệu nguyên thủy
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� Các phương thức ñược ñịnh nghĩa trong giao diện

DataInput:

� boolean readBoolean()

� byte readByte()

� char readChar()

� double readDouble()

� float readFloat()

� void readFully(byte[] b)

� void readFully(byte[] b, int off, int len)

� int readInt()

ðọc/Ghi kiểu dữ liệu nguyên thủyðọc/Ghi kiểu dữ liệu nguyên thủy
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� Các phương thức ñược ñịnh nghĩa trong giao diện

DataInput: (tt)

� String readLine()

� long readLong()

� short readShort()

� int readUnsignedByte()

� int treadUnsignedShort()

� String readUTF()

� int skipBytes(int n)

ðọc/Ghi kiểu dữ liệu nguyên thủyðọc/Ghi kiểu dữ liệu nguyên thủy
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Ví dụ Ví dụ -- ðọc/Ghi dữ liệu nguyên thủyðọc/Ghi dữ liệu nguyên thủy

import java.io.*;

public class DataIODemo {

public static void main(String[] args) {

try {

DataOutputStream out = new DataOutputStream(new

FileOutputStream("D:/BTJava/TestIO.txt"));

out.writeInt(10);

out.writeLong(123456789);

out.writeDouble(123.456789);

out.writeFloat(123.456789f);

out.writeBoolean(true);

out.writeUTF("Day la mot xau ki tu");

out.close();

}

catch (IOException e) {

System.out.println(e.getMessage());

}
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Ví dụ Ví dụ -- ðọc/Ghi dữ liệu nguyên thủyðọc/Ghi dữ liệu nguyên thủy

//ðọc dữ liệu ñã ghi từ file

try {

DataInputStream in = new DataInputStream(new 

FileInputStream("D:/BTJava/TestIO.txt"));

System.out.println("Gia tri nguyen " + in.readInt());

System.out.println("Gia tri long " + in.readLong());

System.out.println("Gia tri double " + in.readDouble());

System.out.println("Gia tri float " + in.readFloat());

System.out.println("Gia tri boolean " + in.readBoolean());

System.out.println("Gia tri xau " + in.readUTF());

in.close();

}

catch (IOException e) {

System.out.println(e.getMessage());

}

}

}
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� Luồng nhập/xuất ñối tượng

� ðể lưu lại một ñối tượng, ta có thể lưu lần lượt từng

thuộc tính của nó. Khi ñọc lại ñối tượng ta phải tạo

ñối tượng mới từ các thuộc tính dã ghi.

� Dài dòng, kém linh hoạt

� Java hỗ trợ ñọc/ghi các ñối tượng (object) một cách

ñơn giản hơn thông qua lớp ObjectInputStream và

ObjectOutputStream.

� Một ñối tượng muốn có thể ñược ñọc/ghi phải cài ñặt

giao tiếp java.io.Serializable.

Thao tác các kiểu ñối tượngThao tác các kiểu ñối tượng
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� Ghi ñối tượng ra file

Ví dụ Ví dụ -- ðọc/Ghi ñối tượngðọc/Ghi ñối tượng
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� ðọc ñối tượng từ file

Ví dụ Ví dụ -- ðọc/Ghi ñối tượngðọc/Ghi ñối tượng
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� class Student.java

Ví dụ Ví dụ -- ðọc/Ghi ñối tượng tự tạoðọc/Ghi ñối tượng tự tạo

import java.io.Serializable;

public class Student implements Serializable{

private String name;

private int age;

public Student(String name, int age){

this.name = name;

this.age = age;

}

public String getInfo(){

String ret="My name is "+name+"\nI am "+age+" years old.";

return ret;

}

}
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� Ghi ñối tượng tự tạo

Ví dụ Ví dụ -- ðọc/Ghi ñối tượng tự tạoðọc/Ghi ñối tượng tự tạo

try {

FileOutputStream f = new FileOutputStream("student.dat");

ObjectOutputStream oStream = new ObjectOutputStream(f);

Student x = new Student("Nguyen Thi Tam", 18);

oStream.writeObject(x);

Student y = new Student("Phan Dinh Tung", 21);

oStream.writeObject(y);

oStream.close();

}catch (Exception ex) {

System.out.println ("Loi ko biet");

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

}
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� ðọc ñối tượng tự tạo

Ví dụ Ví dụ -- ðọc/Ghi ñối tượng tự tạoðọc/Ghi ñối tượng tự tạo

try {

FileInputStream g = new FileInputStream("student.dat");

ObjectInputStream inStream = new ObjectInputStream(g);

Student a = (Student)inStream.readObject();

System.out.println (a.getInfo());

Student b = (Student)inStream.readObject();

System.out.println (b.getInfo());

inStream.close();

}catch(ClassNotFoundException ex){

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

}catch(Exception ex){

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

}
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Phân cấp các lớp thao tác FilePhân cấp các lớp thao tác File

� Lớp File: Giúp truy xuất các thuộc tính của 1 file/thư

mục.

� Lớp FileDescriptor: Giúp ñồng bộ việc truy xuất file.

� Lớp RandomAccessFile: Giúp ñọc/ghi file ngẫu nhiên
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Lớp FileLớp File

� Một trong các nguồn và ñích dữ liệu thông thường là tệp

� Lớp File cung cấp các chức năng cơ bản ñể thao tác với

tệp.

� Nằm trong gói java.io

� Tạo tệp, mở tệp, các thông tin về tệp và thư mục

� Cho phép lấy thông tin về file và thư mục
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Tạo ñối tượng FileTạo ñối tượng File

� File myFile;

� myFile = new File(“data.txt”);

� myFile = new File(“myDocs”, “data.txt”);

� Thư mục cũng ñược coi như là một tệp

� File myDir = new File(“myDocs”);

� File myFile = new File(myDir, “data.txt”);

� Có phương thức riêng ñể thao tác với thư mục
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Các phương thứcCác phương thức

� Tên tệp

� String getName()

� String getPath()

� String getAbsolutePath()

� String getParent()

� boolean renameTo(File newName)

� Kiểm tra tệp

� boolean exists()

� boolean canWrite()

� boolean canRead()

� boolean isFile()

� boolean isDirectory()
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Các phương thức (tt)Các phương thức (tt)

� Nhận thông tin

� long lastModified()

� long length()

� boolean delete()

� Thư mục

� boolean mkdir()

� Boolean mkdirs()

� String[] list()
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Ví dụ: Hiển thị thông tin fileVí dụ: Hiển thị thông tin file

public class FileInfo {

public static void main(String[] args){

File file = new File("d:\\DemoUnicode.java");

if (file.exists()){

System.out.println ("Path is: " + file.getAbsolutePath());

System.out.println ("It's size is: " + file.length());

Date dateModifier = new Date(file.lastModified());

System.out.println ("Last update is: " +dateModifier);

}

else

System.out.println ("The file does not exist");

}

}
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Ví dụ: Hiển thị nội dung thư mụcVí dụ: Hiển thị nội dung thư mục

File dir = new File("D:\\BTJava");

if (dir.isDirectory()){

String []subFile = dir.list();

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

File f = new File("D:\\BTJava\\" + subFile[i]);

if (f.isDirectory())

System.out.println (subFile[i] + " <DIR>");

else

System.out.println (subFile[i]);

}

}

else

System.out.println ("The file is not a directory");
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Thao tác với tệp tuần tự (1)Thao tác với tệp tuần tự (1)

� Thao tác với tệp tuần tự thông qua luồng Byte

� ðọc từ tệp

� FileInputStream: ðọc dữ liệu từ tệp

� public void FileInputStream (String FileName)

� public void FileInputStream (File file)

� Ghi ra tệp

� FileOutputStream: Ghi dữ liệu ra tệp

� public void FileOutputStream (String FileName)

� public void FileOutputStream (File file)
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Thao tác với tệp tuần tự (2)Thao tác với tệp tuần tự (2)

� Thao tác với tệp tuần tự thông qua luồng ký tự

� ðọc từ tệp

� FileReader: ðọc ký tự từ tệp

� BufferedReader: ðọc có bộ ñệm (ñọc từng dòng

readLine())

� Ghi ra tệp

� FileWriter: Ghi ký tự ra tệp

� PrintWriter: Ghi theo dòng (print() và println())
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� Viết chương trình file copy, thực hiện việc copy một tệp 

sử dụng cả 2 luồng hướng byte và hướng kí tự

Ví dụ Ví dụ –– Copy FileCopy File
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Ví dụ Ví dụ –– Copy File (1)Copy File (1)

import java.io.*;

public class CopyCharacter {

public static void main(String[] args) {

try {

File inputFile = new File("D:/BTJava/inChar.txt");

File outputFile = new File("D:/BTJava/outChar.txt");

FileReader in = new FileReader(inputFile);

FileWriter out = new FileWriter(outputFile);

int c;

c = in.read();

� Chương trình copy sử dụng luồng hướng kí tự:
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Ví dụ Ví dụ –– Copy File (2)Copy File (2)

while(c != -1){

out.write(c);

c = in.read();

}

in.close();

out.close();

}

catch (Exception ex){

System.out.print(ex.getMessage());

}

}

}

� Chương trình copy sử dụng luồng hướng kí tự (tt):
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Ví dụ Ví dụ –– Copy File (3)Copy File (3)

import java.io.*;

public class CopyBytes{

public static void main(String[] args){

try {

File inputFile = new File("D:/BTJava/inByte.txt");

File outputFile = new File("D:/BTJava/outByte.txt");

FileInputStream in = new FileInputStream(inputFile);

FileOutputStream out = new

FileOutputStream(outputFile);

int c;

c = in.read();

� Chương trình copy sử dụng luồng hướng byte:
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Ví dụ Ví dụ –– Copy File (4)Copy File (4)

while (c != -1){

out.write(c);

c = in.read();

}

in.close();

out.close();

}

catch (Exception ex){

System.out.print(ex.getMessage());

}

}

}

� Chương trình copy sử dụng luồng hướng byte (tt):
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� Dùng lớp RandomAccessFile trong gói java.io

� Lớp này triển khai giao diện InputData và OutputData,

nên chúng có tất cả các phương thức của cả 2 lớp này,

ngoài ra chúng còn có các phương thức sau:

� public void seek(long pos)

� public long getFilePointer()

� public long length()

� public void writeChar(int v)

� public final void writeChars(String s)

Thao tác với tệp ngẫu nhiênThao tác với tệp ngẫu nhiên
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� Tương tự C/C++ khi mở một tệp truy cập ngẫu nhiên

bạn phải chỉ rõ chế ñộ làm việc.

� ðọc: ‘r’

� Ghi: ‘w’

� ðọc ghi ñồng thời: ‘rw’.

� Ví dụ muốn mở tệp a.txt theo chế ñộ ñọc ghi ñồng

thời:

RandomAccessFile = new RandomAccessFile(“C:/ a.txt”, “rw”)

RandomAccessFileRandomAccessFile
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RandomAccessFile RandomAccessFile –– Ví dụVí dụ

import java.io.RandomAccessFile;

public class rndexam {  

public static void main(String[] args) {

try {

RandomAccessFile rf;

rf = new RandomAccessFile("D:/BTJava/rdFile.txt", "rw");

rf.writeBoolean(true);

rf.writeInt(67868);

rf.writeChars("J");

rf.writeDouble(678.68);

rf.seek(1);
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RandomAccessFile RandomAccessFile –– Ví dụVí dụ

System.out.println(rf.readInt());

System.out.println(rf.readChar());

System.out.println(rf.readDouble());

rf.seek(0);

System.out.println(rf.readBoolean());

rf.close();

}

catch (Exception ex) {

System.out.print(ex.getMessage());

}

}

}
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Bài tậpBài tập

1. Viết chương trình cho phép ñọc các thông số của một

tập tin và hiển thị ra màn hình

2. Viết chương trình cho phép tạo ngẫu nhiên n số

nguyên, mỗi số có giá trị từ 0�999 và ghi vào tập tin.

Sau ñó ñọc và xuất ra màn hình

3. Viết chương trình hỗ trợ chức năng nén tập tin.
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Hỏi & ñápHỏi & ñáp



1

Chương 6: Lập trình GUIChương 6: Lập trình GUI

GVLT: Trần Anh Dũng
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Nội dungNội dung

� GUI là gì? 

� Giới thiệu thiết kế GUI trong java

� ðối tượng khung chứa (Container) 

� Các thành phần cơ bản (Component)

� Bộ quản lý trình bày (Layout Manager)

� Ví dụ minh họa



3

Giới thiệu (1)Giới thiệu (1)

� GUI: Graphic User Interface – mô hình giao tiếp kiểu

tương tác giữa ứng dụng và user dạng ñồ họa.

� Mỗi ngôn ngữ hỗ trợ cách tạo GUI khác nhau:

� VB, VC++ dùng dạng drag and drop

� C++ ñòi hỏi programmer viết toàn bộ code ñể tạo

GUI.

� Java hỗ trợ sẵn các lớp tạo GUI cho Programmer sử

dụng.

� Hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay ñược cung cấp

các ñối tượng ñồ họa.
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Giới thiệu (2)Giới thiệu (2)

� GUI = Container + Components
Container

Components
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� Một thành phần (component) GUI là một ñối tượng trực

quan. Người dùng tương tác với ñối tượng này thông

qua con trỏ chuột hay bàn phím.

� Các thành phần như là button, label… có thể ñược

nhìn thấy trên màn hình.

� Bất kỳ thao tác nào áp dụng ñến tất cả các thành

phần GUI ñều ñược tìm thấy trong lớp ñối tượng

Component.

� ðể tạo các thành phần GUI, sử dụng các lớp tồn tại

trong gói java.awt

Giới thiệu (3)Giới thiệu (3)
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� AWT: Abstract Windowing Toolkit

� AWT là một bộ các lớp trong Java cho phép chúng ta

tạo một GUI và chấp nhận các nhập liệu của người dùng

thông qua bàn phím và chuột.

� AWT là thư viện nền tảng, cơ sở giúp cho chúng ta tiếp

cận với thư viện mở rộng JFC hiệu quả hơn.

� Sử dụng:

- import java.awt.*;

- import java.awt.event.*;

Giới thiệu về AWT (1)Giới thiệu về AWT (1)
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� AWT cung cấp các item khác nhau ñể tạo một GUI hiệu 

quả và lôi cuốn người sử dụng. Các item này có thể là:

� Container

� Component

� Trình quản lý cách trình bày (Layout manager)

� ðồ họa (Graphic) và các tính năng vẽ (draw)

� Phông chữ (Font)

� Sự kiện (Event)

Giới thiệu về AWT (2)Giới thiệu về AWT (2)
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AWTEvent

Font

FontMetrics

Component

Graphics

Object Color

Canvas

Button

TextComponent

Label

List

CheckBoxGroup

CheckBox

Choice

Container Panel Applet

Frame

Dialog FileDialog

Window

TextField

TextArea

MenuComponent MenuItem

MenuBar

Menu

Scrollbar

LayoutManager

Cấu trúc gói AWTCấu trúc gói AWT
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Tham khảo gói awtTham khảo gói awt
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Container (1)Container (1)

� Container là ñối tượng vật chứa hay những ñối tượng có

khả năng quản lý và nhóm các ñối tượng khác lại.

� Những ñối tượng con thuộc thành phần awt như:

button, checkbox, radio button, scrollbar, list,… chỉ sử

dụng ñược khi ta ñưa nó vào khung chứa (container).

� Gói java.awt chứa một lớp có tên là Container. Lớp này

trực tiếp hay gián tiếp phát sinh ra hai container ñược sử

dụng phổ biến nhất là Frame và Panel.
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Container (2)Container (2)
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� Khung chứa Frame là một cửa sổ window

� Là lớp con của window

� Bao gồm một tiêu ñề và một ñường biên (border) như

các ứng dụng windows thông thường khác.

� Thường ñược sử dụng ñể tạo cửa sổ chính của các

ứng dụng.

Frame (1)Frame (1)
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� Frame có thể hoạt ñộng như một container hay như một

thành phần (component).

� Chúng ta có thể sử dụng một trong những constructor

sau ñể tạo một frame:

� Frame()

� Frame(String title)

� …

� Các phương thức: Tìm hiểu java docs

Frame (2)Frame (2)
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import java.awt.*;

class FrameDemo extends Frame{

public FrameDemo(String title){

super (title);

}

public static void main (String args[]) {

FrameDemo ObjFr = 

new FrameDemo("I have been Framed!!!");

ObjFr.setSize(500,500); 

ObjFr.setVisible(true);

}

}

import java.awt.*;

class FrameDemo extends Frame{

public FrameDemo(String title){

super (title);

}

public static void main (String args[]) {

FrameDemo ObjFr = 

new FrameDemo("I have been Framed!!!");

ObjFr.setSize(500,500); 

ObjFr.setVisible(true);

}

}

Frame Frame –– Ví dụVí dụ
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� ðối tượng khung chứa ñơn giản nhất, dùng ñể nhóm

các ñối tượng, thành phần con lại. Một Panel có thể

chứa bên trong một Panel khác.

� Một panel không có sẵn vì thế chúng ta cần phải thêm

nó vào Frame.

� Hàm khởi tạo

� Panel ( )

� Panel (LayoutManager)

Panel (1)Panel (1)
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� Panel không thể ñược nhìn thấy trực tiếp.

� Do ñó, chúng ta cần thêm panel ñến một frame.

� Vì vậy ta cần tạo một frame mới và thêm Panel mới

ñược tạo này vào nó.

� Tuy nhiên, frame sẽ không nhìn thấy ñược, và không có

kích thước. Chúng ta sử dụng hai phương thức

setSize() và setVisible() ñể thiết lập kích thước và hiển

thị frame.

Panel (2)Panel (2)
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Panel Panel –– Ví dụVí dụ

import java.awt.*;

class Paneltest extends Panel{
public static void main(String args[])

{
Paneltest p = new Paneltest();
Frame f = new Frame(“Testing a Panel”);

f.add(p);
f.setSize(300,200);

f.setVisible(true);
}

public Paneltest()
{
}

}

import java.awt.*;

class Paneltest extends Panel{
public static void main(String args[])

{
Paneltest p = new Paneltest();
Frame f = new Frame(“Testing a Panel”);

f.add(p);
f.setSize(300,200);

f.setVisible(true);
}

public Paneltest()
{
}

}
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� java.awt.Panel

� Ví dụ microwave GUI

Button

TextField

12 Button

Panel(GridLayout)Panel(GridLayout)

Panel(BorderLayout)Panel(BorderLayout)

Frame(BorderLayout)Frame(BorderLayout)

Panel Panel –– Ví dụ (tt)Ví dụ (tt)
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Dialog (1)Dialog (1)

� Là một cửa sổ dạng hộp hội thoại, cửa sổ dạng này

thường ñược dùng ñể ñưa ra thông báo, hay dùng ñể

lấy dữ liệu nhập từ ngoài vào thông qua các ñối tượng,

thành phần trên dialog như TextField chẳng hạn.

� Dialog cũng là một cửa sổ nhưng không ñầy ñủ chức

năng như ñối tượng khung chứa Frame.
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Dialog (2)Dialog (2)

� Là một lớp con của lớp Window

� Tham khảo chi tiết các constructor và các phương thức

trong java docs.

Frame myframe = new Frame(“My frame”); 

String title = “Title”;

boolean modal = true;  

Dialog dlg = new Dialog(myframe, title, modal);

Frame myframe = new Frame(“My frame”); 

String title = “Title”;

boolean modal = true;  

Dialog dlg = new Dialog(myframe, title, modal);
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ScrollPanesScrollPanes

� Là một khung chứa tương tự khung chứa Panel, nhưng

có thêm 2 thanh trượt giúp ta tổ chức và xem ñược các

ñối tượng lớn chiếm nhiều chỗ trên màn hình như

những hình ảnh hay văn bản nhiều dòng.
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Nguyên tắc xây dựng GUINguyên tắc xây dựng GUI

� Lựa chọn 1 container: Frame, Dialog,…

� Tạo các ñiều khiển: label, button, text areas…

� ðưa các ñiều khiển vào vùng chứa

� Sắp xếp các ñiều khiển (layout)

� Thêm các xử lý sự kiện (Listeners)

� Sẽ ñược giới thiệu trong chương sau
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Thành phần Thành phần -- ComponentsComponents

� Tất cả các thành phần cấu tạo nên chương trình GUI

ñược gọi là component.

