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Q
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Q

ûwiczenia

JĊzyk Java byá pierwszym z popularnych jĊzyków programowania z wbudowanym wsparciem
programowania wspóábieĪnego. Pierwsi programiĞci korzystający z Javy entuzjastycznie
przyjĊli prostotĊ, z jaką moĪna byáo wczytywaü pliki w drugoplanowych wątkach lub implementowaü serwer internetowy obsáugujący równolegle wiele ĪądaĔ. W tamtym czasie
skupiano siĊ na obciąĪaniu procesora pracą w czasie, gdy niektóre zadania czekaáy na dane
z sieci. Obecnie wiĊkszoĞü komputerów posiada wiele procesorów lub rdzeni i programistom
zaleĪy na tym, by wykorzystaü wszystkie procesory.
W tym rozdziale nauczysz siĊ, jak dzieliü obliczenia na wspóábieĪne zadania i w jaki sposób
bezpiecznie je wykonywaü. SkupiĊ siĊ na potrzebach programistów aplikacji, a nie systemowych piszących serwery internetowe lub oprogramowanie serwerowe.
Z tego powodu informacje w tym rozdziale rozplanowaáem w taki sposób, by tam, gdzie to
moĪliwe, najpierw pokazaü narzĊdzia, których powinieneĞ uĪywaü w swojej pracy. Konstrukcje
niskopoziomowe opiszĊ w dalszej czĊĞci tego rozdziaáu. ZnajomoĞü tych niskopoziomowych
szczegóáów przydaje siĊ do tego, by mieü wyczucie, z jakim kosztem wiąĪe siĊ wykonywanie
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poszczególnych operacji. Najlepiej jednak pozostawiü niskopoziomowe programowanie
wątków ekspertom. JeĞli zechcesz staü siĊ jednym z nich, polecam wspaniaáą ksiąĪkĊ Java
Concurrency in Practice (Brian Goetz i inni, Addison-Wesley, 2006).
NajwaĪniejsze punkty tego rozdziaáu:
1.

Runnable opisuje zadanie, które moĪe byü wykonane asynchronicznie, ale nie

zwraca wyniku.
2. ExecutorService planuje wykonanie instancji zadaĔ.
3. Callable opisuje zadanie, które moĪe byü wykonane asynchronicznie i zwraca

wynik.
4. MoĪesz wysáaü jedną lub wiĊcej instancji Callable do ExecutorService i poáączyü

wyniki, gdy bĊdą dostĊpne.
5. Gdy wiele wątków pracuje na wspólnych danych bez synchronizacji,

wyniki są nieprzewidywalne.
6. Lepiej uĪywaü algorytmów równolegáych i bezpiecznych struktur danych,

niĪ korzystaü z blokad.
7. Równolegáe operacje na strumieniach i tablicach automatycznie i bezpiecznie

zrównoleglają wykonywanie operacji.
8. ConcurrentHashMap to bezpieczna dla wątków tablica skrótów pozwalająca

aktualizowaü elementy za pomocą operacji atomowych.
9. MoĪesz uĪyü klasy AtomicLong jako wspóádzielonego licznika bez koniecznoĞci
tworzenia blokad lub wykorzystaü LongAdder w przypadku duĪej rywalizacji.
10. Blokada zapewnia, Īe tylko jeden wątek w danej chwili wykonuje krytyczny

fragment kodu.
11. Zadanie, które moĪna przerwaü, powinno koĔczyü dziaáanie, gdy ustawiana jest
flaga interrupted lub pojawia siĊ wyjątek InterruptedException.
12. Dáugie zadanie nie powinno blokowaü interfejsu uĪytkownika w programie,

ale postĊp i koĔcowa aktualizacja muszą byü wykonywane w wątku obsáugującym
interfejs uĪytkownika.
13. Klasa Process pozwala wykonywaü polecenia w oddzielnych procesach oraz

wchodziü w interakcjĊ ze strumieniem wejĞciowym, wyjĞciowym i báĊdów.

10.1. Zadania wspóÄbieÑne
Projektując program wspóábieĪny, musisz myĞleü na temat zadaĔ, które mogą byü uruchamiane
jednoczeĞnie. W kolejnych punktach zobaczysz, jak wykonywaü zadania równolegle.
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10.1.1. Uruchamianie zadaÆ
W jĊzyku Java interfejs Runnable opisuje zadanie, które chcesz uruchomiü, byü moĪe równolegle z innymi.
public interface Runnable {
void run();
}

