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Da Aula Anterior

● Classes em Java, sintaxe básica
● Tipos básicos de dados em Java, como 
escolher o tipo apropriado para cada atributo.
● Declaração de atributos de uma classe, sintaxe 
básica
● Declaração de métodos de uma classe, sintaxe 
básica
● BlueJ, ferramenta de desenvolvimento em 
Java. 



   

Na Aula de Hoje

● Escopo dos atributos parâmetros e variáveis 
em Java. 
● Modificadores de acesso, implementando 
encapsulamento.
● Como criar classes em Java que se 
comportam como programas
● Criando instâncias de classes
● Referências vazias 



   

Sintaxe Básica

Triangulo
________________________________________________
 lado1
 lado2
 lado3
________________________________________________
 eEquilatero ()
 calculaPerimetro ( )
____________________________________________



   

Escopo

● Atributos declarados numa classe são válidos 
para toda a classe. 
● Para o compilador Java a ordem em que os 
atributos e métodos de uma classe são 
declarados é irrelevante.
● Variáveis e referências a instâncias de uma 
classe, declaradas dentro de um método só 
serão válidas dentro deste método.



   

Escopo

● Dentro de um método ou bloco de comandos, 
a ordem em que as variáveis e referências a 
instâncias é declarado, é considerado.
● Variáveis passadas como argumentos para 
um método somente tem valor dentro de um 
método. 
Que acontece se declaramos, dentro da 
definição de um método um argumento, uma 
variável ou uma referência a uma instância de 
uma classe com o mesmo nome de um dos 
atributos da classe?



   

Encapsulamento

● É desejável que os atributos de uma classe 
sejam ocultos daqueles programadores que vão 
utilizar instâncias desta classe para evitar que 
os mesmos sejam manipulados de forma 
indevida. 
● Esperamos que apenas os métodos 
apropriados manipulem estes atributos. Com 
esta finalidade utilizamos o encapsulamento.



   

A Classe Data

Data
__________________________________
 dia
 mes
 ano
__________________________________
 inicializaData (d,m,a)
 dataEValida (d,m,a)
 eIgual (outraData)
 mostraData ( )
_______________________________



   

Modificadores de Acesso

● public: garante que o atributo o método da 
classe declarado com este modificador poderá 
ser acessado a partir de qualquer outra classe 
que utilize una referência a uma instância 
desta classe
● private: atributos e métodos declarados 
com este modificador somente poderão ser 
acessados por métodos da mesma classe. 



   

Modificadores de Acesso

●  protected: funciona como private, 
exceto que classes herdeiras ou derivadas 
também terão acesso a estes atributos ou 
méodos.
● Os atributos e métodos que forem 
declarados sem modificador de acesso serão 
considerados como pertencentes à categoria 
package  ou friendly, significando que eles 
estão acessíveis para as classes do mesmo 
pacote.  



   

Modificadores de Acesso

● Todos os atributos de uma classe devem ser 
declarados como private, ou então como 
protected.
● Os métodos de uma classe que devem ser 
acessíveis devem ser declarados como 
public. Não colocar o modificador de 
acesso pode gerar conflitos no futuro. 



   

Modificadores de Acesso

● Como os atributos, em princípio são 
private, métodos para manipular estes 
atributos tem que ser implementados e 
declarados como public.
● Se for necessário alguns métodos podem ser 
declarados como private. 



   

Aplicativos em Java

● Um programa deve ser capas de realizar uma 
seqüência sistemática de passos para solucionar 
um problema. 
● Um ponto importante a se destacar em um 
programa é o ponto de entrada. Qual o ponto de 
entrada de um programa em C?
● Em Java pode-se implementar um método 
particular em determinadas classes que 
desempenha o papel de ponto de entrada do 
programa.



   

Método Main

● Em Java não basta ter um método main  para 
termos um programa. Este método tem que ser 
declarado com os modificadores public 
static. O método deve retornar um tipo void 
e receber como argumento uma array de de 
instâncias da classe String.
 

public static void main(String[] arg) 



   

Método Main

● Qualquer classe pode possuir um método 
main 
● Este método pode ser colocado em qualquer 
uma das classes do modelo que estamos 
querendo implementar.
● Criar uma classe para colocar apenas o 
método main  é uma boa prática de 
programação. 



   

Método Main

● A classe não tem atributos e contem apenas o 
método main.
● A classe que implementa o método main  é 
mais simples que a maior parte dos programas 
em C porque grande parte das tarefas é feita 
internamente nas classes.
● O método main  é o ponto de entrada do 
programa. 



   

Criando Instâncias

● A palavra-chave new  é utilizada para criar 
instâncias de uma classe. 
● Uma referência não pode ser utilizada antes 
de ser relacionada a uma instância, as 
referências “apontam” para instâncias de uma 
classe.
● A clausula new  pode ser utilizada dentro da 
própria classe para criar instâncias dela mesma



   

Modo toString

● Se ele existir as instâncias da classe podem 
ser convertidas diretamente numa String 
quando for necessário sem precisar chamar 
explicitamente este método.
● Muitas classes já tem implementado um 
método toString



   

Classe Ponto2D

● Representa pontos no espaço 2D.
● Tem alguns métodos já conhecidos de outras 
classes
● Tem alguns métodos que retornam instâncias 
da própria classe.
● Implementa o método toString para 
retornar uma string formatada com os atributos 
da classe. 

✔ Como utilizamos este método?
✔ Que acontece se não implementamos este 
método?



   

A Clausula null

● È possível indicar que uma referência não 
“aponta” para ninguém.
● Da mesma forma que não se pode utilizar 
referências não vinculadas a instâncias, 
também não se pode trabalhar com 
referências null. 
● È possível fazer com que uma referência, já 
vinculada a uma instância, deixe de 
referenciar à mesma.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20