� Ví dụ:

� Containers,

� TextFields, Labels, CheckBoxes, TextAreas

� Scrollbars, scrollpanes, dialog
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Label Button

Button

Checkbox

Choice

List

Scrollbar

TextField

TextArea

CheckboxGroup
Checkbox

Thành phần Thành phần -- ComponentsComponents
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� Dùng ñể hiển thị chuỗi

� Constructors:

� Label();

� Label(String);

� Label(String, int alignment);

� Các phương thức phổ biến:

� setFont(Font f);

� setText(String);

� getText();

� …

Label (1)Label (1)
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� java.awt.Label

/* Create a label with text "Enter your 

name:" */

Label nameLabel = new Label("Enter your 

name:"); 

/* Create a label with text "Enter your 

name:" */

Label nameLabel = new Label("Enter your 

name:"); 

Label (2)Label (2)
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Label Label –– Ví dụVí dụ

import java.awt.*;

class Labeltest extends Frame{

Label label1 = new Label(“This is just a label”);

public Labeltest(String title){

super(title);

add(label1);

}

public static void main(String args[]){

Labeltest f = new Labeltest(“Label”);

f.setSize(300,200);

f.show();

}

}

import java.awt.*;

class Labeltest extends Frame{

Label label1 = new Label(“This is just a label”);

public Labeltest(String title){

super(title);

add(label1);

}

public static void main(String args[]){

Labeltest f = new Labeltest(“Label”);

f.setSize(300,200);

f.show();

}

}
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TextField (1)TextField (1)

� Một Textfield là một vùng chỉ chứa một dòng ñơn, trong

ñó văn bản có thể ñược trình bày hay ñược nhập vào

bởi người dùng.

� Constructors:

� TextField();

� TextField(int columns);

� TextField(String s);

� TextField(String s, int columns);
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TextField (2)TextField (2)

� Một số phương thức thông dụng:

� setEchoChar(char);

� setText(String s);

� getText();

� setEditable(boolean);

� isEditable;
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� java.awt.TextField

/* Create a text field with text "Type 

Name Here"*/

TextField nameField = new TextField("Type 

Name Here");

/* Create a text field with text "Type 

Name Here"*/

TextField nameField = new TextField("Type 

Name Here");

TextField (3)TextField (3)
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import java.awt.*;

class TextFieldtest extends Frame{
TextField tf1 = new TextField(30);

public TextFieldtest(String title){
super (title);
setLayout( new FlowLayout());

add(tf1);
}

public static void main(String args[]){
TextFieldtest f = new TextFieldtest(“TextField”);

f.setSize(300,200);
f.show();

}

}

import java.awt.*;

class TextFieldtest extends Frame{
TextField tf1 = new TextField(30);

public TextFieldtest(String title){
super (title);
setLayout( new FlowLayout());

add(tf1);
}

public static void main(String args[]){
TextFieldtest f = new TextFieldtest(“TextField”);

f.setSize(300,200);
f.show();

}

}

TextField TextField –– Ví dụVí dụ
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TextArea (1)TextArea (1)

� Là ñiều khiển text có thể soạn thảo với nhiều dòng.

� Các bước ñể tạo TextArea:

� Tạo một phần tử (element)

� Chỉ ra số dòng hay số cột (tùy chọn)

� Chỉ ra vị trí của ñiều khiển trên màn hình

� Constructors:

� TextArea();

� TextArea(int rows, int cols);

� TextArea(String text);

� TextArea(String text, int rows, int cols);
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� Các phương thức:

� setText(String);

� getText( );

� setEditable(boolean);

� isEditable( );

� insertText(String, int);

� replaceText(String, int, int);

TextArea (2)TextArea (2)
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import java.awt.*;

class TextAreatest extends Frame{
Label lbl = new Label(“Details”);

TextArea ta1 = new TextArea();

public TextAreatest(String title){
super(title);

setLayout( new FlowLayout());

add(lbl);
add(ta1);

}

public static void main(String args[]){
TextAreatest t = new TextAreatest(“TextArea”);

t.setSize(300,200);

t.show();
}

}

import java.awt.*;

class TextAreatest extends Frame{
Label lbl = new Label(“Details”);

TextArea ta1 = new TextArea();

public TextAreatest(String title){
super(title);

setLayout( new FlowLayout());

add(lbl);
add(ta1);

}

public static void main(String args[]){
TextAreatest t = new TextAreatest(“TextArea”);

t.setSize(300,200);

t.show();
}

}

TextArea TextArea –– Ví dụVí dụ
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� Nút nhấn hay còn gọi là nút lệnh là một phần nguyên

của bất kỳ GUI nào. Sử dụng button là cách dễ nhất ñể

chặn các tác ñộng của người dùng.

� Constructors:

� Button()

� Button(String S)

� Common Methods:

� void  setLabel(String)

� String getLabel()

Button (1)Button (1)
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� java.awt.Button

Button (2)Button (2)

/* Create a button with text OK */

Button okButton = new Button("OK");

/* Create a button with text OK */

Button okButton = new Button("OK");
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import java.awt.*;

class Buttontest extends Frame{
Button b1 = new Button(“red”);

Button b2 = new Button(“Green”);

Button b3 = new Button(“Blue”);

public Buttontest(String title){

super(title);

setLayout ( new FlowLayout());

add(b1);

add(b2);

add(b3);

}
public static void main(String args[]){

Buttontest t = new Buttontest(“Button”);

t.setSize(300,200);

t.show();

}

} 

import java.awt.*;

class Buttontest extends Frame{
Button b1 = new Button(“red”);

Button b2 = new Button(“Green”);

Button b3 = new Button(“Blue”);

public Buttontest(String title){

super(title);

setLayout ( new FlowLayout());

add(b1);

add(b2);

add(b3);

}
public static void main(String args[]){

Buttontest t = new Buttontest(“Button”);

t.setSize(300,200);

t.show();

}

} 

Button Button –– Ví dụVí dụ
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� CheckBox ñược sử dụng khi cho phép user chọn một

hay nhiều chọn lựa.

� RadioButton

� ðược dùng ñể user chỉ ra một lựa chọn duy nhất.

� CheckboxGroup chứa nhiều checkbox nhưng chỉ cho

phép chọn 1/n.

� Phần tử trong CheckboxGroup là ñối tượng thuộc lớp

Checkbox nhưng lại thể hiện dạng nút tròn (radio

button)

CheckBox & RadioButton (1)CheckBox & RadioButton (1)
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� Các hàm dựng ñể tạo CheckBox

� Checkbox();

� Checkbox(String text);

� ðể tạo các RadioButton, trước hết chúng ta phải tạo ñối

tượng CheckBoxGroup:

� CheckboxGroup cg=new CheckboxGroup();

� Checkbox male=new Checkbox(“male”, cg, true);

� Checkbox female=new Checkbox(“female”, cg, false);

CheckBox & RadioButton (2)CheckBox & RadioButton (2)



40

� Một số phương thức thông dụng:

� void setLabel(String);

� String getLabel();

� void setState(boolean);

� boolean getState();

CheckBox & RadioButton (3)CheckBox & RadioButton (3)

/* Create a check box with text bold */

CheckBox boldCheck = new CheckBox("Bold");

/* Create a check box with text bold */

CheckBox boldCheck = new CheckBox("Bold");
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import java.awt.*;

class Checkboxtest extends Frame{

Label l1 = new Label(“CheckBoxes”);

Checkbox b1 = new Checkbox(“red”,true);

Checkbox b2 = new Checkbox(“Green”,false);

Checkbox b3 = new Checkbox(“Blue”,false);

Label l2 = new Label(“Radiobuttons”);

CheckboxGroup cb = new CheckboxGroup();

Checkbox b4 = new Checkbox(“small”,cb,true);

Checkbox b5 = new Checkbox(“medium”,cb,false);

Checkbox b6 = new Checkbox(“large”,cb,false)

public Checkboxtest(String title){

super(title);

setLayout(new GridLayout(8,1));

//…

import java.awt.*;

class Checkboxtest extends Frame{

Label l1 = new Label(“CheckBoxes”);

Checkbox b1 = new Checkbox(“red”,true);

Checkbox b2 = new Checkbox(“Green”,false);

Checkbox b3 = new Checkbox(“Blue”,false);

Label l2 = new Label(“Radiobuttons”);

CheckboxGroup cb = new CheckboxGroup();

Checkbox b4 = new Checkbox(“small”,cb,true);

Checkbox b5 = new Checkbox(“medium”,cb,false);

Checkbox b6 = new Checkbox(“large”,cb,false)

public Checkboxtest(String title){

super(title);

setLayout(new GridLayout(8,1));

//…

CheckBox & RadioButton CheckBox & RadioButton –– Ví dụVí dụ
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add(l1);

add(b1);
add(b2);

add(b3);

add(l2);
add(b4);

add(b5);

add(b6);
}

public static void main(String args[]){

Checkboxtest t = 
new Checkboxtest(“Checkbox and radiobutton”);

t.setSize(300,200);

t.show();
}

} 

add(l1);

add(b1);
add(b2);

add(b3);

add(l2);
add(b4);

add(b5);

add(b6);
}

public static void main(String args[]){

Checkboxtest t = 
new Checkboxtest(“Checkbox and radiobutton”);

t.setSize(300,200);

t.show();
}

} 

CheckBox & RadioButton CheckBox & RadioButton –– Ví dụVí dụ
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Choice Lists (1)Choice Lists (1)

� Lớp ‘Choice’: tạo danh sách có nhiều chọn lựa

� Khi list ñược tạo lần ñầu tiên, nó ñược khởi tạo là empty

� Các bước ñể tạo danh sách chọn lựa:

� Tạo một phần tử

� Thêm các mục (có kiểu Strings) vào danh sách ñó,

từng mục một

� Chỉ ra vị trí trên màn hình

� Hiển thị ra màn hình

� Constructors:

� Choice()
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Choice Lists (2)Choice Lists (2)

� Một số phương thức thông dụng:

� void addItem(String);  

� void insert(String item, int index)

� int CountItems();  

� int getItemCount();

� String getItem(int Index); 

� int getSelectedInddex();

� String getSelectedItem();

� void remove(int position)

� void removeAll()

� void select(int pos)

� void select(String str)
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import java.awt.*;

class Choicetest extends Frame{

Label l1 = new Label(“What is your favorite color”);

Choice colors = new Choice();

public Choicetest(String title){

super(title);

setLayout( new FlowLayout());

add(l1);

colors.addItem(“White”);

colors.addItem(“Red”);

colors.addItem(“Orange”);

//…

import java.awt.*;

class Choicetest extends Frame{

Label l1 = new Label(“What is your favorite color”);

Choice colors = new Choice();

public Choicetest(String title){

super(title);

setLayout( new FlowLayout());

add(l1);

colors.addItem(“White”);

colors.addItem(“Red”);

colors.addItem(“Orange”);

//…

Choice Lists Choice Lists –– Ví dụVí dụ
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Choice Lists Choice Lists –– Ví dụVí dụ

colors.addItem(“Green”);

colors.addItem(“Yellow”);

colors.addItem(“Blue”);

colors.addItem(“Black”);

add(colors);

}

public static void main(String args[]){

Choicetest t = new Choicetest(“Choice list”);

t.setSize(300,200);

t.show();

}

} 

colors.addItem(“Green”);

colors.addItem(“Yellow”);

colors.addItem(“Blue”);

colors.addItem(“Black”);

add(colors);

}

public static void main(String args[]){

Choicetest t = new Choicetest(“Choice list”);

t.setSize(300,200);

t.show();

}

} 
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ScrollbarScrollbar-- Thanh cuộn (1)Thanh cuộn (1)

� Công cụ nhập một trị trong 1 khoảng số (biểu diễn bằng

Maximum, Minimum) bằng cách kéo thanh trượt.

� Tại một thời ñiểm, thanh trượt ở tại vị trí mô tả cho trị

hiện hành (Value).

� Có thể có hướng ngang hoặc dọc (Orientation)

Chọn thay ñổi theo

từng UNIT ñã ấn

ñịnh trước

Chọn thanh trượt

ñể thay ñổi theo

từng block
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ScrollbarScrollbar-- Thanh cuộn (2)Thanh cuộn (2)

� Constructors:

� Scrollbar()

� Scrollbar(int orientation) // VERTICAL|HORIZONTAL

� Scrollbar(int orientation, int value, int visible, int

minimum, int maximum)

� Common methods:

� void setMaximum(int v)

� int getMaximum()

� void setMinimum(int v) 

� int getMinimum()
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ScrollbarScrollbar-- Thanh cuộn (3)Thanh cuộn (3)

� Common methods:

� int getOrientation()

� void setUnitIncrement(int v)   

� int getUnitIncrement()

� void setBlockIncrement(int v)   

� int getBlockIncrement()

� void setValue(int v)

� int getValue() 

� …
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Layout Manager (1)Layout Manager (1)

� Bộ quản lý trình bày.

� Container nhận các ñối tượng từ bên ngoài ñưa vào và

nó phải biết làm thế nào ñể tổ chức sắp xếp “chỗ” cho

các ñối tượng ñó.

� Mỗi ñối tượng khung chứa ñều có một bộ quản lý chịu

trách nhiệm thực hiện công việc trên gọi là bộ quản lý

trình bày (Layout Manager).

� Layout manager ñược thiết lập bằng phương thức ñược

gọi là setLayout().
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Layout Manager (2)Layout Manager (2)

� Các bộ quản lý trình bày mà thư viện AWT cung cấp bao

gồm:

� FlowLayout

� BorderLayout

� GridLayout

� GridBagLayout

� Null Layout
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� Các ñối tượng ñược sắp xếp từ trái qua phải và từ trên

xuống dưới.

� Các ñối tượng ñều giữ nguyên kích thước của mình.

� Nếu chiều rộng của Container không ñủ chỗ cho các

component thì chúng tự ñộng tạo ra một dòng mới.

� Chúng ta có thể ñiều chỉnh khoảng cách giữa các

component.

� Giữa các component, chúng cách nhau theo chiều

dọc (vgap) bao nhiêu, theo chiều ngang (hgap) bao

nhiêu?

FlowLayout (1)FlowLayout (1)
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FlowLayout (2)FlowLayout (2)

� Constructors:

� FlowLayout()

� FlowLayout(int align)

� FlowLayout(int align, int hgap, int vgap)

� Các ñiều khiển có thể ñược canh về bên trái, bên

phải hay ở giữa. ðể canh các ñiều khiển về bên phải,

bạn sử dụng cú pháp sau:

setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT));
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FlowLayout FlowLayout –– Ví dụVí dụ

import java.awt.*;

class Fltest extends Frame{
Button b1 = new Button(“Center Aligned Button 1”);

Button b2 = new Button(“Center Aligned Button 2”);

Button b3 = new Button(“Center Aligned Button 3”);

public Fltest(String title){

super (title);

setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));

add(b1);

add(b2);

add(b3);

}
public static void main(String args[ ]){

Fltest t = new Fltest(“Flow Layout”);

t.setSize(300,200);

t.show();

}

}

import java.awt.*;

class Fltest extends Frame{
Button b1 = new Button(“Center Aligned Button 1”);

Button b2 = new Button(“Center Aligned Button 2”);

Button b3 = new Button(“Center Aligned Button 3”);

public Fltest(String title){

super (title);

setLayout(new FlowLayout(FlowLayout.CENTER));

add(b1);

add(b2);

add(b3);

}
public static void main(String args[ ]){

Fltest t = new Fltest(“Flow Layout”);

t.setSize(300,200);

t.show();

}

}
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BorderLayout (1)BorderLayout (1)

� Là trình quản lý layout mặc ñịnh cho Window, Frame và

Dialog

� Các ñối tượng ñược ñặt theo các ñường viền của khung

chứa theo các cạnh West, East, South, North và Center

tức ðông, Tây, Nam, Bắc và Trung tâm hay Trái, Phải,

Trên, Dưới và Giữa tùy theo cách nhìn của chúng ta.

� Nếu container chỉ có 1 component và ñặt nó ở vị trí

CENTER thì component này phủ kín container.
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BorderLayout (2)BorderLayout (2)
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import java.awt.*;

class BorderLayoutDemo extends Frame{
private Button north, south, east, west, center;

public BorderLayoutDemo(String sTitle){

super(sTitle);

north = new Button("North");

south = new Button("South");

//…

this.add(north, BorderLayout.NORTH);

this.add(south, BorderLayout.SOUTH);

//..

}
public static void main(String args[]){

Frame fr = new BorderLayoutDemo ("BorderLayout Demo");

fr.pack();

fr.setVisible(true);

}

}

import java.awt.*;

class BorderLayoutDemo extends Frame{
private Button north, south, east, west, center;

public BorderLayoutDemo(String sTitle){

super(sTitle);

north = new Button("North");

south = new Button("South");

//…

this.add(north, BorderLayout.NORTH);

this.add(south, BorderLayout.SOUTH);

//..

}
public static void main(String args[]){

Frame fr = new BorderLayoutDemo ("BorderLayout Demo");

fr.pack();

fr.setVisible(true);

}

}

BorderLayout BorderLayout –– Ví dụVí dụ
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GridLayout (1)GridLayout (1)

� Bố trí các component thành 1 lưới rows dòng, cols cột

ñều nhau.

� Kiểu layout này ñược sử dụng khi tất cả các thành phần

có cùng kích thước.

� Thứ tự sắp xếp cũng từ trái qua phải và từ trên xuống

dưới.

Lưới 
4x4

Lưới 3x2

Lưới 1x4

Lưới 1x4
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GridLayout (2)GridLayout (2)

� Constructors:

� GridLayout( )

� GridLayout(int rows, int cols)

� GridLayout(int rows, int cols, int hgap, int vgap) 
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import java.awt.*;
class Gltest extends Frame{

Button btn[];
String str[]={“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”};
public Gltest(String title){

super (title);
setLayout( new GridLayout(3,3));
btn = new Button[str.length];
for ( int I=0; I<str.length;I++)

{
btn[I] = new Button(str[I]);
add(btn[I]);

}
}
public static void main(String args[]) {

Gltest t = new Gltest(“Grid Layout”);
t.setSize(300,200);

t.show();
}

} 

import java.awt.*;
class Gltest extends Frame{

Button btn[];
String str[]={“1”, “2”, “3”, “4”, “5”, “6”, “7”, “8”, “9”};
public Gltest(String title){

super (title);
setLayout( new GridLayout(3,3));
btn = new Button[str.length];
for ( int I=0; I<str.length;I++)

{
btn[I] = new Button(str[I]);
add(btn[I]);

}
}
public static void main(String args[]) {

Gltest t = new Gltest(“Grid Layout”);
t.setSize(300,200);

t.show();
}

} 

GridLayout GridLayout –– Ví dụVí dụ
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GridBagLayout (1)GridBagLayout (1)

� Tương tự như GridLayout, các ñối tượng khung chứa

cũng ñược ñưa vào một lưới vô hình.

� Tuy nhiên kích thước các ñối tượng không nhất thiết

phải vừa với một ô mà có thể là 2, 3 ô hay nhiều hơn tùy

theo các ràng buộc mà ta chỉ ñịnh thông qua ñối tượng

GridBagConstraint.
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� Làm sao ñể có thể ñưa một component vào một vị trí

nhưng trải dài trên nhiều ô kề nhau?

� Một component vào một vị trí nhưng trải dài trên nhiều ô

kề nhau là một sự “ràng buộc” một component vào các ô

này.

� Một ñối tượng thuộc lớp GridBagConstraints sẽ ñảm

nhiệm việc này.

GridBagLayout (2)GridBagLayout (2)
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GridBagLayout (3)GridBagLayout (3)
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� Lớp GridBagConstraints dẫn xuất từ lớp Object.

� int gridx, gridy: Vị trí ô của khung lưới vô hình mà ta

sẽ ñưa ñối tượng con vào

� int gridwidth, gridheight: Kích thước hay vùng trình

bày cho ñối tượng con.

� Insets: Là một biến ñối tượng thuộc lớp Inset dùng ñể

qui ñịnh khoảng cách biên phân cách theo 4 chiều

(trên, dưới, trái, phải).

� double weightx, weighty: Khoảng hở của lưới, mặc

ñịnh là 0.

GridBagConstraintsGridBagConstraints
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NullLayoutNullLayout

� Cách trình bày tự do.