Tak jak w przypadku wszystkich metod, kod metody run jest wykonywany w wątku. Wątek
jest mechanizmem pozwalającym na wykonanie ciągu instrukcji, zazwyczaj dostarczanym
przez system operacyjny. Wiele wątków dziaáa równolegle, korzystając z róĪnych procesorów
lub róĪnych odcinków czasu na tym samym procesorze.
JeĞli chcesz wykonaü Runnable w oddzielnym wątku, mógábyĞ tworzyü wątek dla kaĪdego
Runnable — zobaczysz, jak to zrobiü w punkcie 10.8.1, „Uruchamianie wątku”. W praktyce
jednak zazwyczaj nie ma sensu utrzymywanie relacji „jeden do jednego” pomiĊdzy zadaniami
i wątkami. Gdy zadania są krótkie, lepiej uruchomiü wiele zadaĔ w tym samym wątku, by
nie marnowaü czasu na tworzenie wątku. Gdy Twoje zadania wymagają wielu obliczeĔ,
aby zminimalizowaü narzut powstający przy przeáączaniu miĊdzy wątkami, lepiej jest utworzyü
po jednym wątku na procesor, zamiast tworzyü wątek dla kaĪdego zadania. Nie warto zawracaü
sobie tym gáowy przy tworzeniu zadaĔ, dlatego najlepiej oddzieliü tworzenie zadaĔ i planowanie ich wykonania.
W bibliotece Java wspierającej wspóábieĪnoĞü ExecutorService planuje wykonanie i wykonuje
zadanie, wybierając wątki, w których ma byü ono uruchomione.
Runnable task = () -> { ... };
ExecutorService executor = ...;
executor.execute(task);

Klasa Executors ma metody wytwórcze dla róĪnych usáug wykonawców z róĪnymi reguáami
planowania. Wywoáanie
exec = Executors.newCachedThreadPool();

zwraca usáugĊ z wykonawcą zoptymalizowanym dla programów z wieloma krótkimi zadaniami lub spĊdzającymi wiĊkszoĞü czasu na oczekiwaniu. KaĪde zadanie jest wykonywane
w bezczynnym wątku, jeĞli to moĪliwe, ale gdy wszystkie wątki są zajĊte, tworzony jest nowy
wątek. Liczba równolegáych wątków nie jest ograniczona. Wątki bezczynne przez dáuĪszy
czas są likwidowane.
Wywoáanie
exec = Executors.newFixedThreadPool(liczbawætków);

zwraca pulĊ z okreĞloną liczbą wątków. Gdy wysyáasz zadanie, czeka ono w kolejce do czasu,
gdy pojawi siĊ dostĊpny wątek. Jest to dobre rozwiązanie w przypadku zadaĔ wymagających
wielu obliczeĔ lub dla ograniczenia zasobów wykorzystywanych przez usáugĊ. MoĪesz ustaliü
liczbĊ wątków na podstawie liczby dostĊpnych procesorów, którą otrzymujesz, pisząc
int processors = Runtime.getRuntime().availableProcessors();
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Teraz pora uruchomiü program demonstrujący wspóábieĪnoĞü z kodów doáączonych do ksiąĪki.
Wykonuje on równolegle dwa zadania.
public static void main(String[] args) {
Runnable powitania = () -> {
for (int i = 1; i <= 1000; i++)
System.out.println("Witaj " + i);
};
Runnable poľegnania = () -> {
for (int i = 1; i <= 1000; i++)
System.out.println("Ľegnaj " + i);
};
ExecutorService executor = Executors.newCachedThreadPool();
executor.execute(powitania);
executor.execute(poľegnania);
}

Uruchom program kilka razy, by zobaczyü, w jaki sposób przeplatają siĊ wyĞwietlane liczby.
Ľegnaj 1
...
Ľegnaj 871
Ľegnaj 872
Witaj 806
Ľegnaj 873
Ľegnaj 874
Ľegnaj 875
Ľegnaj 876
Ľegnaj 877
Ľegnaj 878
Ľegnaj 879
Ľegnaj 880
Ľegnaj 881
Witaj 807
Ľegnaj 882
...
Witaj 1000

MoĔesz zauwaĔyè, Ĕe program czeka chwilö po wyĈwietleniu ostatniej linii. Koþczy
dziaäanie dopiero, gdy wñtki z puli sñ przez jakiĈ czas bezczynne i Executor koþczy
ich dziaäanie.
JeĈli równolegle wykonywane zadania próbujñ odczytywaè lub aktualizowaè
wspóädzielonñ wartoĈè, wynik moĔe byè nieprzewidywalny. Szczegóäowo omówimy
ten problem w podrozdziale 10.3., „Bezpieczeþstwo wñtków”. Na razie przyjmijmy, Ĕe
zadania nie bödñ wspóädzieliäy modyfikowalnych danych.

