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Конспект лекції № 20-21 

 

Тема № 11. Потоки введення-виведення. Робота з файлами 

 

Міжпредметні зв’язки: Зв’язок із елементами знань і умінь таких навчальних 

дисциплін як „Алгоритмізація та програмування”, „Інформатика”, „Вступ до 

фаху”, „Технології Інтернет”, „Web-дизайн та Web-програмування”, „Технології 

проектування та адміністрування БД і СД ”. 

 

Мета лекції: розглянути особливості роботи з потоками та файлами в Java; 

формувати вміння аналізувати, узагальнювати, порівнювати, абстрагуватися, 

синтезувати знання, отримані при вивченні даної теми.  

 

План лекції: 

1. Потоки введення-виведення.  

2. Читання і запис файлів. FileInputStream і FileOutputStream.  

3. Закриття потоків.  

4. Класи ByteArrayInputStream і ByteArrayOutputStream.  

5. Буферизовані потоки BufferedInputStream і BufferedOutputStream.  

6. Форматування введення і виведення. PrintStream і PrintWriter. 

7. Класи DataOutputStream і DataInputStream.  

8. Читання і запис текстових файлів.  

9. Буферизація символьних потоків. BufferedReader і BufferedWriter.  

10. Серіалізація об’єктів.  

11. Клас File. Робота з файлами і каталогами.  

12. Робота з ZIP-архівами.  

13. Клас Console. 

 

Опорні поняття: файли, потоки, потоки байтів, читання файлів, запис у файл, 

буфер, серіалізація, десеріалізація.  
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Навчальне обладнання, ТЗН, презентація тощо: ноутбук, проектор, мульти-

медійна презентація.  

 

ВИКЛАД  МАТЕРІАЛУ ЛЕКЦІЇ 

 

Питання 1. Потоки введення-виведення.  

 Відмінною рисою багатьох мов програмування є робота з файлами і 

потоками. В Java основний функціонал роботи з потоками зосереджений в класах 

з пакету java.io. 

Стосовно до роботи з файлами і введенням-виведенням будемо говорити 

про потік (stream), як про абстракцію, яка використовується для читання або 

запису інформації (файлів, сокетів, тексту консолі і т.д.). 

Потік пов'язаний з реальним фізичним пристроєм за допомогою системи 

введення-виведення Java. У нас може бути визначений потік, який пов'язаний з 

файлом і через який ми можемо вести читання або запис файлу. Це також може 

бути потік, пов'язаний з мережевим сокетом, за допомогою якого можна 

отримати або відправити дані в мережі. Всі ці завдання: читання і запис різних 

файлів, обмін інформацією по мережі, введення-виведення в консолі вирішують  

в Java за допомогою потоків. 

Об'єкт, з якого можна зчитати дані, називається потоком введення, а 

об'єкт, в який можна записувати дані, - потоком виводу. Наприклад, якщо треба 

зчитати зміст файлу, то застосовується потік введення, а якщо треба записати в 

файл - то потік виведення. 
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В основі всіх класів, керуючих потоками байтів, знаходяться два 

абстрактних класи: InputStream (представляє потоки введення) і OutputStream 

(представляє потоки виведення) 

Але оскільки працювати з байтами не дуже зручно, то для роботи з 

потоками символів були додані абстрактні класи Reader (для читання потоків 

символів) і Writer (для запису потоків символів). 

 
 

Потоки байтів 

Клас InputStream 

Клас InputStream є базовим для всіх класів, керуючих байтовими потоками 

введення. Розглянемо його основні методи: 

 int available (): повертає кількість байтів, доступних для читання в потоці 

 void close (): закриває потік 

 int read (): повертає цілочисельне подання наступного байта в потоці. Коли 

в потоці не залишиться доступних для читання байтів, даний метод пове-

рне число -1 

 int read (byte [] buffer): зчитує байти з потоку в масив buffer. Після читання 

повертає число зчитаних байтів. Якщо жодного байта не було зчитано, то 

повертається число -1 

 int read (byte [] buffer, int offset, int length): зчитує кілька байтів, що дорів-

нює length, з потоку в масив buffer. При цьому зчитані байти поміщаються 

в масиві, починаючи зі зсуву offset, тобто з елемента buffer [offset]. Метод 

повертає число успішно прочитаних байтів. 

 long skip (long number): пропускає в потоці при читанні кілька байт, що до-

рівнює number 

 

Клас OutputStream 

Клас OutputStream є базовим класом для всіх класів, які працюють з 

бінарними потоками запису. Свою функціональність він реалізує через такі 

методи: 

 void close (): закриває потік 

 void flush (): очищає буфер виведення, записуючи весь його вміст 

 void write (int b): записує у вихідний потік один байт, який представлений 

цілочисельним параметром b 

 void write (byte [] buffer): записує у вихідний потік масив байтів buffer. 
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 void write (byte [] buffer, int offset, int length): записує у вихідний потік деяке 

число байтів, що дорівнює length, з масиву buffer, починаючи зі зсуву 

offset, тобто з елемента buffer [offset]. 

 

Абстрактні класи Reader і Writer 

Абстрактний клас Reader надає функціонал для читання текстової 

інформації. Розглянемо його основні методи: 

 absract void close (): закриває потік введення 

 int read (): повертає цілочисельне подання наступного символу в потоці. 

Якщо таких символів немає, і досягнутий кінець файлу, то повертається 

число -1 

 int read (char [] buffer): зчитує в масив buffer з потоку символи, кількість 

яких дорівнює довжині масиву buffer. Повертає кількість успішно зчита-

них символів. При досягненні кінця файлу повертає -1 

 int read (CharBuffer buffer): зчитує в об'єкт CharBuffer з потоку символи. 