� ðối với cách trình bày này người lập trình phải tự làm tất

cả từ việc ñịnh kích thước của các ñối tượng, cũng như

xác ñịnh vị trí của nó trên màn hình.

Frame fr = new Frame("NullLayout Demo");

fr.setLayout(null);
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class NullLayoutDemo{

public static void main(String args[]){

Frame fr = new Frame("NullLayout Demo");

fr.setLayout(null);

Button buttOk = new Button("OK");

buttOk.setBounds(100, 150, 50, 30);

Button buttCancel = new Button("Cancel");

buttCancel.setBounds(200, 150, 50, 30);

Checkbox checkBut = new Checkbox("Check box", true);

checkBut.setBounds(100, 50, 100, 20);

List li = new List();

for (int i=0; i<5; i++)

li.add(Integer.toString(i));

li.setBounds(200, 50, 50, 50);

fr.add(buttOk); fr.add(buttCancel);

fr.add(checkBut); fr.add(li);

fr.setBounds(10, 10, 400, 200);

fr.setVisible(true);

}

}

class NullLayoutDemo{

public static void main(String args[]){

Frame fr = new Frame("NullLayout Demo");

fr.setLayout(null);

Button buttOk = new Button("OK");

buttOk.setBounds(100, 150, 50, 30);

Button buttCancel = new Button("Cancel");

buttCancel.setBounds(200, 150, 50, 30);

Checkbox checkBut = new Checkbox("Check box", true);

checkBut.setBounds(100, 50, 100, 20);

List li = new List();

for (int i=0; i<5; i++)

li.add(Integer.toString(i));

li.setBounds(200, 50, 50, 50);

fr.add(buttOk); fr.add(buttCancel);

fr.add(checkBut); fr.add(li);

fr.setBounds(10, 10, 400, 200);

fr.setVisible(true);

}

}

NullLayout NullLayout –– Ví dụVí dụ
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Tạo GUI cho ứng dụng (1)Tạo GUI cho ứng dụng (1)

� GUI là khuynh hướng của các ứng dụng hiện nay.

� Nhờ GUI, giao diện với người sử dụng ñẹp hơn và có

ñược cơ hội kiểm tra dữ liệu nhập trước khi chuyển giao

vào biến.

� Ta nói rằng “tách biệt cơ chế ñiều khiển của chương

trình và dữ liệu”.

� User �� GUI �� Biến
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� Dữ liệu nhập/xuất � Chọn component?

� Các tác vụ � Mỗi tác vụ là một nút lệnh?

Dữ liệu ðối tượng

Chuỗi nhập 1 dòng TextField

Chuỗi nhiều dòng TextArea

Chọn trong nhiều chuỗi Choice

Chọn Yes/No (nhiều) Checkbox

Chọn Yes/No (1/n) CheckboxGroup + Checkbox

Dữ liệu chỉ xuất 1 dòng Label, TextField-cấm nhập

Dữ liệu chỉ xuất nhiều dòng TextArea – cấm nhập

Chuỗi nhập + xuất TextField/TextArea

Tạo GUI cho ứng dụng (2)Tạo GUI cho ứng dụng (2)
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Tạo GUI cho ứng dụng (3)Tạo GUI cho ứng dụng (3)

� Các cơ sở chọn Layout

� Thân thiện: Ưu tiên tạo Layout giống mẫu hồ sơ mà

user thường dùng.

� Trật tự nhập liệu tự nhiên của bài toán.

� Nếu GUI phức tạp thì phân bổ các component vào

nhiều panel, mỗi panel có một layout khác nhau.

� Thói quen tốt khi ñặt tên ñối tượng

� Dùng tiếp ñầu ngữ: txt cho TextField, lbl cho Label,

chk cho Checkbox, btn cho Button, ...
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Bài tậpBài tập

� Xây dựng ứng dụng cho phép thực hiện các phép tính +,

-, *, /

� Dữ liệu nhập: 2 số � 2 TextFiled, tên txtSo1, txtSo2.

� Dữ liệu xuất: Kết qủa của phép tính � Label, tên

lblResult

� Bốn tác vụ: Cộng, trừ, nhân, chia � 4 Button, tên

btnAdd, btnSub, btnMul, btnDiv

� Ba lời thuyết minh: Label, tên lbl1, lbl2, lbl3
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Hướng dẫnHướng dẫn

� Hình thức GUI:

Calculator

First number:

Second number:

Result:

12 (txtSo1)

27 (txtSo2) 

39 (lblResult)

+ - x /

3 Label 

thuyết minh, 
lbl1, lbl2,lbl3

GridLayout

3x2

GridLayout 1x4
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Bài tậpBài tập

1. Viết chương trình minh họa việc sử dụng các ñối

tượng components, ñối tượng khung chứa container,

bộ quản lý trình bày Layout Manager.

2. Viết chương trình xây dựng giao diện chương trình

máy tính cá nhân tương tự chương trình Calculator

trên windows.

3. Viết chương trình xây dựng giao diện tương tự giao

diện của trình ứng dụng MS. WordPad trên Windows.

4. Viết chương trình xây dựng giao diện chương trình

tương tự Windows Explorer.
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Hỏi & ñápHỏi & ñáp
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Chương 6: Lập trình GUI (tt)Chương 6: Lập trình GUI (tt)

GVLT: Trần Anh Dũng



2

Nội dungNội dung

� Giới thiệu về Swing

� Những ñặc ñiểm của Swing

� Các thành phần GUI thông dụng của Swing

� Menu

� Hệ thống menu

� Các loại menu

� Các thành phần của menu

� Menubar

� MenuItems

� Một số lớp ñồ họa thông dụng
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Giới thiệu Swing (1)Giới thiệu Swing (1)

� AWT (Abstract Windows Toolkit)

� Java 1

� ðược gắn với platform xác ñịnh

� Thích hợp với việc phát triển các ứng dụng GUI ñơn 

giản.

� Swing

� Java 2

� Không gắn với platform cố ñịnh

� Mạnh, ña năng, linh hoạt
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Giới thiệu Swing (2)Giới thiệu Swing (2)

� Là một gói nằm trong thư viện JFC (Java Foundation

Classes), gồm nhiều lớp (classes) và giao diện

(interfaces) hỗ trợ mạnh mẽ cho việc lập trình giao diện

ñồ họa trên JDK.

� JFC là một nhóm các thư viện ñược thiết kế ñể hỗ trợ

lập trình viên tạo ra các ứng dụng enterprise với Java.

Swing chỉ là một trong các thư viện tạo nên JFC.

� javax.swing
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Những ñặc ñiểm của Swing (1)Những ñặc ñiểm của Swing (1)

� Cảm quan (Look & Feels)

� Khả năng viết những cảm quan (Look & Feels) cho

mỗi thành phần, thậm chí thay ñổi cảm quan vào thời

ñiểm runtime.

� Swing có khả năng thể hiện nhiều L&F khác nhau và

hiện tại hỗ trợ các L&F bao gồm Metal (mặc ñịnh),

Motif và Windows.
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Những ñặc ñiểm của Swing (2)Những ñặc ñiểm của Swing (2)

� Swing sử dụng kiến trúc Model - View - Controller

(MVC).

� Swing có rất nhiều những thành phần mới

� Table, Tree, Slider, Progress Bar, Spinner, Internal

frame và Text

� Các thành phần Swing có các Tooltip ñặt bên trên

chúng. Bạn có thể tùy chọn các sự kiện bàn phím cho

các thành phần, ñịnh nghĩa chúng hoạt ñộng như thế

nào với những phím nóng ñã cho.
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AWT & SwingAWT & Swing

� AWT vẫn ñược hỗ trợ trong Java 2

� Các thành phần trong thư viện Swing không thể thay tất

cả các thành phần trong thư viện AWT.

� Chúng chỉ thay thế một phần của AWT như: Label,

Button, TextFeild, Panel...

� Các lớp trợ giúp khác trong AWT như: Graphics,

Color, Font, FontMetrics,… vẫn không thay ñổi.

� Các thành phần Swing sử dụng mô hình sử lý sự kiện

của AWT.
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Sơ ñồ phân cấp javax.swingSơ ñồ phân cấp javax.swing
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JComponentJComponent

JButton

JMenuItem

JCheckBoxMenuItem

AbstractButton

JComponent

JMenu

JRadioButtonMenuItem

JToggleButton JCheckBox

JRadioButton

JComboBox

JInternalFrame JLayeredPane

JList JMenuBar JOptionPane

JPopupMenu

JProgressBar

JPane

JFileChooser

JScrollBar JScrollPane

JSeparator

JSplitPane

JSlider

JTabbedPane

JTable

JTableHeader

JTextFieldJTextComponent

JEditorPane

J TextArea

JToolBar

JToolTip

JTree

JRootPane

JPanel

JPasswordField

JColorChooser

JLabel
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Swing ComponentsSwing Components

Menu BarTop-level
container

Content
pane

Visible
Components
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JComponentJComponent

� Một số thành phần GUI thường dùng:

� JFrame, JPanel, JScrollPane

� Jbutton, JLabel

� JTextArea

� Jcheckbox

� JRadioButton

� JList

� JComboBox

� ...
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JLabelJLabel

� JLabel

� JLabel (Icon img): Only Icon will be used for label.

� JLabel (String str): Only text will be used for label.

� JLabel (String str, Icon img, int align): Label will have

both text and icon. Alignment is specified by the align

argument and can be LEFT, RIGHT, CENTER,

LEADING or TRAILING. These are constants and are

defined in SwingConstant interface.

� l.setToolTipText(“ToolTip");

� l.setDisplayedMnemonic('e');
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JButtonJButton

� JButton

� JButton(), JButton(Icon icon)

� JButton(String text)

� JButton(String text, Icon icon)

� b1.setMnemonic(KeyEvent.VK_F);
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JTextComponentJTextComponent

� JTextComponent is the root class of all Swing text

components.

� JTextField

� JTextArea

� JPasswordField

� JPasswordField p = new JPasswordField(“123");

� p.setEchoChar('a');
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JCheckBoxJCheckBox

� JCheckBox class has the following constructors:

� JCheckBox()

� JCheckBox(Icon icon)

� JCheckBox(Icon icon, boolean selected)

� JCheckBox(String text)

� JCheckBox(String text, boolean selected)

� JCheckBox(String text, Icon icon)

� JCheckBox(String text, Icon icon, boolean selected)
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JRadioButtonJRadioButton

� JRadioButton object can be created by using:

� JRadioButton()

� JRadioButton(Icon icon)

� JRadioButton(Icon, boolean selected)

� JRadioButton(String text)

� JRadioButton(String text, boolean selected)

� JRadioButton(String text, Icon icon)

� JRadioButton(String text, Icon icon, boolean selected)
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JListJList

JFrame f = new JFrame("My frame");

String[ ] label = {"ASM","Pascal","C\\C++","VB","Java"};

JList l = new JList(label);

l.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);

ScrollPane s = new ScrollPane();

s.add(l);

f.getContentPane().add(s);

f.setSize(100,100);

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.setVisible(true);

JFrame f = new JFrame("My frame");

String[ ] label = {"ASM","Pascal","C\\C++","VB","Java"};

JList l = new JList(label);

l.setSelectionMode(ListSelectionModel.SINGLE_SELECTION);

ScrollPane s = new ScrollPane();

s.add(l);

f.getContentPane().add(s);

f.setSize(100,100);

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.setVisible(true);
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JComboBoxJComboBox

JFrame f = new JFrame("My frame");

JComboBox com = new JComboBox();

com.addItem("Item 1");

com.addItem("Item 2");

com.addItem("Item 3");

f.getContentPane().add(com);

f.getContentPane().setLayout(new FlowLayout());

f.setSize(100,100);

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.setVisible(true);

JFrame f = new JFrame("My frame");

JComboBox com = new JComboBox();

com.addItem("Item 1");

com.addItem("Item 2");

com.addItem("Item 3");

f.getContentPane().add(com);

f.getContentPane().setLayout(new FlowLayout());

f.setSize(100,100);

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.setVisible(true);
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JTabbedPaneJTabbedPane

JFrame f = new JFrame("My frame");

String[ ] label={"ASM","Pascal","C\\C++","VB","Java"};

JButton[ ] b = new JButton[label.length];

JTabbedPane p = new JTabbedPane();

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

b[i] = new JButton(label[i]);

p.addTab(label[i], b[i]);

}

f.add(p);

f.setSize(300,300);

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.setVisible(true);

JFrame f = new JFrame("My frame");

String[ ] label={"ASM","Pascal","C\\C++","VB","Java"};

JButton[ ] b = new JButton[label.length];

JTabbedPane p = new JTabbedPane();

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

b[i] = new JButton(label[i]);

p.addTab(label[i], b[i]);

}

f.add(p);

f.setSize(300,300);

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.setVisible(true);
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JTableJTable

JFrame f = new JFrame("My frame");

String[ ][ ] dat={{"1","JCreator","Xinox","Beginer"},

{"2","jGRASP","Auburn","Medium"},

{"3","NetBeans","Sun Microsystems","Expert"},

{"4","Gel","GExperts","Beginer"},

{"5","Eclipse","Eclipse","Expert"},

{"6","JBuilder","Borland","Expert"}};

String[ ] columnName = {"ID","Name","Company","Rank"};

JTable t = new JTable(dat,columnName);

JScrollPane s = new JScrollPane(t);

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.add(s);

f.setSize(500,150);

f.setVisible(true);

JFrame f = new JFrame("My frame");

String[ ][ ] dat={{"1","JCreator","Xinox","Beginer"},

{"2","jGRASP","Auburn","Medium"},

{"3","NetBeans","Sun Microsystems","Expert"},

{"4","Gel","GExperts","Beginer"},

{"5","Eclipse","Eclipse","Expert"},

{"6","JBuilder","Borland","Expert"}};

String[ ] columnName = {"ID","Name","Company","Rank"};

JTable t = new JTable(dat,columnName);

JScrollPane s = new JScrollPane(t);

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.add(s);

f.setSize(500,150);

f.setVisible(true);
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JTableJTable

String[ ][ ] dat = {{"1","JCreator","Xinox","Beginer"},

{"2","jGRASP","Auburn","Medium"},

{"3","NetBeans","Sun Micro","Expert"},

{"4","Gel","GExperts","Beginer"},

{"5","Eclipse","Eclipse","Expert"},

{"6","JBuilder","Borland","Expert"}};

String[ ] columnName = {"ID","Name","Company","Rank"};

JTable t = new JTable(dat,columnName);

JScrollPane s = new JScrollPane(t); f.add(s);

JComboBox c = new JComboBox(new String[]{"Low","High","Extremely"});

TableColumn rankColumn = t.getColumn("Rank");

rankColumn.setCellEditor(new DefaultCellEditor((c));

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.setSize(500,200);

f.setVisible(true);

String[ ][ ] dat = {{"1","JCreator","Xinox","Beginer"},

{"2","jGRASP","Auburn","Medium"},

{"3","NetBeans","Sun Micro","Expert"},

{"4","Gel","GExperts","Beginer"},

{"5","Eclipse","Eclipse","Expert"},

{"6","JBuilder","Borland","Expert"}};

String[ ] columnName = {"ID","Name","Company","Rank"};

JTable t = new JTable(dat,columnName);

JScrollPane s = new JScrollPane(t); f.add(s);

JComboBox c = new JComboBox(new String[]{"Low","High","Extremely"});

TableColumn rankColumn = t.getColumn("Rank");

rankColumn.setCellEditor(new DefaultCellEditor((c));

f.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

f.setSize(500,200);

f.setVisible(true);
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JTreeJTree

� Windows Explorer has a tree like structure depicting files

and folders.

� Windows Explorer structures can be created in Java

using JTree.

� Every row in the hierarchy is termed as a node.

When the nodes 

are clicked
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MenuMenu

� Hệ thống menu (Menu System): Tập các mục chọn chức

năng của ứng dụng ñược tổ chức phù hợp.

� Ngôn ngữ Java có một tập hợp các lớp ñối tượng ñể tạo

các menu.

� Có hai loại menu

� Pull-down menu

� Pop-up menu

� Chỉ có thể ñặt các menubar vào trong các

Frame/JFrame, Mỗi Frame chỉ chứa duy nhất một

menubar
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Cấu trúc một hệ menuCấu trúc một hệ menu

MenuBar Các  Menu

Thanh
phân
cách

MenuItem
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Các lớp liên quan ñến menuCác lớp liên quan ñến menu
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Ví dụVí dụ

MenuItem hay JMenuItem

Menu hay JMenu

MenuBar hay JMenuBar
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Tạo hệ thống menu (1)Tạo hệ thống menu (1)

� MenuBar/JMenuBar

� MenuBar()/JMenuBar()

� MenuItem

� MenuItem()

� MenuItem(String label)

� MenuItem(String label, MenuShortcut s)

� JMenuItem

� Menu/JMenu

� Menu()

� Menu(String label)
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Tạo hệ thống menu (2)Tạo hệ thống menu (2)

� CheckboxMenuItem

� CheckboxMenuItem( )

� CheckboxMenuItem(String label)

� CheckboxMenuItem(String label, boolean state) 
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Phím tắt Phím tắt –– MenuShortcutMenuShortcut

� Shortcut Key: Tổ hợp Ctrl + Phím sẽ tác ñộng vào 1 mục

chọn tương tự như kích chuột vào 1 mục menu.

� Lớp java.awt.MenuShortcut hỗ trợ thiết lập các phím

nóng.

� Lớp java.awt.event.KeyEvent ñịnh nghĩa sẵn các phím

� Ví dụ thiết lập phím nóng cho MenuItem:

MenuShortcut CtrlN = new MenuShortcut(KeyEvent.VK_N));

mnuNew.setShortcut(CtrlN); // Ctrl + N

mnuOpen.setShortcut(new MenuShortcut(KeyEvent.VK_O));
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Ví dụVí dụ

� Chương trình minh họa cách thiết lập menu cho ứng

dụng:

MenuDemo

MenuHotkeyDemo

Hot key?
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Lớp PopupMenu/JPopupMenuLớp PopupMenu/JPopupMenu

� Constructor

� PopupMenu()/JPopupMenu()

� PopupMenu(String label)/JPopupMenu(String label)
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Ví dụVí dụ

� Chương trình minh họa cách thiết lập popup menu cho

ứng dụng:

� Popup Menu

� Jpopup Menu
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JProgressBarJProgressBar
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Progress BarsProgress Bars

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

public class ProgressBarDemo implements ActionListener {

JFrame f;

JLabel l = new JLabel("Enter a score out of 1000");

JProgressBar pbar1, pbar2;

JButton done = new JButton("Done");

JTextField tf = new JTextField(10);

public static final int MAXSCORE = 1000;

//….

import javax.swing.*;

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

public class ProgressBarDemo implements ActionListener {

JFrame f;

JLabel l = new JLabel("Enter a score out of 1000");

JProgressBar pbar1, pbar2;

JButton done = new JButton("Done");

JTextField tf = new JTextField(10);

public static final int MAXSCORE = 1000;

//….
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Progress BarsProgress Bars

public ProgressBarDemo(){

f = new JFrame("Demo ProgressBar");

done.addActionListener(this);

pbar1 = new JProgressBar(0, MAXSCORE);

pbar1.setStringPainted(true);

pbar1.setValue(MAXSCORE);

f.getContentPane().setLayout(new FlowLayout());

f.getContentPane().add(l); 

f.getContentPane().add(tf);

f.getContentPane().add(done); 

f.getContentPane().add(pbar1);

f.setSize(300, 300); 

f.setVisible(true);

}

public ProgressBarDemo(){

f = new JFrame("Demo ProgressBar");

done.addActionListener(this);

pbar1 = new JProgressBar(0, MAXSCORE);

pbar1.setStringPainted(true);

pbar1.setValue(MAXSCORE);

f.getContentPane().setLayout(new FlowLayout());

f.getContentPane().add(l); 

f.getContentPane().add(tf);

f.getContentPane().add(done); 

f.getContentPane().add(pbar1);

f.setSize(300, 300); 

f.setVisible(true);

}
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Progress BarsProgress Bars

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

if(e.getSource().equals(done)) 
{

String score = tf.getText();

int scoreval = Integer.parseInt(score);
pbar2 = new JProgressBar(0, MAXSCORE);

pbar2.setValue(scoreval);

pbar2.setStringPainted(true);
f.getContentPane().add(pbar2);

f.validate();

}
}

public static void main(String[] args) {

ProgressBarDemo p = new ProgressBarDemo();
}

}

public void actionPerformed(ActionEvent e) {

if(e.getSource().equals(done)) 
{

String score = tf.getText();

int scoreval = Integer.parseInt(score);
pbar2 = new JProgressBar(0, MAXSCORE);

pbar2.setValue(scoreval);

pbar2.setStringPainted(true);
f.getContentPane().add(pbar2);

f.validate();

}
}

public static void main(String[] args) {

ProgressBarDemo p = new ProgressBarDemo();
}

}
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TimerTimer

� Creates a Timer that will notify its listeners every delay

milliseconds:

� Timer(int delay, ActionListener listener).