10.1.2. Obiekty Future
Interfejs Runnable wykonuje zadanie, ale nie zwraca wartoĞci. JeĞli masz zadanie obliczające
wynik, zamiast Runnable uĪyj interfejsu Callable<V>. Jego metoda call, w przeciwieĔstwie
do metody run interfejsu Runnable, zwraca wartoĞü:
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public interface Callable<V> {
V call() throws Exception;
}

Dodatkowo metoda call moĪe wyrzuciü dowolne wyjątki, które mogą zostaü przekazane
do kodu otrzymującego wyniki.
Aby wykonaü Callable, przeĞlij go do usáugi wykonawcy:
ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool();
Callable<V> zadanie = ...;
Future<V> wynik = executor.submit(zadanie);

Wysyáając zadanie, otrzymujesz obiekt Future reprezentujący obliczenia, których wynik bĊdzie
dostĊpny w przyszáoĞci. Interfejs Future ma nastĊpujące metody:
V get() throws InterruptedException, ExecutionException
V get(long timeout, TimeUnit unit)
throws InterruptedException, ExecutionException, TimeoutException;
boolean cancel(boolean mayInterruptIfRunning)
boolean isCancelled()
boolean isDone()

Metoda get jest zablokowana, dopóki nie pojawi siĊ wynik lub nie zostanie przekroczony
czas wykonania. Oznacza to, Īe wątek zawierający jej wywoáanie nie posuwa siĊ do przodu,
dopóki metoda nie zakoĔczy siĊ lub nie wyrzuci wyjątku. JeĞli metoda call wyrzuciáa wyjątek,
metoda get wyrzuca wyjątek ExecutionException opakowujący wyrzucony wyjątek. JeĞli
zostanie przekroczony czas wykonania, metoda get wyrzuca wyjątek TimeoutException.
Metoda cancel próbuje anulowaü zadanie. JeĞli zadanie jeszcze nie zostaáo uruchomione, nie
zostanie wykonane. W przeciwnym wypadku, jeĞli mayInterruptIfRunning ma wartoĞü true,
wątek wykonujący zadanie jest przerywany.
JeĈli chcesz, by moĔna byäo przerwaè zadanie, musi ono jakiĈ czas sprawdzaè Ĕñdania przerwania. Jest to wymagane w przypadku wszystkich zadaþ, które bödziesz
chciaä anulowaè po uzyskaniu wyniku w innym podzadaniu. Wiöcej informacji na temat
przerywania zadaþ znajdziesz w punkcie 10.8.2., „Przerywanie wñtków”.

MoĪe siĊ zdarzyü, Īe zadanie bĊdzie musiaáo poczekaü na wynik wielu podzadaĔ. Zamiast
wysyáaü kaĪde podzadanie oddzielnie, moĪesz uĪyü metody invokeAll, do której przekazujesz kolekcjĊ instancji Callable.
ZaáóĪmy, Īe chcesz policzyü, jak czĊsto sáowo pojawia siĊ w zbiorze plików. Dla kaĪdego
pliku utwórz Callable<Integer>, który zwraca licznik dla tego pliku. NastĊpnie przeĞlij je
wszystkie do wykonawcy. Gdy wszystkie zadania zostaną wykonane, otrzymasz listĊ obiektów
implementujących interfejs Future (z których wszystkie są juĪ wykonane) i moĪesz zsumowaü odpowiedzi.
String sđowo = ...;
Set<Path> ħcieľki = ...;
List<Callable<Long>> zadania = new ArrayList<>();
for (Path p : ħcieľki) zadania.add(
() -> { return liczba wskazanych sđów w p });
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List<Future<Long>> wyniki = executor.invokeAll(zadania);
// To wywoáanie pozostanie zablokowane do czasu zakoĔczenia wszystkich zadaĔ
long suma = 0;
for (Future<Long> wynik : wyniki) suma += wynik.get();

Istnieje teĪ odmiana invokeAll z ograniczeniem czasu, anulującym wszystkie zadania, które
nie zakoĔczyáy siĊ w okreĞlonym czasie.
JeĈli martwi Ciö to, Ĕe wywoäujñce zadanie blokuje dziaäanie, dopóki nie zostanñ
wykonane wszystkie podzadania, moĔesz wykorzystaè ExecutorCompletionService.
Zwraca ona wartoĈci Future w takiej kolejnoĈci, w jakiej koþczñ dziaäanie.
ExecutorCompletionService usđuga
= new ExecutorCompletionService(executor);
for (Callable<T> zadanie : zadania) service.submit(zadanie);
for (int i = 0; i < zadania.size(); i++) {
Wykonaj usđuga.take().get()
Inne operacje
}

Metoda invokeAny dziaáa jak invokeAll, ale zwraca wartoĞü, gdy tylko dowolne z przekazanych zadaĔ zakoĔczy dziaáanie bez wyrzucania wyjątku. Wtedy zwraca ona wartoĞü tego
obiektu Future. Pozostaáe zadania są anulowane. Jest to przydatne w przypadku wyszukiwania,
które moĪna zakoĔczyü po znalezieniu pierwszego dopasowania. PoniĪszy fragment kodu
ustala poáoĪenie pliku zawierającego wskazane sáowo:
String sđowo = ...;
Set<Path> pliki = ...;
List<Callable<Path>> zadania = new ArrayList<>();
for (Path p : pliki) zadania.add(
() -> { if (sđowo wystĊpuje w p) return p; else throw ... });
Path znalezione = executor.invokeAny(zadania);