Повертає кількість успішно зчитаних символів. При досягненні кінця 

файлу повертає -1 

 absract int read (char [] buffer, int offset, int count): зчитує в масив buffer, по-

чинаючи зі зсуву offset, із потоку символи, кількість яких рівна count 

 long skip (long count): пропускає кількість символів, рівну count. Повертає 

число успішно пропущених символів 

Клас Writer визначає функціонал для всіх символьних потоків виведення. 

Його основні методи: 

 Writer append (char c): додає в кінець вихідного потоку символ c. Повертає 

об'єкт Writer 

 Writer append (CharSequence chars): додає в кінець вихідного потоку набір 

символів chars. Повертає об'єкт Writer 

 abstract void close (): закриває потік 

 abstract void flush (): очищає буфери потоку 

 void write (int c): записує в потік один символ, який має цілочисельне по-

дання 

 void write (char [] buffer): записує в потік масив символів 

 absract void write (char [] buffer, int off, int len): записує в потік тільки кілька 

символів з масиву buffer. Причому кількість символів рівна len, а відбір 

символів з масиву починається з індексу off 

 void write (String str): записує в потік рядок 

 void write (String str, int off, int len): записує в потік з рядка деяку кількість 

символів, що дорівнює len, причому відбір символів з рядка починається з 

індексу off 

Функціонал, описаний класами Reader і Writer, успадковується безпосе-

редньо класами символьних потоків, зокрема класами FileReader і FileWriter 

відповідно, призначеними для роботи з текстовими файлами. 

Висновок. В Java для опису роботи по вводу / виводу використовується 

спеціальне поняття - потік даних (stream). Потік даних пов'язаний з деяким 
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джерелом або приймачем даних, здатних отримувати або надавати інформацію. 

Відповідно, потоки діляться на вхідні - читають дані, і на вихідні - передають 

(записуючі) дані. 

 

Продовжити перегляд  

 

 

Загальний висновок за темою лекції 

1. Абстрактні класи Reader і Writer є символьними потоками. Клас Reader за-

безпечує підтримку символьного потоку читання аналогічно тому, як це 

робить InputStream, який реалізує модель байтового потоку введення. Ме-

тоди Reader схожі з тими, які оголошені в складі InputStream. 

2. Спадкоємці класу Reader: BufferedReader – буферизований вхідний симво-

льний потік; збільшує продуктивність за рахунок буферизації введення; 

CharArrayReader - вхідний потік читання символьного масиву; FileReader - 

вхідний потік читання вмісту файлу; в конструкторі класу потрібно вка-

зати або шлях до файлу, або об'єкт типу File; FilterReader - фільтруючий 

читач; InputStreamReader - вхідний потік, який транслює байти в символи; 

LineNumberReader - вхідний потік, що підраховує рядки; PipedReader - вхі-

дний канал; PushbackReader - вхідний потік, що дозволяє повертати сим-

воли назад в потік; StringReader - вхідний потік, який читає з рядка. 

3. Абстрактний клас Writer забезпечує підтримку символьного потоку запису 

аналогічно тому, як це робить OutputStream, який реалізує модель байто-

вого потоку виведення. Багато методів Writer схожі з тими, які оголошені 

в OutputStream. 

4. Спадкоємці класу Writer: BufferedWriter – буферизований вихідний симво-

льний потік; дозволяє підвищити продуктивність за рахунок зниження кі-

лькості операцій фізичного запису в вихідний пристрій; CharArrayWriter - 

вихідний потік, який пише в символьний масив; FileWriter - вихідний по-

тік, який пише в файл; в конструкторі можна визначити запис в кінець 

файлу. Створення об'єкта не залежить від наявності файлу, він буде ство-

рений в разі потреби. Якщо файл існує і він доступний тільки для читання, 

то передається виключення IOException; FilterWriter - фільтруючий запи-

сувач; OutputStreamWriter вихідний потік, який транслює байти в символи; 

PipedWriter - вихідний канал; PrintWriter - вихідний потік, що включає ме-

тоди print () і println (); StringWriter - вихідний потік, який пише в рядок. 

5. В JDK 6 і пізніших версіях можна використовувати _Console class з пакету 

java.io _ для читання і запису в консоль. 

 

Питання і завдання студентам для контролю знань 

1. Які існують види потоків введення / виведення? 

2. Що спільного та відмінного між наступними потоками: InputStream, 

OutputStream, Reader, Writer? 

3. Які є режими доступу до файлу? 

4. В яких пакетах лежать класи-потоки? 

https://drive.google.com/open?id=0B_xx7ovZmn2SaDJiaVU1Mkg5U1U
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5. Який клас-надбудова дозволяє читати дані з вхідного байтового потоку 

в форматі примітивних типів даних? 

6. Який клас-надбудова дозволяє прискорити читання / запис за рахунок 

використання буфера? 

7. Які класи дозволяють перетворити байтові потоки в символьні і назад? 

8. Який клас призначений для роботи з елементами файлової системи 

(ЕФС)? 

9. Який символ є роздільником при вказуванні шляху до ЕФС? 

10. Як вибрати всі ЕФС певного каталогу за критерієм (наприклад, з певним 

розширенням)? 

11. Що таке серіалізація? 

12. Які умови "благополучної" серіалізації об'єкта? 

13. Які класи дозволяють архівувати об'єкти?  

 

 

 

Укладач:  ____________            Шевчук І.Б., доцент, д.е.н., доцент  
                                    (підпис)                             (ПІБ, посада, науковий ступінь, вчене звання) 