� Một số phương thức:

� void start();

� void stop();

� int getDelay();

� void setDelay(int);

� …
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JOptionPaneJOptionPane
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JOptionPaneJOptionPane

� messageType: Defines the style of the message. The

Look and Feel manager may lay out the dialog differently

depending on this value, and will often provide a default

icon. The possible values are:

� ERROR_MESSAGE

� INFORMATION_MESSAGE

� WARNING_MESSAGE

� QUESTION_MESSAGE

� PLAIN_MESSAGE
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JOptionPaneJOptionPane

� optionType: Defines the set of option buttons that appear

at the bottom of the dialog box:

� DEFAULT_OPTION

� YES_NO_OPTION

� YES_NO_CANCEL_OPTION

� OK_CANCEL_OPTION
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� When one of the showXxxDialog methods returns an

integer, the possible values are:

� YES_OPTION

� NO_OPTION

� CANCEL_OPTION

� OK_OPTION

� CLOSED_OPTION

JOptionPaneJOptionPane
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Dialog CommonDialog Common

� JColorChooser

� JFileChooser

� ShowDialog(…)

� ShowOpenDialog(…)

� ShowSaveDialog(…);
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JSpinnerJSpinner

� JSpinner has an editor that displays the values and

buttons on the right hand side to move through the

values.

� SpinnerModel is used to represent a sequence of values.

� SpinnerModel model = new SpinnerDateModel();

� SpinnerModel model = new SpinnerNumberModel();

� SpinnerModel model = new SpinnerListModel(List values);

� SpinnerModel model = new SpinnerListModel(Object[] values);

� JSpinner spinner1 = new JSpinner(model);
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JSliderJSlider

� Cho phép người sử dụng chọn giá trị nguyên trong một

vùng giá trị xác ñịnh

� JSlider(): Creates a horizontal slider with the range 0

to 100 and an initial value of 50.
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JSliderJSlider

� Một số constructors:

� JSlider(int orientation): Creates a slider using the

specified orientation with the range 0 to 100 and an

initial value of 50.

� JSlider(int min, int max): Creates a horizontal slider

using the specified min and max with an initial value

equal to the average of the min plus max.

� JSlider(int min, int max, int value)

� JSlider(int orientation, int min, int max, int value):

Creates a slider with the specified orientation and the

specified minimum, maximum, and initial values.
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JSliderJSlider

� Một số methods:

� void setMajorTickSpacing(int n): This method sets the

major tick spacing.

� void setMaximum(int maximum)

� void setMinimum(int minimum)

� void setMinorTickSpacing(int n): This method sets the

minor tick spacing.

� void setOrientation(int orientation): Set the scrollbars

orientation to either VERTICAL or HORIZONTAL.

� …
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Ứng dụng MDIỨng dụng MDI

� JDesktopPane

� A container used to create a multiple-document

interface.

� You create JInternalFrame objects and add them to

the JDesktopPane.
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Lớp ColorLớp Color

� Thiết lập màu cho các thành phần GUI bằng cách sử

dung lớp java.awt.Color.

� Các màu ñược tạo từ 3 màu cơ bản là red, green, blue

� gọi là hệ màu RGB (RGB model).

Color c = new Color(r, g, b);

� Ví dụ:

Color c = new Color(228, 100, 255);

� Sử dụng các phương thức tương ứng ñể thiết lập màu

background và foreground cho các thành phần.
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Lớp FontLớp Font

� Thiết lập Font cho các thành phần

Font myFont = Font(name, style, size);

� Ví dụ:

Font font1 = new Font(“Arial", Font.BOLD, 16);

Font font2 = new Font("Serif", Font.BOLD + Font.ITALIC,

12);
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GraphicsEnvironmentGraphicsEnvironment

� Ví dụ: Tìm tất cả tên font phổ dụng

import java.awt.GraphicsEnvironment;

public class testAllFonts {

public static void main(String[] args) {

GraphicsEnvironment e = 

GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment();

String[] fontnames = e.getAvailableFontFamilyNames();

for (int i = 0; i < fontnames.length; i++)

System.out.println(fontnames[i]);

}

}
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Lớp FontMetricsLớp FontMetrics
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� Một số phương thức thông dụng

� public int getAscent()

� public int getDescent()

� public int getLeading()

� public int getHeight()

� public int stringWidth(String str)

� …

� Ví dụ: Hiển thị chuỗi “Welcome to Java” canh giữa trong 

frame, với font và kích thước ñược xác ñịnh trước.

Lớp FontMetricsLớp FontMetrics
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Lớp Graphics (1)Lớp Graphics (1)

� drawLine(x1, y1, x2, y2);

� drawRect(x, y, w, h);

� fillRect(x, y, w, h);

� drawRoundRect(x, y, w, h, aw, ah);

� fillRoundRect(x, y, w, h, aw, ah);
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� drawOval(x, y, w, h);

� fillOval(x, y, w, h);

� drawArc(x, y, w, h, angle1, angle2);

� fillArc(x, y, w, h, angle1, angle2);

Lớp Graphics (2)Lớp Graphics (2)
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� Vẽ ña giác

� int[] x = {40, 70, 60, 45, 20};

� int[] y = {20, 40, 80, 45, 60};

� g.drawPolygon(x, y, x.length);

� g.fillPolygon(x, y, x.length);

Lớp Graphics (3)Lớp Graphics (3)
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� Tìm hiểu thư viện javax.swing

� Tìm hiểu các phương thức trong lớp Graphics

� Xây dựng dứng dụng vẽ ñường cong hình sin

� Xây dựng ứng dụng vẽ ñồng hồ

Bài tậpBài tập
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Hỏi & ñápHỏi & ñáp



1

Chương 7: Xử lý sự kiệnChương 7: Xử lý sự kiện

GVLT: Trần Anh Dũng
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Nhắc lại GUI (1)Nhắc lại GUI (1)

� Tách ñược ñiều khiển của chương trình với dữ liệu.

� Gói awt/swing của Java bao gồm một tập các lớp cho

phép người lập trình tạo ra GUI của ứng dụng.

� Frame/JFrame và Panel/JPanel là các container thường

ñược dùng ñể tạo ra ứng dụng chạy ñộc lập (stand-alone

application).

� Trình quản lý Layout manager giúp bố trí các component

lên GUI.

� Trong gói awt có 5 loại Layout khác nhau
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Nhắc lại GUI (2)Nhắc lại GUI (2)

� Thiết lập layout cho một container.

� FlowLayout là bố cục mặc ñịnh của Panel

� BorderLayout là bố cục mặc ñịnh của Frame.

� GridLayout là cách bố trí các component vào

container dạng 1 lưới rows hàng cols cột.

� GridBagLayout mở rộng của GridLayout.

� ðể dùng GridBagLayout � GridBagConstraint.

� NullLayout là cách bố trí tự do.

� Một GUI có bố cục phức tạp � phân tích thành nhiều

thành phần, mỗi thành phần là 1 panel có layout riêng.
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Nội dungNội dung

� Giới thiệu lập trình hướng sự kiện

� Mô hình xử lý sự kiện

� Hành ñộng, sự kiện và lắng nghe.

� Các lớp sự kiện AWT, interface lắng nghe sự kiện
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� Lập trình hướng thủ tục (Procedural programming)

� Lập trình hướng sự kiện (event-driven programming)

� Tùy vào các tương tác giữa người dùng với chương

trình:

� Chọn một chức năng trong ứng dụng

� Mở hoặc ñóng một cửa sổ

� Nhận dòng văn bản

� Thay ñổi tiêu ñiểm (focus)

� Thay ñổi trạng thái

� …

Lập trình xử lý sự kiện (1)Lập trình xử lý sự kiện (1)
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� Khi có một tương tác xảy ra thì một sự kiện ñược gởi

ñến chương trình.

� Thông tin về sự kiện thường ñược lưu trữ trong một ñối

tượng dẫn xuất từ lớp AWTEvent.

� Những kiểu sự kiện trong gói java.awt.event có thể dùng

cho cả những component awt và swing. ðối với thư viện

JFC thì có thêm những kiểu sự kiện mới trong gói

java.swing.event.

Lập trình xử lý sự kiện (2)Lập trình xử lý sự kiện (2)
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� Có 3 yếu tố quan trọng trong mô hình xử lý sự kiện:

� Nguồn phát sinh sự kiện (event source)

� Sự kiện (event object)

� Bộ lắng nghe sự kiện (event listener)

Mô hình xử lý sự kiện (1)Mô hình xử lý sự kiện (1)

Source Object

Trigger an event

Listener Object

Register a listener object

EventObject

Event Handler

Notify listenerGenerate

an event

User

action
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Mô hình xử lý sự kiện (2)Mô hình xử lý sự kiện (2)

Nguồn phát sinh sự kiện
cần phải ñăng ký “bộ lắng

nghe” ñể xử lý khi người

dùng tác ñộng

class MyMenuItemListener implements ActionListener

{

…
}
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Các lớp sự kiện java.awt.eventCác lớp sự kiện java.awt.event
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Các lớp sự kiện (tt)Các lớp sự kiện (tt)

Lớp sự kiện Mô tả

ActionEvent Phát sinh khi một button ñược nhấn, một item

trong danh sách chọn lựa ñược nhắp ñôi hay một

menu ñược chọn.

AdjustmentEvent Phát sinh khi một thanh scrollbar ñược sử dụng.

ComponentEvent Phát sinh khi một thành phần ñược thay ñổi kích

thước, ñược di chuyển, bị ẩn hay làm cho hoạt

ñộng ñược.

FocusEvent Phát sinh khi một thành phần mất hay nhận focus.

KeyEvent Phát sinh khi input ñược nhận từ bàn phím.
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Các lớp sự kiện (tt)Các lớp sự kiện (tt)

Lớp sự kiện Mô tả

ItemEvent Phát sinh khi một menu item ñược chọn hay bỏ

chọn; khi một checkbox hay một item trong danh

sách ñược click.

WindowEvent Phát sinh khi một cửa sổ ñược kích hoạt, ñược

ñóng, ñược mở hay thoát.

TextEvent Phát sinh khi giá trị trong thành phần text field hay

text area bị thay ñổi.

MouseEvent Phát sinh khi chuột di chuyển, ñược click, ñược

kéo hay bị thả ra.
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Các interface lắng nghe sự kiệnCác interface lắng nghe sự kiện



13

� ActionEvent 

� AdjustmentEvent

� ComponentEvent

� FocusEvent 

� ItemEvent 

� WindowEvent 

� TextEvent 

� MouseEvent 

� KeyEvent 

� ActionListener 

� AdjustmentListener

� ComponentListener

� FocusListener 

� ItemListener

� WindowListener 

� TextListener 

� MouseListener

� MouseMotionListener

� KeyListener 

Hành ñộng, sự kiện, lắng ngheHành ñộng, sự kiện, lắng nghe
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Lớp sự kiện Bộ lắng nghe Hàm xử lý

ActionEvent ActionListener actionPerformed(ActionEvent)

ItemEvent ItemListener itemStateChanged(ItemEvent)

WindowEvent WindowListener windowClosing(WindowEvent)

windowOpened(WindowEvent)

windowIconified(WindowEvent)

windowDeiconified(WindowEvent)

windowClosed(WindowEvent)

windowActivated(WindowEvent)

windowDeactivated(WindowEvent)

ContainerEvent ContainerListener componentAdded(ContainerEvent)

componentRemoved(ContainerEvent)

…. … …

Hành ñộng, sự kiện, lắng ngheHành ñộng, sự kiện, lắng nghe
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� Khai báo

public MyClass implements ActionListener

� ðăng ký

Component.addActionListener(myclass);

� Cài ñặt

public void actionPerformed(ActionEvent e)

{

//……

}

Qui trình xử lý sự kiệnQui trình xử lý sự kiện
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� Ví dụ 1: Tạo bộ lắng nghe biến cố cho ñối tượng khung

chứa Frame, và xử lý biến cố ñóng cửa sổ.

� Tạo và ñăng ký một bộ lắng nghe cho một component

trên GUI (Frame).

� Cài ñặt các phương thức quản lý và xử lý sự kiện

tương ứng.

Ví dụ xử lý sự kiệnVí dụ xử lý sự kiện
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WindowEventDemo.javaWindowEventDemo.java

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

public class WindowEventDemo{

public static void main(String args[ ]){

Frame f = new Frame ("WindowClosing Demo");

WindowCloser closer = new WindowCloser();

f.addWindowListener(closer);

f.setBounds(10, 10, 300, 200);

f.setVisible(true);

}

}

import java.awt.*;

import java.awt.event.*;

public class WindowEventDemo{

public static void main(String args[ ]){

Frame f = new Frame ("WindowClosing Demo");

WindowCloser closer = new WindowCloser();

f.addWindowListener(closer);

f.setBounds(10, 10, 300, 200);

f.setVisible(true);

}

}
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WindowCloser.javaWindowCloser.java

import java.awt.event.*;
class WindowCloser implements WindowListener{

public void windowClosing(WindowEvent e){
System.out.println("windowClosing..");
System.exit(0);

}
public void windowActivated(WindowEvent e){

System.out.println("windowActivated...");
}
public void windowClosed(WindowEvent e){

System.out.println("windowClosed...");
}
//…

import java.awt.event.*;
class WindowCloser implements WindowListener{

public void windowClosing(WindowEvent e){
System.out.println("windowClosing..");
System.exit(0);

}
public void windowActivated(WindowEvent e){

System.out.println("windowActivated...");
}
public void windowClosed(WindowEvent e){

System.out.println("windowClosed...");
}
//…
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WindowCloser.javaWindowCloser.java

public void windowOpened(WindowEvent e){

System.out.println("windowOpened...");

}

public void windowDeactivated(WindowEvent e){

System.out.println("windowDeactivated...");

}

public void windowDeiconified(WindowEvent e){

System.out.println("windowDeiconified...");

}

public void windowIconified(WindowEvent e){

System.out.println("windowIconified...");

}

}

public void windowOpened(WindowEvent e){

System.out.println("windowOpened...");

}

public void windowDeactivated(WindowEvent e){

System.out.println("windowDeactivated...");

}

public void windowDeiconified(WindowEvent e){

System.out.println("windowDeiconified...");

}

public void windowIconified(WindowEvent e){

System.out.println("windowIconified...");

}

}
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� Có thể dùng lớp trừu tượng WindowAdapter ñể tạo ra bộ

lắng nghe.

� WindowAdapter hiện thực interface WindowListener

nên lớp ảo này cũng có 7 phương thức giống như

giao diện WindowListener

Ví dụ Xử lý sự kiện (2)Ví dụ Xử lý sự kiện (2)
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� Ví dụ 2: Trình bày cách tính gấp ñôi của một số ñược

nhập vào. Chương trình ñược thực hiện bằng cách kết

hợp các phương thức của lớp, nghĩa là các phương thức

xử lý sự kiện và giao diện. Việc click trên một button sẽ

làm khởi ñộng ActionEvent và gọi phương thức

actionPerformed(). Nó sẽ kiểm tra button ñược click với

sự trợ giúp của hàm getSource() và trả về kết quả thích

hợp.

Ví dụ Xử lý sự kiện (3)Ví dụ Xử lý sự kiện (3)
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� Java cung cấp hai intefaces lắng nghe

� MouseListener

� MouseMotionListener

� ðể quản lý và xử lý các sự kiện liên quan ñến thiết bị

chuột.

� Những sự kiện chuột có thể “bẫy” cho bất kỳ component

nào trên GUI mà dẫn xuất từ java.awt.component.

� Mỗi phương thức xử lý sự kiện chuột có một tham số

MouseEvent chứa thông tin về sự kiện chuột phát sinh

chẳng hạn như: tọa ñộ x, y nơi sự kiện chuột xảy ra.

Xử lý sự kiện chuột (1)Xử lý sự kiện chuột (1)
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� Các phương thức của interface MouseListener:

� public void mousePressed(MouseEvent event)

� public void mouseClicked(MouseEvent event)

ðược gọi khi một nút chuột ñược nhấn và nhả trên

component mà không di chuyển chuột.

� public void mouseReleased(MouseEvent event)

� public void mouseEntered(MouseEvent event)

ðược gọi khi con trỏ chuột vào trong ñường biên của

một component.

� public void mouseExited(MouseEvent event)

Xử lý sự kiện chuột (2)Xử lý sự kiện chuột (2)
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� Các phương thức của interface MouseMotionListener:

� public void mouseDragged(MouseEvent even )

Phương thức này ñược gọi khi người dùng nhấn một

nút chuột và kéo trên một component.

� public void mouseMoved(MouseEvent event)

Phương thức này ñược gọi khi di chuyển chuột trên

component.

Xử lý sự kiện chuột (3)Xử lý sự kiện chuột (3)
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� Ví dụ: Viết chương trình MouseTracker minh họa việc

dùng những phương thức của các interfaces

MouseListener và MouseMotionListener ñể “bẫy” và xử lý

các sự kiện chuột tương ứng.

Xử lý sự kiện chuột (4)Xử lý sự kiện chuột (4)

Demo
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� ðể xử lý sự kiện bàn phím java hỗ trợ một bộ lắng nghe

sự kiện ñó là interface KeyListener.

� Một sự kiện bàn phím ñược phát sinh khi người dùng

nhấn và nhả một phím trên bàn phím.

� Một lớp hiện thực KeyListener phải cài ñặt các phương

thức keyPressed, keyReleased và keyTyped.

� Mỗi phương thức này có một tham số là một ñối

tượng kiểu KeyEvent.

� KeyEvent là lớp con của lớp InputEvent.

Xử lý sự kiện bàn phím (1)Xử lý sự kiện bàn phím (1)
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� Các phương thức của interface KeyListener:

� Phương thức keyPressed ñược gọi khi một phím bất

kỳ ñược nhấn.

� Phương thức keyTyped ñược gọi khi người dùng

nhấn một phím không phải “phím hành ñộng” (như

phím mũi tên, phím Home, End, Page Up, Page

Down, các phím chức năng như: Num Lock, Print

Screen, Scroll Lock, Caps Lock, Pause).

� Phương thức keyReleased ñược gọi khi nhả phím

nhấn sau khi sự kiện keyPressed hoặc keyTyped.

Xử lý sự kiện bàn phím (2)Xử lý sự kiện bàn phím (2)
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� Ví dụ: Minh họa việc xử lý sự kiện phím thông qua các

phương thức của interface KeyListener.

� Xây dựng lớp KeyDemo hiện thực interface

KeyListener � cả 3 phương thức trong KeyListener

phải ñược cài ñặt trong chương trình.

Xử lý sự kiện bàn phím (3)Xử lý sự kiện bàn phím (3)

Demo
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Một số ví dụ minh họa (1)Một số ví dụ minh họa (1)

� Ví dụ 1: Xây dựng chương trình và xử lý sự kiện như sau

Chương trình
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Một số ví dụ minh họa (2)Một số ví dụ minh họa (2)

� Ví dụ 2: Xây dựng chương trình và xử lý sự kiện như sau

Chương trình
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� Ví dụ 3: Xử lý sự kiện khi người dùng chọn ngày

(Monday, Tuesday, …) trong List thì chương trình sẽ hiển

thị ngày tương ứng trên nhãn phía trên

Một số ví dụ minh họa (3)Một số ví dụ minh họa (3)

Chương trình
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Một số ví dụ minh họa (3)Một số ví dụ minh họa (3)

� Ví dụ 3: Hiển thị ngày giờ của hệ thống

� Dùng ñối tượng lớp Date (java.util.Date)

� Sử dụng Timer (javax.swing.Timer)

Date now= new Date();

int h=now.getHours();

int m=now.getMinutes();

int s=now.getSeconds();
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Bài tập (1)Bài tập (1)

1. Viết chương trình minh họa việc sử dụng một số

component cơ bản trong thư viện java.awt và

javax.swing

2. Viết chương trình MyNotePad tương tự NotePad của

Windows.