Jak moĪesz tutaj zobaczyü, klasa ExecutorService wykonuje dla Ciebie sporo pracy. Nie
tylko przyporządkowuje zadania do wątków, ale teĪ obsáuguje wyniki dziaáania zadaĔ, wyjątki
i anulowanie.
Java EE dostarcza podklasö ManagedExecutorService, która moĔe byè uĔyta w zadaniach równolegäych w Ĉrodowisku Java EE.

10.2. Obliczenia asynchroniczne
W poprzednim podrozdziale nasze podejĞcie do obliczeĔ równolegáych ograniczaáo siĊ do
podzielenia zadania i oczekiwania na zakoĔczenie obróbki wszystkich jego czĊĞci. Oczekiwanie
nie zawsze jest dobrym pomysáem. W kolejnych punktach zobaczysz, w jaki sposób implementowaü obliczenia niewymagające oczekiwania, czyli obliczenia asynchroniczne.
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10.2.1. Klasa CompletableFuture
JeĞli masz obiekt typu Future, by uzyskaü jego wartoĞü, musisz wywoáaü metodĊ get, co zablokuje wykonywanie kodu do czasu otrzymania wyniku jej dziaáania. Klasa CompletableFuture
implementuje interfejs Future i dostarcza drugi mechanizm pozwalający uzyskaü wynik.
Rejestrujesz tutaj funkcjĊ do wywoáania zwrotnego, która bĊdzie wywoáana (w jakimĞ wątku)
z wynikiem, gdy tylko on siĊ pojawi.
CompletableFuture<String> f = ...;
f.thenAccept((String s) -> Przetwarzanie wyniku s);

W ten sposób moĪesz bez blokowania przetwarzaü wynik, gdy tylko bĊdzie on dostĊpny.
Istnieje kilka metod API, które zwracają obiekty CompletableFuture. Na przykáad klasa
HttpClient moĪe pobraü asynchronicznie stronĊ internetową:
HttpClient client = HttpClient.newHttpClient();
HttpRequest request = HttpRequest.newBuilder(new URI(urlString)).GET().build();
CompletableFuture<HttpResponse<String>> f = client.sendAsync(request, BodyHandler.
´asString());

Aby uruchomiü zadanie asynchronicznie i otrzymaü CompletableFuture, nie przesyáasz go
bezpoĞrednio do usáugi wykonawcy. Zamiast tego wywoáujesz metodĊ statyczną Completable
´Future.supplyAsync:
CompletableFuture<String> f = CompletableFuture.supplyAsync(
() -> { String result; Przetwarzanie wyniku ; return result; }, executor);

JeĞli pominiesz wykonawcĊ, zadanie jest wykonywane przez wykonawcĊ domyĞlnego (dokáadniej wykonawcĊ zwracanego przez ForkJoinPool.commonPool()).
ZauwaĪ, Īe pierwszy argument tej metody to Supplier<T>, a nie Callable<T>. Oba interfejsy
opisują funkcje bez argumentów i zwracają wartoĞü typu T, ale funkcja Supplier nie moĪe
wyrzuciü wyjątku kontrolowanego.
Obiekt typu CompletableFuture moĪe ukoĔczyü dziaáanie na dwa sposoby: z wynikiem albo
wyrzucając nieprzechwycony wyjątek. Aby obsáuĪyü oba przypadki, uĪyj metody whenComplete.
Przekazana funkcja jest wywoáywana z wynikiem (lub z wartoĞcią null, jeĞli wyniku nie ma)
oraz wyjątkiem (lub wartoĞcią null, jeĞli wyjątku nie ma).
f.whenComplete((s, t) -> {
if (t == null) { Przetwarzanie wyniku s; }
else { Przetwarzanie Throwable t; }
});

Klasa CompletableFuture jest tak nazywana, poniewaĪ moĪna rĊcznie ustawiü w niej wartoĞü
zakoĔczenia. (W innych bibliotekach obsáugujących wspóábieĪnoĞü tego typu obiekt nazywany
jest obietnicą [ang. promise]). OczywiĞcie gdy tworzysz CompletableFuture z supplyAsync,
wartoĞü zakoĔczenia jest wewnĊtrznie ustawiana po zakoĔczeniu zadania. Jednak jawne
ustawianie wyniku daje dodatkową elastycznoĞü. Na przykáad dwa zadania mogą równoczeĞnie
pracowaü nad ustalaniem odpowiedzi:
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CompletableFuture<Integer> f = new CompletableFuture<>();
executor.execute(() -> {
int n = workHard(arg);
f.complete(n);
});
executor.execute(() -> {
int n = workSmart(arg);
f.complete(n);
});

Aby zamiast tego zakoĔczyü dziaáanie obiektu wyjątkiem, wywoáaj
Throwable t = ...;
f.completeExceptionally(t);

Bezpiecznie jest wywoäaè complete lub completeExceptionally na tym samym obiekcie
typu Future w wielu wñtkach. JeĈli dziaäanie obiektu zostaäo wczeĈniej zakoþczone,
te wywoäania nie spowodujñ Ĕadnego dziaäania.