3. Viết chương trình minh họa hoạt ñộng máy tính cá nhân

ñơn giản.
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Nguồn phát sinh sự kiện
(MenuItem) cần phải ñăng

ký “bộ lắng nghe” ñể xử lý

khi người dùng tác ñộng

Bài tập (2)Bài tập (2)

4. Viết chương trình minh họa xử lý sự kiện menu như sau
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Hỏi & ñápHỏi & ñáp



1

Chương 8Chương 8
Lập trình Cơ sở dữ liệu JDBCLập trình Cơ sở dữ liệu JDBC

GVLT: Trần Anh Dũng



2

� Giới thiệu

� Kiến trúc JDBC

� Các loại JDBC Driver

� JDBC URL

� ðối tượng Statement

� ðối tượng ResultSet

� ðối tượng PreparedStatement

� ðối tượng CallableStatement

Nội dungNội dung
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� JDBC?

� Java DataBase Connectivity

� Là một API chứa tập hợp các lớp và giao diện hỗ trợ

lập trình viên Java kết nối và truy cập ñến các hệ cơ

sở dữ liệu.

� Là một chuẩn truy xuất cơ sở dữ liệu rất phổ biến.

Các RDBMS hay các nhà sản xuất phần mềm bên thứ

ba phát triển các driver cho Java ñều cần tuân thủ

chặt chẽ ñặc tả JDBC.

Giới thiệu (1)Giới thiệu (1)
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� JDBC API là một thành phần trong J2SE, nằm trong 2 gói

thư viện:

� java.sql: chứa các lớp và giao diện cơ sở của JDBC

API.

� javax.sql: chứa các lớp và giao diện mở rộng.

� JDBC tồn tại là ñể giúp các nhà phát triển Java tạo nên

các ứng dụng truy xuất cơ sở dữ liệu mà không cần phải

tìm hiểu và sử dụng các API ñộc quyền do các công ty

sản xuất phần mềm khác nhau bên thứ ba cung cấp.

Giới thiệu (2)Giới thiệu (2)
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Kiến trúc JDBCKiến trúc JDBC
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� ðể truy cập ñến các hệ DBMS sử dụng kỹ thuật JDBC,

chúng ta cần phải có trình ñiều khiển JDBC của hệ

DBMS mà chúng ta ñang sử dụng.

� Trình ñiều khiển JDBC là một chương trình máy tính:

� Do chính nhà xây dựng hệ DBMS hoặc do nhà cung

ứng thứ ba cung cấp

� Có khả năng yêu cầu hệ DBMS cụ thể thực hiện các

câu lệnh SQL.

� http://industry.java.sun.com/products/jdbc/drivers.

� Có bốn loại JDBC Drivers

JDBC Driver (1)JDBC Driver (1)
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� Loại 1: JDBC-ODBC Bridge plus ODBC Driver

� Chuyển ñổi các lời gọi JDBC thành ODBC, ODBC có 

thể truy xuất giao thức DBMS. 

� Phương thức truy xuất dữ liệu ñòi hỏi trình ñiều khiển 

ODBC ñược cài ñặt trên máy tính client.

Các loại JDBC Dirvers (1)Các loại JDBC Dirvers (1)

JDBC -
ODBC 
bridge

Database Server 
SQL Server

Database Server
OracleODBC Driver

ODBC Driver

DB-client
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� Loại 2: Native API partly-Java Driver

� Chuyển các lời gọi của JDBC API sang thư viện hàm

(API) tương ứng với từng hệ CSDL cụ thể.

� Khi ñó sự chuyển ñổi này ñặt trên máy client, một số

mã nhị phân phải ñược cài ñặt trên máy tính client.

� Thường do nhà xây dựng hệ CSDL cung cấp.

Các loại JDBC Dirvers (2)Các loại JDBC Dirvers (2)

Database 
Server

JDBC Driver 
(Java and Binary 

Code)

Vendor 
Specific 
ProtocolDB-client
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� Loại 3: JDBC-Net pure Java driver

� Chuyển các lời gọi JDBC thành giao thức mạng ñộc

lập với bất kỳ giao thức DBMS ñặc thù.

� Middleware chạy trên máy server chuyển ñổi giao

thức mạng thành giao thức DBMS ñặc thù.

� Sự chuyển này ñặt ở phía server mà không ñòi hỏi cài

ñặt trên máy tính client.

Các loại JDBC Dirvers (3)Các loại JDBC Dirvers (3)

JDBC Driver 

(Pure Java 

Driver) Database 
Server 

SQL Server

DB-client

Networking 
protocol & 
middleware

Database
Server
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� Loại 4: Native-protocol pure Java driver

� Chúng cho phép kết nối trực tiếp với cơ sở dữ liệu.

� Chuyển lời gọi JDBC thành các lời gọi giao thức

DBMS ñặc thù.

� Khi ñó sự chuyển ñổi này ñặt phía server, mà không

ñòi hỏi cài ñặt trên máy tính client.

Các loại JDBC Dirvers (4)Các loại JDBC Dirvers (4)

Database Server

JDBC Driver 
(Pure Java  
Driver)

Vendor 
Specific 
Protocol

DB-client
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� ðể kết nối với CSDL, chỉ ñịnh nguồn dữ liệu sẽ kết nối:

� jdbc:<subprotocol>:<dsn>:<others>

� Trong ñó:

� <subprotocol>: ðược dùng ñể xác ñịnh trình ñiều

khiển ñể kết nối với CSDL.

� <dsn>: ðịa chỉ CSDL. Cú pháp của <dsn> phụ thuộc

vào từng trình ñiều khiển cụ thể.

� <others>: các tham số khác

JDBC URL (1)JDBC URL (1)
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� Ví dụ:

� jdbc:odbc:dbname là URL ñể kết nối với CSDL tên

dbname sử dụng cầu nối ODBC.

� jdbc:microsoft:sqlserver://hostname:1433 là URL ñể

kết nối với CSDL Microsoft SQL Server. Trong ñó

hostname là tên máy cài ñặt SQL Server.

JDBC URL (2)JDBC URL (2)



13

java.sql packagejava.sql package

� JDBC API ñịnh nghĩa tập các lớp và giao diện ñể giao

tiếp với cơ sở dữ liệu.

� Classes:

� Date, DriverManager, DriverPropertyInfo, Time,

TimeStamp, Types

� Interfaces:

� CallableStatement, Connection, DatabaseMetaData,

Driver, PreparedStatement, ResultSet, Statement,

ResultSetMetaData



14

javax.sql packagejavax.sql package
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Các bước truy xuất CSDLCác bước truy xuất CSDL

Begin

Import the 
java.sql package

Load and 
Register the driver

Create a 
Connection object

Create a 
Statement object

Execute the 
statement

Close 
Connection

End

Close Resultset 
object

Close Statement 
object
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� Sử dụng phương thức tĩnh forName() của lớp Class với

tham số là tên trình ñiều khiển cơ sở dữ liệu.

� Class.forName(“<JDBC Driver>”)

� Ví dụ:

� ðể nạp trình ñiều khiển sử dụng cầu nối ODBC do

Sun cung cấp, chúng ta sử dụng câu lệnh sau:

� Class.forName(“sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver”)

Nạp trình ñiều khiển (1)Nạp trình ñiều khiển (1)
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� Trình ñiều khiển của MySQL:

� Class.forName(“org.gjf.mm.mysql.Driver”);

� Trình ñiều khiển của Oracle:

� Class.forName(“oracle.jdbc.driver.OracleDriver”);

� Trình ñiều khiển của Sybase:

� Class.forName("com.sybase.jdbc.SybDriver");

� Trình ñiều khiển qua cầu nối ODBC:

� Class.forName(“sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver”);

� …

Nạp trình ñiều khiển (2)Nạp trình ñiều khiển (2)
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� ðể thiết lập kết nối ñến CSDL ta gọi phương thức tĩnh

getConnection() của lớp DriverManager, khi ñó trả về

một thể hiện của lớp Connection.

� public static Connection getConnection(String url)

throws SQLException

� public static Connection getConnection(String url,

String user, String pass) throws SQLException

� public static Connection getConnection(String url,

Properties info) throws SQLException

Thực hiện kết nối CSDL (2)Thực hiện kết nối CSDL (2)
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Ví dụ kết nối MySQLVí dụ kết nối MySQL
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Ví dụ kết nối OracleVí dụ kết nối Oracle
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� ðể lấy các thông tin về cơ sở dữ liệu gọi phương thức

getMetaData() của Connection trả về ñối tượng lớp

DatabaseMetaData.

� Ví dụ:

Thông tin CSDLThông tin CSDL
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� Chỉ có thể ñược thực hiện khi ñã có ñối tượng

Connection.

� ðược thực hiện thông qua ñối tượng thuộc lớp

java.sql.Statement.

� Nội dung của một Statement là một câu truy vấn SQL.

� Java.Sql.Statement Interface

� ResultSet executeQuery(String sql) throws 

SQLException

� int executeUpdate(String sql) throws SQLException

� …

Thao tác CSDLThao tác CSDL
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� java.sql.Statement

� Một ñối tượng Statement ñược sử dụng ñể truyền câu

truy vấn hoặc câu lệnh SQL ñến CSDL và nó ñược tạo từ

ñối tượng Connection ñã khởi tạo.

� ðể tạo ñối tượng statement ta gọi phương thức

createStatement() của ñối tượng Connection:

Statement statement = connection.createStatement();

Tạo ñối tượng Statement (1)Tạo ñối tượng Statement (1)
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� Có thể tạo statement cho phép cập nhật:

createStatement(int resultSetType, int 

resultSetConcurrency) throws SQLException

� resultSetType: Kiểu của tập kết quả, có thể là: 

ResultSet.TYPE_FORWARD_ONLY, 

ResultSet.TYPE_SCROLL_INSENSITIVE, hoặc  

ResultSet.TYPE_SCROLL_SENSITIVE

� resultSetConcurrency: kiểu thao tác, có thể là 

ResultSet.CONCUR_READ_ONLY hoặc 

ResultSet.CONCUR_UPDATABLE

Tạo ñối tượng Statement (2)Tạo ñối tượng Statement (2)



25

� ðể thực thi các câu lệnh SQL ta sử dụng một trong ba

phương thức của ñối tượng Statement là:

� ResultSet executeQuery(String sql) throws 

SQLException 

� int executeUpdate(String sql) throws SQLException

� boolean execute(String sql) throws SQLException

Thực hiện câu lệnh SQLThực hiện câu lệnh SQL
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� ðối với câu vấn tin dạng SELECT, nếu truy vấn thành

công thì kết quả trả về là tập các bản ghi dữ liệu ñược

lưu trong ñối tượng ResultSet.

� Lớp này cung cấp các phương thức ñể rút trích các

cột trong từng dòng kết quả trả về. Tất cả các phương

thức này ñều có dạng:

Type getType(int|String)

� Tại một thời ñiểm chỉ có thể thao tác trên một dòng của

resultset. ðể thao tác trên dòng tiếp theo chúng ta sử

dụng phương thức next().

ðối tượng ResultSetðối tượng ResultSet
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� Ví dụ:

ðối tượng ResultSet ðối tượng ResultSet –– Ví dụVí dụ
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Cập nhật dữ liệuCập nhật dữ liệu

� Ví dụ Insert

� Ví dụ Update
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� PreparedStatement inherits from the Statement.

� The PreparedStatement object inherits all the

functionality of the Statement object.

� PreparedStatement increases the efficiency of the

program.

� PreparedStatement objects helps to specify multiple

arguments for a particular SQL command.

� Statement object compiles & executes SQL statements.

� SQL statement is precompiled in case of

PreparedStatement object

PreparedStatement interfacePreparedStatement interface
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� ðể xác ñịnh một tham số cho PreparedStatement, dùng

dấu chấm hỏi (?) trong câu lệnh SQL.

� ðể cung cấp các giá trị cho các tham số trong

PreparedStatement, sử dụng các phương thức dạng

set<Type>(<stt>,<giá trị>).

� ðể thực thi câu truy vấn dạng SELECT, sử dụng phương

thức executeQuery(). ðể thực thi các câu truy vấn

INSERT, UPDATE, DELETE,… sử dụng phương thức

executeUpdate().

Sử dụng PreparedStatement (1)Sử dụng PreparedStatement (1)
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� Ví dụ:

Sử dụng PreparedStatement (2)Sử dụng PreparedStatement (2)
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� Kết nối và thao tác với CSDL Access thông qua cầu nối

ODBC. ðọc danh sách học sinh từ table HOCSINH và

load vào Jtable.

Ví dụ 1Ví dụ 1
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� Start � Control Panel � Administrative Tools � Data

Sources (ODBC)

Tạo nguồn dữ liệu ODBC (1)Tạo nguồn dữ liệu ODBC (1)
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� ðặt tên nguồn dữ liệu ở mục “Data Source Name” (sẽ sử

dụng trong chuỗi kết nối)

� Chọn “Select” ñể thiết lập ñường dẫn ñến file cơ sơ dữ

liệu.

Tạo nguồn dữ liệu ODBC (2)Tạo nguồn dữ liệu ODBC (2)
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� Kết nối và thao tác với CSDL SQL Server thông qua cầu

nối ODBC

Ví dụ 2Ví dụ 2
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� Kết nối và thao tác với CSDL SQL Server thông qua cầu

nối ODBC

Ví dụ 2Ví dụ 2
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� Stored procedures?

� Stored procedures có thể:

� Có kết quả trả về.

� Không có kết quả trả về.

� Giá trị trả về từ một Stored procedure ñược chuyển qua 

tham số OUTPUT.

� Các dạng tham số sử dụng trong Stored procedures:

� Input (IN parameters)

� Output (OUT parameters)

� Both (INOUT parameters)

Thao tác với Stored proceduresThao tác với Stored procedures
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� ðể thực thi Stored procedures, chúng ta cần phải sử

dụng ñối tượng CallableStatement.

� CallableStatement kế thừa các phương thức từ

Statement và PreparedStatement.

� Ví dụ:

CallableStatement cs = 

con.prepareCall("{call Stored_procedures_name}");

ResultSet rs = cs.executeQuery();

� ? Represents a placeholder for a parameter (IN, OUT, 

INOUT).

CallableStatement interfaceCallableStatement interface
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� IN

� Dùng phương thức set<Type>(int|String,<Type>) ñể

chuyển giá trị cho các tham số

� Ví dụ: Callable_Statement.setString(2, "HS009");

� OUT

� Mỗi tham số dạng OUT phải ñược ñăng ký thông qua

phương thức registerOutParameter(…).

� Dùng phương thức get<Type>(int|String) ñể nhận giá

trị của tham số OUT.

� INOUT

ParametersParameters
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CallableStatement interfaceCallableStatement interface

� Ví dụ gọi Stored sp_GetHocSinhs ñể lấy danh sách học 

sinh, không chuyển tham số 

� Ví dụ gọi Stored sp_InsertHocSinh có chuyển tham số 

IN, OUT
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� Transaction is a set of statements executed together as a

unit.

� A connection by default is in auto-commit mode.

� Each SQL statement is treated as a transaction.

� Auto-commit mode has to be disabled to allow two or

more statements to be grouped.

� Once auto-commit mode is disabled, no SQL statement

will be committed until one calls the commit() method

explicitly.

Using Transactions (1)Using Transactions (1)
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� Ví dụ:

con.setAutoCommit(false);

PreparedStatement delStud = con.prepareStatement(

"Delete Student where Rollno = 3");

delStud.executeUpdate();

PreparedStatement delResult = con.prepareStatement( 

"Delete Results where Rollno = 3");  

delResult.executeUpdate();

con.commit();

con.setAutoCommit(true);

Using Transactions (2)Using Transactions (2)
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Hỏi & ñápHỏi & ñáp
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Chương 9: Lập trình MultiThreadChương 9: Lập trình MultiThread

GVLT: Trần Anh Dũng
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Nội dungNội dung

� Giới thiệu

� ða nhiệm và ña tuyến

� Tạo lập và sử dụng tuyến

� Lớp Thread

� Giao tiếp Runnable

� ðồng bộ hóa các tuyến

� Tuyến ma

� Nhóm tuyến

� Bài tập
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Giới thiệu (1)Giới thiệu (1)

� Hệ ñiều hành ña nhiệm cổ ñiển:

� ðơn vị cơ bản sử dụng CPU là process.

� Process là một ñoạn chương trình ñộc lập ñã ñược

nạp vào bộ nhớ.

� Mỗi process thi hành một ứng dụng riêng, có một

không gian ñịa chỉ và một không gian trạng thái riêng.

� Các process liên lạc với nhau thông qua hệ ñiều

hành, tập tin, mạng.
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Giới thiệu (2)Giới thiệu (2)

� Hệ ñiều hành ña nhiệm hiện ñại, hỗ trợ Thread:

� ðơn vị cơ bản sử dụng CPU là thread.

� Thread một ñoạn các câu lệnh ñược thi hành.

� Mỗi process có một không gian ñịa chỉ và nhiều

thread ñiều khiển.

� Mỗi thread có bộ ñếm chương trình, trạng thái các

thanh ghi và ngăn xếp riêng.
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ða nhiệm (1)ða nhiệm (1)

� ða nhiệm – Multitasking: Là kỹ thuật cho phép nhiều

công việc ñược thực hiện cùng một lúc trên máy tính.

� Nếu có nhiều CPU, các công việc có thể ñược thực hiện

song song trên từng CPU. Trong trường hợp nhiều công

việc cùng chia sẻ một CPU, từng phần của mỗi công

việc sẽ ñược CPU thực hiện xen kẽ.
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� Hai kỹ thuật ña nhiệm cơ bản:

� ða tiến trình (Process-based multitasking): Nhiều

chương trình chạy ñồng thời. Mỗi chương trình có

một vùng dữ liệu ñộc lập.

� ða tuyến (Thread-based multitasking): Một chương

trình có nhiều tuyến cùng chạy ñồng thời. Các tuyến

dùng chung vùng dữ liệu của chương trình.

ða nhiệm (2)ða nhiệm (2)
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Tuyến và ña tuyến Tuyến và ña tuyến 

� Tuyến là mạch thi hành ñộc lập của một tác vụ trong

chương trình.

� Một chương trình có nhiều tuyến thực hiện cùng lúc gọi

là ña tuyến.
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Thread Thread 

� Một thread có thể là một trong bốn trạng thái sau:

� Running: Một thread ñang ñược thực thi.

� Suspended: Việc thực thi bị tạm dừng và có thể phục

hồi tại thời ñiểm dừng

� Blocked: Một tài nguyên không thể ñược truy cập bởi

vì nó ñang ñược sử dụng bởi một thread khác.

� Terminated: Việc thực thi bị ngừng hẳn và không thể

phục hồi.
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MultithreadMultithread

� Là khả năng làm việc với nhiều thread (Multithread)

� Chuyên sử dụng cho việc thực thi nhiều công việc

ñồng thời

� Giảm thời gian rỗi của hệ thống ñến mức thấp nhất.

Main Thread

Thread A Thread B Thread C

start start
start

Các thread có thể chuyển ñổi dữ liệu với nhau
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Vòng ñời của ThreadVòng ñời của Thread

runnable

scheduler

new

dead

running blocked

new start

terminate
IO, sleep,

wait, join

yield,

time 
slice

notify, notifyAll,

IO complete, 
sleep expired,

join complete
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Tạo Thread (1)Tạo Thread (1)

� Khởi dựng các thread bằng việc sử dụng interface

Runnable hoặc class Thread.

� Nghĩa là thread ñược tạo phải kế thừa từ class Thread

hoặc triển khai interface Runnable.

� Có hai cách ñể tạo thread

� Thừa kế từ lớp java.lang.Thread

� Cài ñặt giao tiếp java.lang.Runnable



12

Tạo Thread (2)Tạo Thread (2)

� Một số method thông dụng ñược ñịnh nghĩa trong class

Thread.

� void start()

� void stop()

� String getName()/void setName(String)

� int getPriority()

� void sleep(long mili)

� boolean isAlive()

� void yield() //nhường

+run()

«interface»
Runnable

1

+currentThread() : Thread
+isInterrupted() : bool
+sleep(in millis : long) : long
+yield()
+isAlive()
+join()
+interrupt()
+start()
+stop()

Thread
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Main thread (1)Main thread (1)

� Mỗi chương trình Java có một thread, thậm chí nếu bạn

không tạo ra bất kỳ thread nào.

� Thread này ñược gọi là main thread.

� Main thread sinh ra các thread mà bạn tạo ra. Những

thread ñó gọi là child thread.

� Main thread thông thường là thread cuối cùng kết thúc

việc thực thi.
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Main thread (2)Main thread (2)

� Ví dụ:

class Demo {

public static void main (String args[] ) {

Thread t = Thread.currentThread();

System.out.println("Current thread: " + t);

t.setName("Demo Thread");

System.out.println("Renamed Thread: " + t);

}

}
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Tạo tuyến Kế thừa từ Thread (1) Tạo tuyến Kế thừa từ Thread (1) 
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Tạo tuyến Kế thừa từ Thread (2)Tạo tuyến Kế thừa từ Thread (2)
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Tạo tuyến sử dụng Runnable Tạo tuyến sử dụng Runnable 
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Ví dụ ña tuyến (1)Ví dụ ña tuyến (1)

public class MyThread implements Runnable{

String threadName;

MyThread(String name){

threadName = name;

Thread t = new Thread(this, threadName);

System.out.println("Thread created: " + t);

t.start(); 

}

public void run(){

try{

for(int i=0;i<=5;i++){

System.out.println(threadName + "loop: " + i);

Thread.sleep(100);

}

}catch (InterruptedException ie){

System.out.println("Thread " + threadName + " interrupted");

}

System.out.println(threadName + " is exiting.");

}

}
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Ví dụ ña tuyến (2)Ví dụ ña tuyến (2)

public class DemoMultiThread{

public static void main(String[] args){

new MyThread("TheFirstThread");

new MyThread("TheSecondThread");

try{

for(int i=0;i<=5;i++){

System.out.println("Main Thread loop: " + i);

Thread.sleep(300);

}

}catch (InterruptedException ie)

{

System.out.println("Main Thread interrupted");

}

System.out.println("Main Thread is terminating now");

}

}
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ðộ ưu tiên ðộ ưu tiên –– PRIORITYPRIORITY

� ðộ ưu tiên?

� Trong java, các tuyến ñược tạo ra có ñộ ưu tiên từ

Thread.MIN_PRIORITY ñến Thread.MAX_PRIORITY

� Tuyến có ñộ ưu tiên càng cao thì càng sớm ñược thực

hiện và hoàn thành.

� ðộ ưu tiên mặc ñịnh của các tuyến là

Thread.NORM_PRIORITY

� Một tuyến mới sẽ thừa kế ñộ ưu tiên từ tuyến tạo ra nó.

� ðặt ñộ ưu tiên cho một thread: setPriority(int)

� Xác ñịnh ñộ ưu tiên của thread: getPriority()
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Bộ lập lịch (1)Bộ lập lịch (1)

� Bộ lập lịch (scheduler) của Java quản lý các tuyến theo

cơ chế phân chia thời gian (timeslicing).

� Từng tuyến sẽ ñược cấp một khoảng thời gian ngắn

(time quantum) ñể sử dụng CPU.

� Trong khi thực thi, nếu ñã hết thời gian ñược cấp thì dù

chưa kết thúc tuyến cũng phải tạm dừng ñể cho các

tuyến khác cùng ñộ ưu tiên dùng CPU.

� Các tuyến cùng ñộ ưu tiên luân phiên sử dụng CPU theo

kiểu xoay vòng (round-robin).
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Bộ lập lịch (2)Bộ lập lịch (2)
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ðồng bộ hóa tuyến (1)ðồng bộ hóa tuyến (1)

� Các tuyến trong chương trình cùng truy cập vào một ñối

tượng có thể ñem lại kết quả không như mong muốn.

� Ví dụ: Tuyến A cập nhật ñối tượng X, tuyến B ñọc dữ

liệu từ X. Rất có thể xảy ra sự cố là tuyến B ñọc dữ

liệu chưa ñược cập nhật.

� ðồng bộ hoá tuyến (thread synchronization): Tại mỗi

thời ñiểm chỉ có một tuyến có thể truy cập vào ñối tượng

còn các tuyến khác phải ñợi.

� Ví dụ: Trong khi tuyến A cập nhật X thì tuyến B chưa

ñược ñọc.
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ðồng bộ hóa tuyến (2)ðồng bộ hóa tuyến (2)

� Dùng từ khóa synchronized ñể thực hiện ñồng bộ hoá.

� ðối tượng khai báo phương thức synchronized sẽ có

một bộ giám sát (monitor). Bộ giám sát ñảm bảo tại mỗi

thời ñiểm chỉ có một tuyến ñược gọi phương thức

synchronized.

� Khi một tuyến gọi phương thức synchronized, ñối tượng

sẽ bị khoá. Khi tuyến ñó thực hiện xong phương thức,

ñối tượng sẽ ñược mở khoá.
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ðồng bộ hóa tuyến (3)ðồng bộ hóa tuyến (3)

� Trong khi thực thi phương thức synchronized, một tuyến

có thể gọi phương thức wait() ñể chuyển sang trạng thái

chờ cho ñến khi một ñiều kiện nào ñó xảy ra.

� Khi thực hiện xong công việc trên ñối tượng, một tuyến

cũng có thể gọi phương thức notify() ñể thông báo cho

các tuyến khác ñang chờ ñể truy nhập ñối tượng.

� Deadlock: Thread A chờ thread B và thread B cũng chờ

thread A.
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Ví dụ Producer Ví dụ Producer –– Consumer (1)Consumer (1)

� Giả sử có 2 tuyến

� Producer ghi dữ liệu vào một buffer và Consumer ñọc

dữ liệu từ buffer

� Cần có sự ñồng bộ hoá nếu không dữ liệu có thể bị

Producer ghi ñè trước khi Consumer ñọc ñược hoặc

Consumer có thể ñọc một dữ liệu nhiều lần khi

Producer chưa sản xuất kịp.
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� Giải pháp ñồng bộ hoá:

� Trước khi tiếp tục sinh dữ liệu và ñưa vào buffer,

Producer phải chờ Consumer ñọc xong dl từ buffer.

� Khi Consumer ñọc xong dữ liệu, nó sẽ thông báo

(notify) cho Producer biết ñể tiếp tục sinh dữ liệu.

� Nếu Consumer thấy trong buffer không có dữ liệu

hoặc dữ liệu ñó ñã ñược ñọc rồi, nó sẽ chờ cho tới

khi nhận ñược thông báo có dữ liệu mới.

� Khi Producer sản xuất xong dữ liệu, nó thông báo cho

Consumer biết.

Ví dụ Producer Ví dụ Producer –– Consumer (2)Consumer (2)
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Ví dụ khi không ñồng bộVí dụ khi không ñồng bộ
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Ví dụ khi có ñồng bộVí dụ khi có ñồng bộ



30

� Tuyến ma thường là tuyến hỗ trợ môi trường thực thi

của các tuyến khác.

� Ví dụ: garbage collector của Java là một tuyến ma.

� Chương trình kết thúc khi tất cả các tuyến không phải

tuyến ma kết thúc.

� Các phương thức với tuyến ma:

// ñặt tuyến trở thành tuyến ma

void setDaemon(boolean isDaemon);

// kiểm tra tuyến có phải tuyến ma không

boolean isDaemon();

Tuyến ma (daemon thread)Tuyến ma (daemon thread)
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� Các tuyến có thể ñược ñưa vào trong cùng một nhóm

thông qua lớp ThreadGroup.

� Ví dụ: nhóm tuyến tìm kiếm dữ liệu trên các tập dữ

liệu khác nhau.

� Một nhóm tuyến chỉ có thể xử lý trên các tuyến trong

nhóm, ví dụ ngắt tất cả các tuyến.

� Có thể tạo ra các nhóm tuyến là nhóm con của một

nhóm tuyến khác.

� Nhóm tuyến ñặc biệt: System, main

Nhóm tuyến (thread group)Nhóm tuyến (thread group)
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1. Viết chương trình tạo 2 tuyến: một tuyến tìm kiếm các

số nguyên tố từ 1000 ñến 1000000 và một tuyến tính

tổng giá trị của các số nguyên tố tìm ñược. Chú ý ñồng

bộ tuyến.

2. Viết chương trình tạo mảng có 1000000 phần tử, sau

ñó tạo 2 tuyến ñể sắp xếp 2 nửa mảng, cuối cùng ghép

2 mảng ñã sắp xếp. So sánh cách làm trên với cách

sắp xếp trực tiếp toàn bộ mảng.

Bài tậpBài tập
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Chương 10: Chương 10: CollectionCollection

GVLT: Trần Anh Dũng



2

Nội dungNội dung

� Cấu trúc dữ liệu trong Java

� Array

� LinkedList

� Stack và Queue

� Collections Framework

� Danh sách (List)

� Tập hợp (Set)

� Bảng ánh xạ (Map)
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Linked ListLinked List

� Linked list là cấu trúc gồm các node liên kết với nhau

thông qua các mối liên kết. Node cuối linked list ñược

ñặt là null ñể ñánh dấu kết thúc danh sách.

� Linked list giúp tiết kiệm bộ nhớ so với mảng trong các

bài toán xử lý danh sách.

� Khi chèn/xoá một node trên linked list, không phải

dãn/dồn các phần tử như trên mảng.

� Việc truy nhập trên linked list luôn phải tuần tự.
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Linked ListLinked List

� Thể hiện Node thông qua lớp tự tham chiếu (self-

referential class)

� Một linked list ñược quản lý bởi tham chiếu tới node ñầu

và node cuối (firstNode & lastNode).

class Node {

private int data;

private Node nextNode;

// constructors and methods...

}

class Node {

private int data;

private Node nextNode;

// constructors and methods...

}

15 10
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Cài ñặt Linked ListCài ñặt Linked List

// Dinh nghia mot node trong linked list 
class ListNode {

int data;
ListNode nextNode;
ListNode(int value){

this(value, null); 
}
ListNode(int value, ListNode node){

data = value;    
nextNode = node; 

}
int getData(){  return data; }
ListNode getNext() {  return nextNode;  }

}
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Cài ñặt Linked ListCài ñặt Linked List

// Dinh nghia lop LinkedList

public class LinkedList {

private ListNode firstNode;

private ListNode lastNode;

public LinkedList(){ 

firstNode = lastNode = null;

}  

public void insertAtFront(int insertItem){

if ( isEmpty())

firstNode=lastNode=new ListNode(insertItem);

else 

firstNode=new ListNode(insertItem, firstNode);

}     
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Cài ñặt Linked ListCài ñặt Linked List

public void insertAtBack( int insertItem ){

if ( isEmpty() )
firstNode = lastNode = new ListNode( insertItem );

else 

lastNode = lastNode.nextNode = new ListNode( insertItem );
}

public int removeFromFront(){

int removeItem = -1;
if ( ! isEmpty() ) {

removeItem = firstNode.data;  

if ( firstNode == lastNode )
firstNode = lastNode = null;

else

firstNode = firstNode.nextNode;
}

return removeItem;  

}
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Cài ñặt Linked ListCài ñặt Linked List

public int removeFromBack(){

int removeItem = -1;

if ( ! isEmpty(){

removeItem = lastNode.data;  

if ( firstNode == lastNode )

firstNode = lastNode = null;

else{

ListNode current = firstNode;

while ( current.nextNode != lastNode )

current = current.nextNode;

lastNode = current;

current.nextNode = null;

}

}

return removeItem;

}
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Cài ñặt Linked ListCài ñặt Linked List

public boolean isEmpty()

{ 
return (firstNode == null);

}

public void print()

{

ListNode node = firstNode;
while (node != null)

{

System.out.print(node.data + " ");
node = node.nextNode;

}

System.out.println("\n");
}

}
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StackStack

� Stack là một cấu trúc theo kiểu LIFO (Last In First Out),

phần tử vào sau cùng sẽ ñược lấy ra trước.

� Hai thao tác cơ bản trên Stack

� Chèn phần tử: Luôn chèn vào ñỉnh Stack (push)

� Lấy phần tử: Luôn lấy ra từ ñỉnh Stack (pop)

� Ví dụ:
Stack s = new Stack();

s.push(10);

s.push(25);

while (!s.isEmpty())

System.out.print(s.pop() + " ");

Stack s = new Stack();

s.push(10);

s.push(25);

while (!s.isEmpty())

System.out.print(s.pop() + " ");
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Giới thiệuGiới thiệu

� Collection là ñối tượng có khả năng chứa các ñối tượng

khác.

� Các thao tác thông thường trên collection:

� Thêm/Xoá ñối tượng vào/khỏi collection

� Kiểm tra một ñối tượng có ở trong collection không

� Lấy một ñối tượng từ collection

� Duyệt các ñối tượng trong collection

� Xoá toàn bộ collection
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Collections FrameworkCollections Framework

� Các collection ñầu tiên của Java:

� Mảng

� Vector: Mảng ñộng

� Hastable: Bảng băm

� Collections Framework (từ Java 1.2)

� Là một kiến trúc hợp nhất ñể biểu diễn và thao tác

trên các collection.

� Giúp cho việc xử lý các collection ñộc lập với biểu

diễn chi tiết bên trong của chúng.
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Collections FrameworkCollections Framework

� Một số lợi ích của Collections Framework

� Giảm thời gian lập trình

� Tăng cường hiệu năng chương trình

� Dễ mở rộng các collection mới

� Khuyến khích việc sử dụng lại mã chương trình
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Collections FrameworkCollections Framework

� Collections Framework bao gồm

� Interfaces: Là các giao tiếp thể hiện tính chất của các

kiểu collection khác nhau như List, Set, Map.

� Implementations: Là các lớp collection có sẵn ñược

cài ñặt các collection interfaces.

� Algorithms: Là các phương thức tĩnh ñể xử lý trên

collection, ví dụ: sắp xếp danh sách, tìm phần tử lớn

nhất...
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InterfacesInterfaces

<<interface>>

Collection

<<interface>>

Set

<<interface>>

List

<<interface>>

Map

<<interface>>

SortedMap

<<interface>>

SortedSet



16

Interface CollectionInterface Collection

� Cung cấp các thao tác chính trên collection như

thêm/xoá/tìm phần tử... Ví dụ:

� boolean add(Object element);

� boolean remove(Object element);

� boolean contains(Object element);

� int size();

� boolean isEmpty();

� Nếu lớp cài ñặt Collection không muốn hỗ trợ các thao

tác làm thay ñổi collection như add, remove, clear... nó

có thể tung ra ngoại lệ UnsupportedOperationException.
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Interface ListInterface List

� List kế thừa từ Collection, cung cấp thêm các phương

thức ñể xử lý collection kiểu danh sách (Danh sách là

một collection với các phần tử ñược xếp theo chỉ số).

� Một số phương thức của List

� Object get(int index);

� Object set(int index, Object o);

� void add(int index, Object o);

� Object remove(int index);

� int indexOf(Object o);

� int lastIndexOf(Object o);
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Interface SetInterface Set

� Set kế thừa từ Collection, hỗ trợ các thao tác xử lý trên

collection kiểu tập hợp (Một tập hợp yêu cầu các phần

tử phải không ñược trùng lặp).

� Set không có thêm phương thức riêng ngoài các

phương thức kế thừa từ Collection.



19

Interface SortedSetInterface SortedSet

� SortedSet kế thừa từ Set, hỗ trợ thao tác trên tập hợp

các phần tử có thể so sánh ñược. Các ñối tượng ñưa

vào trong một SortedSet phải cài ñặt giao tiếp

Comparable hoặc lớp cài ñặt SortedSet phải nhận một

Comparator trên kiểu của ñối tượng ñó.

� Một số phương thức của SortedSet:

� Object first(); //lấy phần tử ñầu tiên (nhỏ nhất)

� Object last(); //lấy phần tử cuối cùng (lớn nhất)

� SortedSet subSet(Object e1, Object e2); //lấy một tập

các phần tử nằm trong khoảng từ e1 tới e2.
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Interface MapInterface Map

� Map cung cấp các thao tác xử lý trên các bảng ánh xạ

(Bảng ánh xạ lưu các phần tử theo khoá và không ñược

có 2 khoá trùng nhau).

� Một số phương thức của Map

� Object put(Object key, Object value);

� Object get(Object key);

� Object remove(Object key);

� boolean containsKey(Object key);

� boolean containsValue(Object value);

� ...
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Interface SortedMapInterface SortedMap

� SortedMap kế thừa từ Map, nó cung cấp thao tác trên

các bảng ánh xạ với khoá có thể so sánh ñược.

� SortedSet, các ñối tượng khóa ñưa vào trong

SortedMap phải cài ñặt giao tiếp Comparable hoặc lớp

cài ñặt SortedMap phải nhận một Comparator trên ñối

tượng khoá.
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ImplementationsImplementations

� Các cài ñặt trong Collections Framework chính là các

lớp collection có sẵn trong Java. Chúng cài ñặt các

collection interface ở trên ñể thể hiện các cấu trúc dữ

liệu cụ thể. Ví dụ: mảng ñộng, danh sách liên kết, cây ñỏ

ñen, bảng băm...
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ImplementationsImplementations

List
LinkedList

ArrayList

Map LinkedHashMap

SortedMap

HashMap

TreeMap

Set

HashSet

LinkedHashSet

SortedSet TreeSet
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Mô tả các cài ñặtMô tả các cài ñặt

� ArrayList: Mảng ñộng, nếu các phần tử thêm vào vượt

quá kích cỡ mảng, mảng sẽ tự ñộng tăng kích cỡ.

� LinkedList: Danh sách liên kết 2 chiều. Hỗ trợ thao tác

trên ñầu và cuối danh sách.

� HashSet: Bảng băm.

� LinkedHashSet: Bảng băm kết hợp với linked list nhằm

ñảm bảo thứ tự các phần tử.

� TreeSet: Cây ñỏ ñen (red-black tree).
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Ví dụ 1Ví dụ 1

import java.util.*;

public class LinkedListDemo 

{

public static void main(String args[])

{

LinkedList l = new LinkedList();

l.add(7);

l.add(10);

l.addFirst(1);

l.addLast(20);

for (int i = 0; i<l.size(); i++)

System.out.println (l.get(i));

} 

}
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Ví dụ 2Ví dụ 2

Set s1 = new HashSet();

s1.add(3);
s1.add(5);

s1.add(7);

s1.add(9);

Set s2 = new HashSet();

s2.add(3);
s2.add(4);

s2.add(6);

s2.add(8);

System.out.println(s1);

System.out.println(s2);

s1.addAll(s2);

System.out.println(s1);
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Một số vấn ñề vềMột số vấn ñề về
Xử lý Unicode trong JavaXử lý Unicode trong Java

GVLT: Trần Anh Dũng
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Nội dungNội dung

� Giới thiệu về hỗ trợ tiếng Việt trong java

� Giao diện GUI tiếng Việt

� Sử dụng tiếng Việt với các trong IDE

� Lưu trữ và xử lý tiếng Việt với CSDL
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Giới thiệuGiới thiệu

�Ở các phiên bản JDK từ 1.3 trở về trước, khả năng hiển
thị Unicode rất kém.

� JDK1.4, lần ñầu tiên Sun ñưa ra JDK hỗ trợ multi
languages và ta có thể sử dụng tiếng Việt ở khá nhiều
thành phần của Java như các Frame, Label, Text,
Button,... Tuy nhiên ở title vẫn còn lỗi do xung ñột font
chữ.

� Từ JDK1.5 khả năng hỗ trợ multi languages ñã khá hoàn
mĩ, có thể sử dụng Tiếng Việt ở bất cứ nơi nào trong
Java.
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Sử dụng tiếng Việt với các IDESử dụng tiếng Việt với các IDE

� IDE (Integrated Development Environment )

� Có rất nhiều IDE sử dụng ñể coding Java rất hiệu quả
như:

� JBuilder

� NetBeans

� Jcreator

� jEdit

� Eclipse

� ...
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Hiển thị tiếng ViệtHiển thị tiếng Việt

� Có thể nhập trực tiếp tiếng Việt trong source code Java
bằng cách sử dụng các bộ gõ tiếng Việt, sau ñó lưu
dưới ñịnh dạng Unicode (vd UTF-8, UTF-16), và cuối
cùng xác ñịnh kiểu mã hóa khi biên dịch.