Metoda isDone mówi o tym, czy obiekt typu Future zakoĔczyá siĊ (normalnie lub wyrzucając
wyjątek). W poprzednim przykáadzie metody workHard i workSmart mogą wykorzystaü tĊ informacjĊ, aby zatrzymaü pracĊ, gdy wynik zostanie ustalony przez inną metodĊ.
W odróĔnieniu od zwykäego obiektu typu Future przetwarzanie obiektu Completable
´Future nie jest przerywane, gdy wywoäasz jego metodö cancel. Anulowanie po
prostu informuje obiekt typu Future, Ĕe ma zakoþczyè dziaäanie, wyrzucajñc wyjñtek
CancellationException. Ogólnie ma to sens, poniewaĔ CompletableFuture moĔe nie mieè
jednego wñtku odpowiedzialnego za jego zakoþczenie. To ograniczenie jednak dotyczy
równieĔ instancji CompletableFuture zwracanych przez metody takie jak supplyAsync, które
zasadniczo mogñ byè przerywane. ObejĈcie tego znajdziesz w èwiczeniu 27.

10.2.2. Tworzenie obiektów typu CompletableFuture
Nieblokujące wywoáania są zaimplementowane za pomocą wywoáaĔ zwrotnych. Programista
rejestruje do wywoáania zwrotnego funkcjĊ, która ma zostaü wykonana po zakoĔczeniu zadania.
OczywiĞcie jeĞli kolejne dziaáanie jest równieĪ asynchroniczne, nastĊpne dziaáanie po nim jest
obsáugiwane przez inne wywoáanie zwrotne. Nawet jeĞli programista ma na myĞli algorytm
„najpierw wykonaj krok 1., nastĊpnie krok 2., potem krok 3.”, logika programu jest rozproszona
w róĪnych wywoáaniach zwrotnych. Sytuacja pogarsza siĊ, gdy trzeba dodaü obsáugĊ báĊdów. ZaáóĪmy, Īe krokiem 2. jest „logowanie uĪytkownika”. MoĪe pojawiü siĊ koniecznoĞü
powtórzenia tego kroku, poniewaĪ uĪytkownik moĪe pomyliü siĊ przy wpisywaniu danych.
Próba zaimplementowania takiego przepáywu sterowania w szeregu wywoáaĔ zwrotnych
lub zrozumienie tego po zaimplementowaniu mogą stanowiü wyzwanie.
Klasa CompletableFuture rozwiązuje ten problem, dostarczając mechanizm pozwalający na
áączenie asynchronicznych zadaĔ w ciąg przetwarzania.
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Dla przykáadu zaáóĪmy, Īe chcemy wyodrĊbniü wszystkie odnoĞniki ze strony internetowej,
by stworzyü robota internetowego. PrzypuĞümy, Īe mamy metodĊ
public void CompletableFuture<String> wczytajStronú(URI url)

która zwraca tekst ze strony internetowej po jego otrzymaniu. JeĞli metoda
public static List<URI> pobierzOdnoħniki(String strona)

zwraca odnoĞniki ze strony HTML, moĪesz zaplanowaü jej wywoáanie, gdy pojawi siĊ strona:
CompletableFuture<String> treħè = wczytajStronú(url);
CompletableFuture<List<URI>> odnoħniki = treħè.thenApply(Parser::pobierzOdnoħniki);

Metoda thenApply równieĪ nie blokuje — zwraca inną wartoĞü Future. Gdy zakoĔczy siĊ
ustalanie pierwszej wartoĞci Future, jej wynik jest dostarczany do metody getLinks, a wartoĞü
zwrócona przez tĊ metodĊ staje siĊ ostatecznym wynikiem.
W przypadku CompletableFuture okreĞlasz po prostu, co ma zostaü wykonane i w jakiej
kolejnoĞci. Nie stanie siĊ to oczywiĞcie natychmiast, ale waĪne jest to, Īe caáy kod znajduje
siĊ w jednym miejscu.
Koncepcyjnie CompletableFuture to proste API, ale istnieje wiele metod do tworzenia instancji
tej klasy. Spójrzmy najpierw na te, które operują na pojedynczej instancji (patrz tabela 10.1).
(Dla kaĪdej z opisanych metod istnieją dwa odpowiedniki Async, o których nie piszĊ. Jeden
z nich korzysta ze wspóádzielonej ForkJoinPool, a drugi ma parametr Executor). W tabeli korzystam ze skróconego zapisu niezgrabnych interfejsów funkcjonalnych, pisząc T -> U zamiast
Function<? superT, U>. Nie są to oczywiĞcie rzeczywiste typy jĊzyka Java.
WidziaáeĞ juĪ metodĊ thenApply. Przyjmijmy, Īe f jest funkcją, która pobiera wartoĞci typu T
i zwraca wartoĞci typu U. Wywoáania
CompletableFuture<U> future.thenApply(f);
CompletableFuture<U> future.thenApplyAsync(f);

zwracają obiekt Future, który wykonuje funkcjĊ f na wyniku z tego obiektu, gdy stanie siĊ
ona dostĊpna. Drugie wywoáanie uruchamia f w jeszcze innym wątku.
Zamiast pobieraü funkcjĊ T -> U, metoda thenCompose pobiera funkcjĊ T -> CompletableFuture<U>.
Brzmi to raczej abstrakcyjnie, ale moĪe byü caákiem naturalne. RozwaĪ odczytywanie strony
internetowej z podanego adresu URL. Zamiast dostarczaü metodĊ
public String pobierzStronúBlokujæc(URL url)

bardziej eleganckim rozwiązaniem jest sprawiü, by metoda ta zwracaáa obiekt Future:
public CompletableFuture<String> pobierzStronú(URL url)

ZaáóĪmy teraz, Īe mamy inną metodĊ pobierającą URL z danych wprowadzanych przez uĪytkownika, na przykáad z okna dialogowego, które nie ujawnia danych, zanim uĪytkownik nie
kliknie przycisku OK. To równieĪ jest przyszáe zdarzenie:
public CompletableFuture<URL> pobierzURL(String pytanie)

Mamy tutaj dwie funkcje: T -> CompletableFuture<U> oraz U -> CompletableFuture<V>.
OczywiĞcie tworzą one razem funkcjĊ T -> CompletableFuture<V>, jeĞli druga funkcja jest
wywoáywana po zakoĔczeniu pierwszej. WáaĞnie tak dziaáa thenCompose.
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W poprzednim punkcie widziaáeĞ uĪycie metody whenComplete do obsáugi wyjątków. Istnieje teĪ
metoda handle, która wymaga podania funkcji przetwarzającej wynik lub wyjątek i obliczającej
nowy wynik. W wielu przypadkach proĞciej jest wywoáaü zamiast tego metodĊ exceptionally:
CompletableFuture<String> contents = readPage(url).exceptionally(t -> { Log t; return
emptyPage; });

Funkcja przekazana jako handler jest wywoáywana tylko, jeĞli wystąpi wyjątek — tworzy
ona wynik, który moĪna wykorzystaü do dalszego przetwarzania w potoku. JeĞli nie pojawi siĊ
wyjątek, zostanie wykorzystany pierwotny wynik.
Metody z tabeli 10.1 z wynikiem typu void są zazwyczaj wykorzystywane na koĔcu ciągu
przetwarzania.
Tabela 10.1. Dodawanie dziaäania do obiektu CompletableFuture<T>
Metoda

Parametr

Opis

thenApply

T -> U

Wykonaj funkcjĊ na wyniku

thenAccept

T -> void

Jak thenApply, ale zwraca void

thenCompose

T -> CompletableFuture<U>

Wywoáaj funkcjĊ na wyniku i wykonaj
zwróconą wartoĞü Future

handle

(T, Throwable) -> U

Przetwórz wynik lub báąd

whenComplete

(T, Throwable) -> void

Jak handle, ale zwraca void

exceptionally

Throwable -> T

Zamienia báąd na domyĞlny wynik

thenRun

Runnable

Wykonuje obiekt Runnable zwracający void

PrzejdĨmy teraz do metod, które áączą wiele obiektów Future (patrz tabela 10.2).
Tabela 10.2. ãñczenie wielu obiektów äñczñcych
Metoda

Parametry

Opis

thenCombine

CompletableFuture<U>, (T, U) -> V

Wykonuje oba i áączy wyniki za pomocą
przekazanej funkcji

thenAcceptBoth

CompletableFuture<U>, (T, U) -> void

Jak thenCombine, ale zwraca void

runAfterBoth

CompletableFuture<?>, Runnable

Wykonuje Runnable po zakoĔczeniu obu

applyToEither

CompletableFuture<T>, T -> V

Gdy dostĊpny jest wynik z jednego lub
drugiego, przekaĪ go do wskazanej funkcji

acceptEither

CompletableFuture<T>, T -> void

Jak applyToEither, ale zwraca void

runAfterEither

CompletableFuture<?>, Runnable

Wykonaj Runnable po zakoĔczeniu jednego
lub drugiego

static allOf

CompletableFuture<?>...