� Dùng công cụ Native2Ascii của JDK. Thuận lợi của cách
dùng mã Unicode escape này là source sẽ ñộc lập với
file mã hóa, nhưng ngược lại khó ñọc và chỉnh sửa.
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Bảng mã ANSIBảng mã ANSI

� à:\u00e0 á:\u00e1 ả:\u1ea3 ã:\u00e3 ạ:\u1ea1 
ă:\u0103 ằ:\u1eb1 ắ:\u1eaf ẳ:\u1eb3 ẵ:\u1eb5 ặ:\u1eb7 
â:\u00e2 ầ:\u1ea7 ấ:\u1ea5 ẩ:\u1ea9 ẫ:\u1eab ậ:\u1ead 
ñ:\u0111 
è:\u00e8 é:\u00e9 ẻ:\u1ebb ẽ:\u1ebd ẹ:\u1eb9 
ê:\u00ea ề:\u1ec1 ế:\u1ebf ể:\u1ec3 ễ:\u1ec5 ệ:\u1ec7 
ò:\u00f2 ó:\u00f3 ỏ:\u1ecf õ:\u00f5 ọ:\u1ecd 
ô:\u00f4 ồ:\u1ed3 ố:\u1ed1 ổ:\u1ed5 ỗ:\u1ed7 ộ:\u1ed9 
ơ:\u01a1 ờ:\u1edd ớ:\u1edb ở:\u1edf ỡ:\u1ee1 ợ:\u1ee3 
ù:\u00f9 ú:\u00fa ủ:\u1ee7 ũ:\u0169 ụ:\u1ee5 
ư:\u01b0 ừ:\u1eeb ứ:\u1ee9 ử:\u1eed ữ:\u1eef ự:\u1ef1
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Bảng mã ANSIBảng mã ANSI

� À:\u00c0 Á:\u00c1 Ả:\u1ea2 Ã:\u00c3 Ạ:\u1ea0 
Â:\u0102 Ầ:\u1eb0 Ấ:\u1eae Ẩ:\u1eb2 Ẫ:\u1eb4 
Ậ:\u1eb6 
Ă:\u00c2 Ằ:\u1ea6 Ắ:\u1ea4 Ẳ:\u1ea8 Ẵ:\u1eaa 
Ặ:\u1eac 
ð:\u0110 
È:\u00c8 É:\u00c9 Ẻ:\u1eba Ẽ:\u1ebc Ẹ:\u1eb8 
Ê:\u00ca Ề:\u1ec0 Ế:\u1ebe Ể:\u1ec2 Ễ:\u1ec4 Ệ:\u1ec6 
Ò:\u00d2 Ó:\u00d3 Ỏ:\u1ece Õ:\u00d5 Ọ:\u1ec6 
Ô:\u00d4 Ồ:\u1ed2 Ố:\u1ed0 Ổ:\u1ed4 Ỗ:\u1ed6 
Ộ:\u1ed8
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Bảng mã ANSIBảng mã ANSI

�Ơ:\u01a0 Ờ:\u1edc Ớ:\u1eda Ở:\u1ede Ỡ:\u1ee0 
Ợ:\u1ee2 
Ù:\u00d9 Ú:\u00da Ủ:\u1ee6 Ũ:\u0168 Ụ:\u1ee4 
Ư:\u01af Ừ:\u1eea Ứ:\u1ee8 Ử:\u1eec Ữ:\u1eee 
Ự:\u1ef0 

ì:\u00ec í:\u00ed ỉ:\u1ec9 ĩ:\u0129 ị:\u1ecb 
Ì:\u00cc Í:\u00cd Ỉ:\u1ec8 Ĩ:\u0128 Ị:\u1eca 
ỳ:\u1ef3 ý:\u00fd ỷ:\u1ef7 ỹ:\u1ef9 ỵ:\u1ef5 
Ỳ:\u1ef2 Ý:\u00dd Ỷ:\u1ef6 Ỹ:\u1ef8 Ỵ:\u1ef4
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Ví dụ 1Ví dụ 1

� Tạo file DemoUnicode.java

import javax.swing.JOptionPane;
public class DemoUnicode {

public static void main(String[] args) {
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Ch\u00E0o b\u1EA1n!!!", 
"Demo Unicode", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

}
} 



10

Ví dụ 2Ví dụ 2

� Dùng các bộ gõ tiếng Việt, lưu file ñịnh dạng Unicode

� Biên dịch và chạy chương trinh:

� javac -encoding unicode DemoUnicode.java

� java DemoUnicode

import javax.swing.JOptionPane;
public class DemoUnicode{

public static void main(String[] args){
JOptionPane.showMessageDialog(null, "Thử nghiệm 

Tiếng Việt", "Tiếng Việt", JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
}

}
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Ví dụ 3Ví dụ 3

public class DemoUnicode3{
public static void main(String[] args){

JFrame frame = new JFrame("Nhận và hiển thị Tiếng Việt");

final JTextField textfield = new JTextField(10);
final JLabel label = new JLabel();
final JButton button = new JButton("Nhấn ñể xem");
button.addActionListener(

new ActionListener(){
public void actionPerformed(ActionEvent arg){

label.setText(textfield.getText());
}

}
);
frame.getContentPane().setLayout(new FlowLayout());
frame.getContentPane().add(textfield);

frame.getContentPane().add(button);
frame.getContentPane().add(label);
frame.setSize(300, 200);
frame.setVisible(true);

}

}



12

Hiển thị tiếng ViệtHiển thị tiếng Việt

� Lưu ý:

� Khi lưu file dưới ñịnh dạng UTF-8, ta phải ñảm bảo
rằng trình biên tập file không ghi BOM (byte order
mark) vào ñầu file.

� Các kí tự BOM sẽ làm cho bộ biên dịch javac không
thực hiện ñược.

� Ví dụ như Notepad của Windows là một trình biên tập
có ghi BOM, còn JCreator thì không
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Lưu tiếng Việt trong CSDLLưu tiếng Việt trong CSDL

� Các hệ quản trị CSDL và các kiểu mã hóa:

� MS Access 97 UTF-8

� Từ MS Access 2000 UTF-16

� SQL Server 2000 UTF-16

� MySQL UTF-8



14

Lưu tiếng Việt trong CSDLLưu tiếng Việt trong CSDL

� Kết nối JDBC-ODBC (kiểu 1) không hỗ trợ UTF-16

� Lưu trữ tiếng Việt trong CSDL bằng cách thiết lập các
field có kiểu nchar, nvarchar

� Dùng kí tự N trước chuỗi tiếng Việt trong câu lệnh SQL.

� Ví dụ:

UPDATE Customers SET City=N'Hà Nội' WHERE
City=N'London'
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Chương 12. Lập trình mạngChương 12. Lập trình mạng

GVLT: Trần Anh Dũng
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Nội dungNội dung

� Mạng máy tính

� Các giao thức mạng

� Giao thức TCP, UDP

� Mô hình client/server

� Lập trình mạng thông qua socket

� Lập trình socket với TCP

� Lập trình socket với UDP
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Mạng máy tínhMạng máy tính

� Tầng ứng dụng

� Standard apps: HTTP, FTP, Telnet

� User apps

� Tầng vận chuyển

� TCP

� UDP

� Programming Interface: Sockets

� Tầng mạng: IP

� Tầng kết nối: Device drivers

Application

(http,ftp,telnet,…)

Transport
(TCP, UDP,...)

Network
(IP,…)

Link
(device driver,...)
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Các giao thức mạngCác giao thức mạng

� Trên internet, hai máy có thể trao ñổi ñược với nhau ña
số ñều dựa theo quy ước hay giao thức cốt lõi là TCP/IP
(Transmission Control Protocol/Internet Protocol)

� Theo giao thức này mỗi máy sẽ ñược ñặt cho một số
riêng biệt gọi là ñịa chỉ IP (IP address)

� Ví dụ máy tính có tên www.microsoft.com sẽ có ñịa
chỉ IP là 207.46.230.219

� Các số IP này là duy nhất (không máy nào ñược
trùng)

� Do NIC cung cấp
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Các giao thức mạngCác giao thức mạng

� Tại sao vừa có ñịa chỉ IP vừa có tên riêng cho từng
máy?

� Cách biểu diễn:

� Chiều dài 32 bits

� 172.28.16.5

� 172 28 16 5

� 10101100 00011100 00010000 00000101
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Giao thức TCP và UDPGiao thức TCP và UDP

� Quá trình chuyển dữ liệu trên mạng là khá phức tạp.

� Chi tiết quá trình này diễn ra tương tự như trong thực tế
ta gửi thư hay bưu phẩm

� Trước hết phải ghi rõ ñịa chỉ nơi ñến (trường hợp này
là ñịa chỉ IP của máy chủ)

� Sau ñó có thể gửi thông thường hoặc gửi bảo ñảm.

� Cách chuyển dữ liệu bảo ñảm dựa vào giao thức
TCP (Transmission Control Protocol)

� Cách truyền không bảo ñảm dựa vào giao thức UDP
(User Datagram Protocol)
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Giao thức TCPGiao thức TCP

� TCP – Transmission Control Protocol

� Giao thức phổ biến ở tầng vận chuyển

� ðặc ñiểm:

� Tin cậy

� Hướng kết nối (Connection oriented)

� Hoạt ñộng hai chiều ñồng thời

� Phân mảnh thông ñiệp thành từng gói và send

� TCP chiếm dụng tài nguyên và chậm

� Áp dụng cho các dịch vụ như truyền tập tin, các dịch
vụ trực tuyến trên internet ñòi hỏi ñộ tin cậy cao,…
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Giao thức TCPGiao thức TCP
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Giao thức UDPGiao thức UDP

� UDP – User Datagram Protocol

� Giao thức không kết nối (Connectionless protocol)

� Phân phối thông ñiệp không tin cậy

� Không cần kiểm tra ñường truyền, không thông tin
phản hồi

� Ít chiếm dụng tài nguyên, nhanh

� Chẳng hạn: Thông báo giờ, tỉ giá, gửi tin nhắn,…
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Giao thức UDPGiao thức UDP
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Dịch vụ máy chủ & PortDịch vụ máy chủ & Port

� Khi kết nối vào máy chủ ta có thể yêu cầu máy chủ
nhiều dịch vụ khác nhau.

� TCP và UDP chỉ chịu trách nhiệm ñưa dữ liệu từ một
máy tính này sang một máy tính khác, còn dữ liệu ñó
ñược gửi cho dịch vụ nào thì phải thông qua một dịch vụ
gọi là cổng (port).

� Mỗi chương trình dịch vụ sẽ sử dụng một port ñể truy
xuất thông tin.

� Như vậy, TCP và UDP sử dụng port ñể xác ñịnh chương

trình sẽ nhận dữ liệu khi ñến một máy tính.
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Dịch vụ máy chủ & PortDịch vụ máy chủ & Port

� Port là một số nguyên

� Một số port ñã ñược dành riêng cho các dịch vụ mạng
phổ biến:

� FTP 21

� HTTP 80

� Telnet 23

� SMTP 25

� …

� Nên dùng giá trị lớn hơn 1024
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Mô hình Client/ServerMô hình Client/Server

Network

a client, a server, and network

Client
Server

Client machine

Server machine
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Mô hình Client/ServerMô hình Client/Server

� Server: Là phần tử thụ ñộng

� Chờ yêu cầu từ client

� Xử lý và trả kết quả cho client

� Client: Là phần tử chủ ñộng

� Kết nối ñến server ñể gửi yêu cầu

� Chờ nhận kết quả trả về và xử lý kết quả
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Lập trình mạng thông qua socketLập trình mạng thông qua socket

� Trước khi yêu cầu một dịch vụ trên máy chủ thực hiện
ñiều gì ñó, client phải có khả năng kết nối ñược với máy
chủ.

� Quá trình kết nối này ñược java hiện thực thông qua một
cơ chế trừu tượng hóa gọi là socket (“cơ chế ổ cắm”)

� Việc kết nối theo cơ chế socket cần hai thông tin chính:

� ðịa chỉ của máy cần kết nối

� Số hiệu cổng của chương trình dịch vụ
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Lập trình mạng thông qua socketLập trình mạng thông qua socket

� Sockets

� ðiểm giao tiếp giữa máy tính và mạng

� ðược dùng ñể gửi và nhận dữ liệu

� ðược hỗ trợ bởi nhiều hệ thống và ngôn ngữ lập trình

� Có hai loại socket:

� TCP (Transmission Control Protocol)

� UDP (User Datagram Protocol)

logical connection

sockets (end points)
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Lập trình mạng thông qua socketLập trình mạng thông qua socket

� Gói java.net chứa tất cả các lớp cần thiết cho việc lập
trình mạng.

� ðể sử dụng chúng ta cần khai báo:

� import java.net.*;

� Các lớp cơ bản:

� InetAddress

� Socket

� ServerSocket

� DatagramSocket

� DatagramPacket
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InetAddress classInetAddress class

� Lớp InetAddress

� Quản lý ñịa chỉ theo tên và theo số

� Không có phương thức khởi tạo

� Cung cấp các phương thức static ñể chuyển ñổi và
truy xuất ñịa chỉ IP

� public static InetAddress getByName(String host)

� public static InetAddress[ ] getAllByName(String host)

� public static InetAddress getLocalHost()
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InetAddress class InetAddress class –– Ví dụVí dụ

import java.net.*;
public class IDemoInetAddress {

public static void main(String args[]){
try{

InetAddress A = InetAddress.getLocalHost();
//InetAddress A = InetAddress.getByName("www.uit.edu.vn");
System.out.println("Host Name is: " + A.getHostName());
System.out.println("IP Address is:" + A.getHostAddress());

} catch (UnknownHostException m) {
System.out.println("Address not found ");
System.exit(1);

}
}

}
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Lập trình socket với TCPLập trình socket với TCP

� Client phải kết nối ñến server

� Server process phải chạy trước (phần tử thụ ñộng)

� Server phải tạo một socket ñể lắng nghe và chấp
nhận các kết nối từ client

� Client kết nối ñến server bằng cách:

� Khởi tạo TCP socket ở local

� Xác ñịnh IP address, port number của server process
và kết nối ñến



21

Lập trình socket với TCPLập trình socket với TCP

� Sau khi client khởi tạo socket, nó sẽ thiết lập kết nối ñến
server.

� Khi server nhận yêu cầu kết nối, nó sẽ chấp nhận yêu
cầu và khởi tạo socket mới ñể giao tiếp với client.

� Cho phép server chấp nhận nhiều client tại một thời
ñiểm

� Server socket ñược tạo ra từ lớp java.net.ServerSocket

� Client socket ñược tạo ra từ lớp java.net.Socket
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Client/server socket interaction: TCPClient/server socket interaction: TCP

wait for incoming
connection request
connectionSocket =
welcomeSocket.accept()

create socket,
port=x, for
incoming request:
welcomeSocket = 

ServerSocket()

create socket,
connect to hostid, port=x
clientSocket = 

Socket()

close
connectionSocket

read reply from
clientSocket

close
clientSocket

Server (running on hostid) Client

send request using
clientSocketread request from

connectionSocket

write reply to
connectionSocket

TCP 
connection setup
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Socket classSocket class

� Lớp Socket dùng ñể tạo kết nối từ phía khách với máy
chủ, thường ñược khởi tạo bởi các phương thức sau:

� public Socket (String host, int port) throws
UnknownHostException, IOException

� public Socket(InetAddress address, int port) throws
IOException

� public Socket(String host, int port, boolean stream)
throws IOException
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Socket classSocket class

� Một số phương thức hỗ trợ cho lớp Socket từ phía máy
khách:

� InputStream getInputStream() throws IOException

� OutputStream getOutputStream() throws IOException

� InetAddress getInetAddress()

� int getPort()
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ServerSocket classServerSocket class

� Dùng ñể tạo kết nối từ phía máy chủ với các máy khách

� ðối tượng ServerSocket ñược khởi tạo từ phương thức
sau:

� public ServerSocket(int port) throws IOException

� Chờ kết nối từ các máy khách gửi ñến ñối tượng
ServerSocket:

� Socket accept () throws IOException

� Máy chủ ngắt kết nối:

� public void close () throws IOException
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TCPClient.javaTCPClient.java

import java.io.*;
import java.net.*;
class TCPClient
{

public static void main(String argv[]) throws Exception{
String sentence; 
String modifiedSentence;
BufferedReader inFromUser = new BufferedReader(

new InputStreamReader(System.in)); 
Socket clientSocket = new Socket("dungta", 6789);

DataOutputStream outToServer = new
DataOutputStream(clientSocket.getOutputStream());
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TCPClient.javaTCPClient.java

BufferedReader inFromServer = new BufferedReader(
new InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));

System.out.print("Nhap chuoi:");
sentence = inFromUser.readLine();

outToServer.writeBytes(sentence + '\n');

modifiedSentence = inFromServer.readLine(); 

System.out.println("FROM SERVER: " + modifiedSentence);

clientSocket.close();

}
}
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TCPServer.javaTCPServer.java

String clientSentence;
String capitalizedSentence;
ServerSocket  welcomeSocket = new ServerSocket(6789); 

while(true){ 
Socket connectionSocket = welcomeSocket.accept();

BufferedReader inFromClient = new BufferedReader(
new InputStreamReader(connectionSocket.getInputStream()));

DataOutputStream  outToClient = new
DataOutputStream(connectionSocket.getOutputStream());

clientSentence = inFromClient.readLine();

capitalizedSentence = clientSentence.toUpperCase() + '\n';
outToClient.writeBytes(capitalizedSentence);

connectionSocket.close();

}
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Bài tậpBài tập

� Xây dựng một mô hình ứng dụng client/server sử dụng
lớp Socket và SocketServer ñể kết nối và trao ñổi thông
tin giữa máy khách và máy chủ.

� Máy khách (client) sẽ gửi một chuỗi ñến máy chủ
(server).

� Máy chủ sẽ ñảo ngược thứ tự của chuỗi và gửi trả về
cho máy khách.

� Máy khách nhận chuỗi trả về từ máy chủ và kết xuất
chuỗi.



30

UDP Sockets ProgrammingUDP Sockets Programming

� Dữ liệu gửi ñi theo giao thức UDP thường ñược ñóng
thành gói (data package) bao gồm:

� ðịa chỉ IP của máy nhận

� Port cùng với dữ liệu

� DatagramSocket: Tạo kết nối mạng

� DatagramPacket: ðể ñóng gói datagram thành packet
truyển trên mạng

� Dùng ñể nhận và gửi
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UDP Sockets ProgrammingUDP Sockets Programming

� UDP

� Phi kết nối và không tin cậy.

� Không ñảm bảo bảo toàn dữ liệu

� Socket Programming với UDP

� Không cần socket làm server.

� Không có luồng dữ liệu gắn vào các socket.

� Sending hosts ñóng gói dữ liệu, IP và port thành
packet rồi gửi lên mạng.

� Receiving host nhận packet và rút trích ra thông tin.
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Client/server socket interaction: UDPClient/server socket interaction: UDP

close
clientSocket

Server (running on hostid)

read reply from
clientSocket

create socket,
clientSocket = 
DatagramSocket()

Client

Create, address (hostid, port=x,
send datagram request 
using clientSocket

create socket,
port=x, for
incoming request:
serverSocket = 
DatagramSocket()

read request from
serverSocket

write reply to
serverSocket
specifying client

host address,
port umber
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DatagramSocket ClassDatagramSocket Class

� Lớp này dùng chuyển data theo giao thức UDP

� Constructor:

� public DatagramSocket () throws SocketException

� public DatagramSocket (int) throws SocketException

� int port

� Một số phương thức:

� void send (DatagramPacket p)

� void receive (DatagramPacket p)

� void close()
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DatagramPacket ClassDatagramPacket Class

� ðóng gói nội dung cần gửi thành packet trên mạng.