ZakoĔcz dziaáanie z wynikiem void
po zakoĔczeniu wszystkich przekazanych
Futures

static anyOf

CompletableFuture<?>...

ZakoĔcz dziaáanie z wynikiem void
po zakoĔczeniu jednego z przekazanych
Futures

Kup książkę

Poleć książkę

RozdziaÄ 10.

Q

Programowanie wspóÄbieÑne

321

Pierwsze trzy metody uruchamiają dziaáania CompletableFuture<T> oraz CompletableFuture<U>
równoczeĞnie i áączą wyniki.
Kolejne trzy metody uruchamiają równoczeĞnie dwa dziaáania CompletableFuture. Gdy tylko
jedno z nich zakoĔczy dziaáanie, jego wynik jest przekazywany i drugi wynik jest ignorowany.
I wreszcie statyczne metody allOf i anyOf przyjmują dowolną liczbĊ obiektów Completable
´Future i zwracają CompletableFuture<Void>, który jest wykonany, gdy wszystkie, lub
dowolna z nich, zakoĔczą dziaáanie. Metoda allOf nie zwraca wyniku. Metoda anyOf nie
koĔczy pozostaáych zadaĔ. ûwiczenia 28. i 29. pokazują uĪyteczne usprawnienia tych dwóch
metod.
JeĈli spojrzeè od strony technicznej, metody w tym punkcie przyjmujñ parametry typu
CompletionStage, a nie CompletableFuture. Interfejs CompletionStage opisuje, w jaki
sposób przygotowaè obliczenia asynchroniczne, podczas gdy interfejs Future skupia siö
na wyniku obliczeþ. Interfejs CompletableFuture obejmuje zarówno CompletionStage, jak
i Future.

10.2.3. DÄugie zadania obsÄuguj¾ce interfejs uÑytkownika
Jednym z powodów wykorzystywania wątków jest koniecznoĞü dbania o responsywnoĞü
programów. Jest to szczególnie istotne w przypadku aplikacji z interfejsem uĪytkownika.
Gdy Twój program musi zrobiü coĞ wymagającego czasu, nie moĪesz tego wykonaü w wątku
obsáugującym interfejs uĪytkownika, poniewaĪ w tym czasie interfejs uĪytkownika byáby
zamroĪony. Zamiast tego uruchamia siĊ inny wątek do tego zadania.
Na przykáad: jeĞli chcesz wczytaü stronĊ internetową, na której uĪytkownik kliknąá przycisk,
nie rób tego w ten sposób:
Button czytaj = new Button("Czytaj");
czytaj.setOnAction(event -> { // ħle — zajmująca duĪo czasu akcja jest wykonywana w wątku UI
Scanner in = new Scanner(url.openStream())
while (in.hasNextLine()) {
String line = in.nextLine();
...
}
});

Zamiast tego wykonaj zadanie w oddzielnym wątku.
read.setOnAction(event -> { // Dobrze — dáugotrwaáe zadanie wykonywane w oddzielnym wątku
Runnable task = () -> {
Scanner in = new Scanner(url.openStream());
while (in.hasNextLine()) {
String line = in.nextLine();
...
}
}
executor.execute(task);
});

Kup książkę

Poleć książkę

322

Java 9. Przewodnik doÊwiadczonego programisty
Nie moĪesz jednak bezpoĞrednio aktualizowaü interfejsu uĪytkownika z wątku wykonującego
dáugie zadanie. Interfejsy uĪytkownika takie jak JavaFX, Swing czy Android nie są bezpieczne
dla wątków. Nie moĪesz operowaü na elementach interfejsu uĪytkownika z wielu wątków,
poniewaĪ moĪesz je uszkodziü. W rzeczywistoĞci JavaFX oraz Android sprawdzają to i wyrzucają wyjątek, jeĞli próbujesz uzyskaü dostĊp do interfejsu uĪytkownika z wątku innego niĪ
obsáugujący interfejs uĪytkownika.
Dlatego musisz skierowaü wszystkie czynnoĞci związane z aktualizacją interfejsu uĪytkownika
do wykonania w obsáugującym go wątku. KaĪda biblioteka interfejsu uĪytkownika dostarcza
mechanizm umoĪliwiający przekazywanie Runnable do wykonania w wątku interfejsu uĪytkownika. Na przykáad w JavaFX moĪesz uĪyü
Platform.runLater(() ->
message.appendText(line + "\n"));