� Chứa nội dung cần gửi và ñịa chỉ máy gửi, port

� Một số constructor:

� public DatagramPackage(byte buff[], int len)

� Khởi tạo gói tin có dữ liệu chứa trong bộ ñệm buff[], chiều dài
gói dữ liệu là len

� public DatagramPackage (byte buff[], int len,
InetAddress iaddr, int port)

� Khởi tạo gói tin có dữ liệu chứa trong bộ ñệm buff[], chiều
dài, ñịa chỉ máy ñích và port
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DatagramPacket ClassDatagramPacket Class

� Nhận các thông tin từ DatagramPacket:

� public InetAddress getAddress()

� Trả về ñịa chỉ chứa trong gói dữ liệu

� public byte[] getData()

� Trả về dữ liệu chứa trong gói

� public int getLength()

� Trả về kích thước (số bytes) dữ liệu có trong gói

� public int getPort()

� Trả về số hiệu cổng chứa trong gói dữ liệu
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DatagramPacket ClassDatagramPacket Class

� Thay ñổi thông tin của DatagramPacket:

� public void setData(byte[] b)

� public void setData(byte[] b, int offset, int length)

� public void setAddress(InetAddress dc)

� public void setPort(int port)

� public void setLength(int length)

� …
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UDPClient.javaUDPClient.java

import java.io.*; 
import java.net.*; 
class UDPClient{ 

public static void main(String args[]) throws Exception {
BufferedReader inFromUser = new BufferedReader(

new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Nhap chuoi: ");
String sentence = inFromUser.readLine();

DatagramSocket clientSocket = new DatagramSocket();

InetAddress IPAddress = InetAddress.getByName("dungta"); 

byte[]sendData = new byte[1024]; 
byte[]receiveData = new byte[1024]; 
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UDPClient.javaUDPClient.java

sendData = sentence.getBytes();
DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(

sendData, sendData.length, IPAddress, 9876);

clientSocket.send(sendPacket);

DatagramPacket receivePacket = new

DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);

clientSocket.receive(receivePacket);

String modifiedSentence = new String(receivePacket.getData()); 
System.out.println("FROM SERVER:" + modifiedSentence);
clientSocket.close(); 

} 
}
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UDPServer.javaUDPServer.java

import java.io.*; 
import java.net.*; 
class UDPServer{ 

public static void main(String args[]) throws Exception {
DatagramSocket serverSocket = new DatagramSocket(9876);

byte[ ]receiveData= new byte[1024];
byte[ ]sendData= new byte[1024];
while(true) 
{

DatagramPacket receivePacket = new
DatagramPacket(receiveData, receiveData.length);

serverSocket.receive(receivePacket);
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UDPServer.javaUDPServer.java

String sentence = new String(receivePacket.getData());
InetAddress IPAddress = receivePacket.getAddress();

int port = receivePacket.getPort(); 
String capitalizedSentence = sentence.toUpperCase();

sendData = capitalizedSentence.getBytes();

DatagramPacket sendPacket = new DatagramPacket(
sendData, sendData.length, IPAddress, port);

serverSocket.send(sendPacket); 

}
}

}
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Remote Method InvokeRemote Method Invoke

GVLT: Trần Anh Dũng
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Tổng quan về RMITổng quan về RMI

� Thông thường các chương trình của chúng ta ñược viết
dưới dạng thủ tục hay hàm.

� Mã lệnh của hàm (hay thủ tục) ñược nạp thẳng vào
bộ nhớ và thực thi ngay trên máy cục bộ.

� Nạp nội dung của hàm hay ñối tượng ở một máy nào
ñó và gọi chúng từ một máy khác?

� RMI (gọi phương thức từ xa) là cách thức giao tiếp giữa
các ñối tượng java có mã lệnh cài ñặt trên những máy
khác nhau có thể gọi lẫn nhau.
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Tổng quan về RMITổng quan về RMI
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Stub và SkeletonStub và Skeleton

� Các tham số truyền cho các phương thức của ñối tượng
ở xa phải ñược ñóng gói và chuyển qua mạng ñể ñến
ñược với phương thức thực sự (việc truyền kết quả trở
về cũng vậy).

� ðể giải quyết vấn ñề trên, ñối tượng java trên hai máy
khác nhau không gọi nhau trực tiếp mà thông qua các
lớp trung gian nằm trên cả máy khách và máy chủ.

� Phía máy khách, lớp trung gian này gọi là Stub

� Phía máy chủ lớp trung gian này gọi là Skeleton
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Stub và SkeletonStub và Skeleton



46

Cơ chế hoạt ñộng của RMICơ chế hoạt ñộng của RMI

� Các hệ thống RMI phục vụ cho việc truyền tin thường
ñược chia làm hai loại: Client và Server

� Một server cung cấp dịch vụ RMI

� Client gọi các phuơng thức trên ñối tượng của dịch vụ
này.

� ðầu tiên, RMI-server ñăng ký tên của nó với bộ Registry

� RMI-client tìm tên của RMI-server trong bộ Registry ñể

thiết lập truy cập từ xa với RMI-server

� Stub ñóng gói tham số rồi gửi ñến Skeleton. Skeleton
gọi phương thức từ xa rồi ñóng gói kết quả gửi về Stub
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Cơ chế hoạt ñộng của RMICơ chế hoạt ñộng của RMI
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Giao tiếp Stub Giao tiếp Stub –– SkeletonSkeleton

� Client gọi một phương thức từ xa, lời gọi này ñầu tiên
ñược chuyển tiếp ñến Stub.

� Stub có nhiệm vụ gửi tiếp lời yêu cầu này ñến Skeleton
phía server bằng cách Stub mở một socket ñến server,
ñóng gói các tham số rồi truyền luồng dữ liệu này ñến
Skeleton.

� Skeleton chứa ñựng một phương thức nhận các lời yêu
cầu từ xa, mở gói tham số, gọi hàm thực sự trên server
ñể tính toán rồi trả kết quả về Stub phía client.
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Các bước xây dựng một RMICác bước xây dựng một RMI

� Bước 1: ðịnh nghĩa một giao tiếp từ xa (remote interface) trên
server.

� Bước 2: Xây dựng một ñối tượng từ xa (remote object) bằng
cách hiện thực giao tiếp từ xa (remote interface)

� Bước 3: Xây dựng chương trình phía server

� Bước 4: Xây dựng chương trình phía client

� Bước 5: Biên dịch các file java nguồn (phía client và server)

� Bước 6: Sinh ra các Stub phía client và Skeleton phía server

� Bước 7: Khởi ñộng bộ ñăng ký RMI (RMI registry)

� Bước 8: Khởi ñộng các ñối tượng từ xa phía server

� Bước 9: Chạy chương trình phía client
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B1: ðịnh nghĩa Remote InterfaceB1: ðịnh nghĩa Remote Interface

� Các phương thức trong Remote Interface muốn ñược
gọi từ xa ñều phải có khả năng ném ra ngoại lệ
RemoteException.

//Calculator.java
import java.rmi.*;

public interface Calculator extends Remote
{

public int sum(int x, int y) throws RemoteException;
}
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B2: Hiện thực Remote InterfaceB2: Hiện thực Remote Interface

� Lớp Calculator ở trên chỉ là một Remote Interface, nó chỉ
ñặc tả các phương thức của ñối tượng. Từ giao tiếp ñó,
ñối tượng thực sự phải ñược cài ñặt như sau:

//CalculatorImpl.java
import java.rmi.*;
public class CalculatorImpl implements Calculator{
public int addNum(int x, int y) throws RemoteException{

System.out.println(“Client request to calculate”);
return (x+y);

}
} C:\RMI>javac CalculatorImpl.java
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B3: Xây dựng chương trình phía serverB3: Xây dựng chương trình phía server

import java.rmi.*;
import java.rmi.server.*;
public class CalculatoServer{

public static void main(String[] args){
try{ //Tạo ñối tượng Calculator thực sự

CalculatorImplc = new CalculatorImpl();
System.out.println(“ExportingCalculator…”);
//Thông báo sự hiện diện của ñối tượng cho máy ảo java
UnicastRemoteObject.exportObject(c);
//ðăng ký ñối tượng với bộ quản lý rmi
Naming.bind(“rmi://localhost/Mycalculator”, c);
System.out.println(“RegisterCalculator!”);

}catch(Exception ex){ System.out.println(ex.getMessage());  }
}

}

CalculatorServer.java

C:\RMI>javac CalculatorServer.java
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B4: Xây dựng chương trình phía clientB4: Xây dựng chương trình phía client

///CalculatorClient.java
import java.rmi.*;
public class CalculatorClient{

public static void main(String args[]){
try{

//Tìm ñối tượng cần truy xuất theo tên
System.out.println(“Finding object…”);
Calculator c =

(Calculator)Naming.lookup(“rmi://localhost/MyCalculator”);
//Gọi phương thức của ñối tượng
System.out.println(c.addNum(12,1));

}catch(Exception e) { System.out.println(e); }
}

} C:\RMI>javac CalculatorClient.java
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B5: Biên dịch các file java nguồnB5: Biên dịch các file java nguồn

� Phía server ta ñã có các file nguồn: Calculator.java,
CalculatorImpl.java, CalculatorServer.java. Tiến hành
biên dịch:

� C:\RMI>javac Calculator.java

� C:\RMI>javac CalculatorImpl.java

� C:\RMI>javac CalculatorServer.java

� Phía client ta có file nguồn CalculatorClient.java

� C:\RMI>javac CalculatorClient.java
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B6: Sinh lớp Stub và SkeletonB6: Sinh lớp Stub và Skeleton

� Dựa vào lớp cài ñặt CalculatorImpl.class, trình biên dịch
rmic.exe của java sẽ cung cấp cho chúng ta hai lớp
trung gian Stub và Skeleton.

� C:\RMI>rmic CalculatorImpl

� Kết quả chúng ta sẽ thu ñược hai tập tin:

� CalculatorImpl_Stub.class

� CalculatorImpl_Skel.class
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B7: B7: Khởi ñộng bộ ñăng ký RMIKhởi ñộng bộ ñăng ký RMI

� Chạy chương trình rmiregistry

� C:\RMI>rmiregistry.exe

� Chương trình này có thể không phản hồi cho ta thông tin
gì cả bởi vì ñây là chương trình chạy ở dạng service. Nó
có nhiệm vụ ñón nhận các kết nối chứa thông tin về ñối
tượng do phương thức Naming.bind() gửi ñến.

� Mặc ñịnh rmiregistry.exe lắng nghe các kết nối gửi ñến
cổng 1099. Ta có thể chỉ ñịnh số hiệu cổng khác

� C:\RMI>rmiregistry.exe 2003
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B8: Khởi ñộng các ñối tượng phía serverB8: Khởi ñộng các ñối tượng phía server

� Mở cửa sổ DOS-prompt khác chạy chương trình
CalculatorServer:

� C:\RMI>java CalculatorServer

� Cũng như rmiregistry.exe, sau khi CalculatorServer
ñược gọi, hàm Naming.bind() sẽ ñi vào vòng lặp vô tận
ñể chờ nhận yêu cầu từ client ñến. Lúc này chúng ta có
hai chương trình chạy ở chế ñộ hậu trường là
rmiregistry.exe và CalculatorServer. Mỗi chương trình
chạy trên một cửa sổ ñộc lập.
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B9: Chạy chương trình phía clientB9: Chạy chương trình phía client

� Mở thêm cửa DOS-prompt thứ ba, chạy chương trình
CalculatorClient:

� C:\RMI>java CalculatorClient

� Kết quả trả về tổng của 12+1, là lời gọi ñến phương thức
addNum() của ñối tượng CalculatorImpl.

� Trong cửa sổ DOS-prompt của chương trình
CalculatorServer ñang chạy sẽ thấy kết xuất sau: “Client
request to calculate”
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Chuyển tham số trong RMIChuyển tham số trong RMI

� Trong java, ñối tượng ñược truyền theo tham chiếu còn
các kiểu dữ liệu cơ sở truyền theo tham trị.

� Việc truyền tham số qua mạng theo cơ chế RMI có hai
nguyên tắc sau:

� Dữ liệu kiểu cơ sở ñược truyền theo tham trị.

� Dữ liệu kiểu ñối tượng muốn truyền qua mạng phải
cài ñặt 1 trong 2 giao tiếp Remote hoặc Serializable.

� Các ñối tượng cài ñặt giao tiếp Remote sẽ ñược truyền theo
tham chiếu

� Các ñối tượng cài ñặt giao tiếp Serializable ñược truyền theo
tham trị.
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Chuyển ñối tượng theo tham trịChuyển ñối tượng theo tham trị

� Các lớp ñối tượng cài ñặt giao tiếp Serializable ñều
ñược java xem như có khả năng tuần tự hóa.

� Nghĩa là ta có thể yêu cầu java lưu toàn bộ ñối tượng
lên ñĩa cứng thành một tập tin nào ñó, sau ñó ñem
tập tin này ñến máy khác ta có thể khôi phục ñối
tượng về trạng thái ban ñầu mà không cần phải khởi
tạo ñối tượng mới bằng lệnh new.

� Trong thuật ngữ lập trình phân tán, qui trình chuyển
tham số và dữ liệu qua lại giữa hai lớp trung gian Stub
và Skeleton ñược gọi là mashaling và un-mashaling.
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Ví dụVí dụ

� Sau ñây chúng ta xây dựng một chương trình chuyển
tham số ñối tượng theo tham trị qua mạng từ máy khách
ñến máy chủ trong RMI

� Chương trình tương tự trò chơi ném bóng, trình khách
sẽ ném một quả bóng (ñối tượng Ball) lên máy chủ, trình
chủ sẽ tiếp nhận quả bóng và trả về cho trình khách.
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 1Bước 1

//Ball.java
import java.io.*;
public class Ball implements Serializable{

int weight=0;
public Ball(int w){

weight=w;
}
public int getWeight(){

return weight;
}
public void setWeight(int w){

weight=w;
}

}
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 2Bước 2

� ðặt tả interface cho ñối tượng trên máy chủ

� PingServer ñược ñặt trên trình chủ. ðối tượng
PingServer có một phương thức ping(), ñược gọi bởi
trình khách. Trình khách sử dụng phương thức ping() ñể
ném quả bóng lên trình chủ thông qua tham số kiểu ñối
tượng là Ball.

//PingServer.java 
import java.rmi.*;
public interface PingServer extends Remote{

public Ball ping(Ball b) throws RemoteException;
}
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 3Bước 3

� Cài ñặt chi tiết cho ñối tượng PingServer

//PingServerImpl.java
import java.rmi.*;
public class PingServerImpl implements PingServer{
public Ball ping(Ball b) throws RemoteException{
//Tiếp nhận ñối tượng từ trình khách
System.out.println(“Client send a Ball object weight ”+b.getWeight());
//Thay ñổi nội dung ñối tượng
b.setWeight(b.getWeight()+15);
//Ném ñối tượng về cho trình khách
return b

}
}
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 4Bước 4

� Cài ñặt ñối tượng PingServerImpl trên máy chủ

import java.rmi.*;
import java.rmi.server.*;
public class Setup{

public static void main(String args[]) throws Exception{
PingServer server = new PingServerImpl(); //Kiến tạo ñối tượng
//Thông báo khả năng giao tiếp ñược từ xa của ñ/t với máy ảo java
UnicastRemoteObject.exportObject(server);
//ðăng ký ñối tượng với dịch vụ rmiregistry
Naming.bind(“rmi://localhost/pingobject”, server);
System.out.println(“Waiting for client request…”);

}
}

//Setup.java
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 5Bước 5

� Chương trình client gọi phương thức từ xa

import java.rmi.*;
public class Client{
public static void main(String args[]) throws Exception{
Ball ball = new Ball(12);
//Yêu cầu rmiregistry truy tìm ñối tượng PingServer
PingServer server =

(PingServer)Naming.lookup(“rmi://localhost/pingobject”);
System.out.println(“Ball weight before send to server “ +ball.getWeight());
Ball anotherBall = server.ping(ball);
System.out.println(“Ball weight return by server “ +anotherBall.getWeight());

}
}

//Client.java
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 6Bước 6

� Biên dịch chương trình, tất cả các file mã nguồn ñược
lưu trong thư mục C:\RMI\ByValue

� C:\RMI\ByValue>javac *.java

� Tạo các lớp trung gian Stub và Skeleton

� C:\RMI\ByValue>rmic PingServerImpl

� Kết quả ta ñược các tập tin sau:

� PingServer.class, PingServerImpl.class

� PingServerImpl_Stub.class

� PingServerImpl_Skel.class

� Setup.class, Client.class
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 7Bước 7

� Cài ñặt ñối tượng và thực thi chương trình

� Khởi ñộng bộ ñăng ký rmiregistry

� C:\RMI\ByValue>start rmiregistry

� Gọi trình Setup ñể ñăng ký ñối tượng PingServer

� C:\RMI\ByValue>start java Setup

� Chạy chương trình khách client

� C:\RMI\ByValue>java Client
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Chuyển ñối tượng theo tham chiếuChuyển ñối tượng theo tham chiếu

� Nếu ñối tượng quá lớn � chuyển ñối tượng qua mạng
sẽ ảnh hưởng ñến tốc ñộ của chương trình. Ta có thể
cho trình khách ñược gọi từ xa bởi trình chủ.

� Như vậy ñối tượng trên trình khách phải cài ñặt giao tiếp
Remote, sinh lớp trung gian Stub, Skel, ñăng ký
rmiregistry ñể trình chủ có thể tham chiếu ñến.

� Cơ chế gọi ngược từ xa của trình chủ ñến trình khách
thông qua tham chiếu còn ñược gọi là cơ chế Callback.
Kỹ thuật gọi ngược thường rất hữu hiệu cho trình khách
thiết lập các yêu cầu tùy biến không phải lệ thuộc nhiều
vào trình chủ.
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Ví dụVí dụ

� Xây dựng chương trình theo kỹ thuật Callback triệu gọi
lẫn nhau giữa ñối tượng trên trình khách và ñối tượng
trên trình chủ thông qua cơ chế tham chiếu.

� Tạo một ñối tượng AtClient chạy trên máy khách.

� Tạo một ñối tượng AtServer chạy trình máy chủ.
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 1Bước 1

� ðặt tả giao tiếp interface cho ñối tượng AtClient

/*AtClient.java*/
import java.rmi.*;
public interface AtClient extends Remote
{

public void callClientMethod(String message) 
throws RemoteException;

}
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 2Bước 2

� ðặt tả giao tiếp interface cho ñối tượng AtServer

/*AtServer.java*/
import java.rmi.*;
public interface AtServer extends Remote
{

public void registerClient(AtClient c) 
throws RemoteException;

public void callServerMethod(String message)
throws RemoteException;

}
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 3Bước 3

� Cài ñặt chi tiết cho ñối tượng AtClient thông qua lớp
AtClientImpl

/*AtClientImpl.java*/
import java.rmi.*;
public class AtClientImpl implements AtClient{

public void callClientMethod(String message)
throws RemoteException

{
System.out.println(message);

}
}
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 4Bước 4

� Cài ñặt chi tiết cho ñối tượng AtServer

import java.rmi.*;
public class AtServerImpl implements AtServer{

AtClient client;
public void registerClient(AtClient c) throws RemoteException{

client=c;
}
public void callServerMethod(String message) throws RemoteException{

System.out.println(message);
for (int i=1; i<10; i++){

String msg= "Server response "+ Math.random()*1000;
client.callClientMethod(msg);

}
}

}

/*AtServerImpl.java*/
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 5Bước 5

/*Setup.java*/
import java.rmi.*;
import java.rmi.server.*;
public class Setup{

public static void main(String args[]) throws Exception
{

AtServer server = new AtServerImpl();
//Thông báo khả năng giao tiếp ñược từ xa của ñ/t với máy ảo java

UnicastRemoteObject.exportObject(server);
//ðăng ký ñối tượng với rmiregistry
Naming.bind("rmi://localhost/serverobject", server);
System.out.println("Waiting for client request ...");

}
}
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 6Bước 6

� Chương trình Client gọi phương thức của ñ/t AtServer

import java.rmi.*;
import java.rmi.server.*;
public class Client {

public static void main(String args[]) throws Exception{
AtClient client = new AtClientImpl();
UnicastRemoteObject.exportObject(client);
AtServer server =

(AtServer)Naming.lookup("rmi://localhost/serverobject");
server.registerClient(client);
server.callServerMethod("Client Contact Server");

}
}

/*Client.java*/
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Ví dụ Ví dụ -- Bước 7Bước 7

� Biên dịch và chạy chương trình

� C:\RMI\ByRef>javac *.java
� Sinh lớp trung gian Stub, Skel cho AtServer và AtClient

� C:\RMI\ByRef>rmic AtServerImpl
� C:\RMI\ByRef>rmic AtClientImpl

� Khởi ñộng rmiregistry
� C:\RMI\ByRef>start rmiregistry

� Cài ñặt ñối tượng trên máy chủ
� C:\RMI\ByRef>start java Setup

� Chạy chương trình khách:
� C:\RMI\ByRef>java Client
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