Nudne jest implementowanie däugotrwaäych operacji w taki sposób, by przekazywaäy
uĔytkownikowi informacje zwrotne dotyczñce postöpu, dlatego biblioteki interfejsu
uĔytkownika zazwyczaj udostöpniajñ pewnego rodzaju klasö pomocniczñ zarzñdzajñcñ
szczegóäami, takñ jak SwingWorker w bibliotece Swing czy AsyncTask w Androidzie. OkreĈlasz
dziaäania w däugotrwaäym zadaniu (które jest wykonywane w oddzielnym wñtku), a takĔe
aktualizacje informacji o postöpie oraz zakoþczeniu (które sñ wykonywane w wñtku obsäugujñcym interfejs uĔytkownika).
Klasa Task w JavaFX przyjmuje odrobinö inne podejĈcie do aktualizowania informacji
o postöpie. Udostöpnia metody pozwalajñce na aktualizacjö wäaĈciwoĈci zadania (komunikat, stopieþ zaawansowania oraz koþcowñ wartoĈè) w däugotrwaäym wñtku. WiñĔesz
wäaĈciwoĈci z elementami interfejsu uĔytkownika, a te sñ nastöpnie aktualizowane w wñtku
interfejsu uĔytkownika.

10.3. BezpieczeÆstwo w¾tków
Wielu programistów początkowo myĞli, Īe wspóábieĪne programowanie jest doĞü proste.
Po prostu dzielisz swoją pracĊ na zadania i to wszystko. Co moĪe siĊ staü?
W kolejnych punktach pokaĪĊ Ci, co moĪe nie wyjĞü, i dokonam przeglądu wysokopoziomowych sposobów radzenia sobie z tym.

10.3.1. WidocznoÊÀ
Nawet operacje tak proste jak zapis i odczyt zmiennej mogą byü niewiarygodnie skomplikowane w nowoczesnych procesorach. Popatrzmy na przykáad:
private static boolean done = false;
public static void main(String[] args) {
Runnable powitania = () -> {
for (int i = 1; i <= 1000; i++)
System.out.println("Witaj " + i);
done = true;
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};
Runnable poľegnanie = () -> {
int i = 1;
while (!done) i++;
System.out.println("Ľegnaj " + i);
};
Executor executor = Executors.newCachedThreadPool();
executor.execute(powitania);
executor.execute(poľegnanie);

Pierwsze zadanie wyĞwietla "Witaj" tysiąc razy, a nastĊpnie ustawia wartoĞü done na true.
Drugie zadanie czeka do chwili, gdy zmienna done przyjmie wartoĞü true, i wtedy wyĞwietla
raz "Ľegnaj", zwiĊkszając licznik w oczekiwaniu na to szczĊĞliwe zakoĔczenie.
MoĪesz oczekiwaü, Īe wynikiem dziaáania bĊdzie coĞ w stylu
Witaj 1
...
Witaj 1000
Ľegnaj 501249

Gdy uruchomiáem ten program na swoim laptopie, program wyĞwietliá wiersze do "Witaj 1000"
i nie zakoĔczyá dziaáania. Efekt dziaáania
done = true;

moĪe nie byü widoczny dla wątku, w którym uruchomione jest drugie zadanie.
Dlaczego miaáoby to nie byü widoczne? Wspóáczesne kompilatory, maszyny wirtualne i procesory wykonują wiele optymalizacji. Te optymalizacje zakáadają, Īe kod jest sekwencyjny,
jeĞli jawnie nie zostanie zadeklarowane coĞ innego. Jednym ze sposobów optymalizacji jest
przechowywanie fragmentów pamiĊci w pamiĊci podrĊcznej.
MyĞlimy o miejscach w pamiĊci takich jak zmienna done niczym o bitach gdzieĞ w tranzystorach ukáadu RAM. Ale pamiĊci RAM są powolne — kilka razy wolniejsze niĪ nowoczesne
procesory. Dlatego procesor próbuje przechowywaü potrzebne dane w rejestrach lub pamiĊci
podrĊcznej na páycie gáównej i w ostatecznoĞci przepisuje zmiany do pamiĊci. Ta pamiĊü podrĊczna jest wrĊcz niezastąpiona, jeĞli chodzi o wydajnoĞü procesora. Istnieją operacje do synchronizowania przechowywanych w pamiĊci podrĊcznej kopii, ale znacząco wpáywają one
na wydajnoĞü i są wykonywane tylko na Īądanie.
Innym sposobem optymalizacji jest zamiana kolejnoĞci instrukcji. Kompilator, maszyna wirtualna i procesor mogą zmieniaü kolejnoĞü instrukcji, aby przyspieszyü wykonywanie operacji,
pod warunkiem Īe nie zmieni to semantyki sekwencyjnego programu.
Na przykáad przeanalizuj obliczenia:
x = CoĞ, co nie korzysta z y;
y = CoĞ, co nie korzysta z x;
z = x + y;

Pierwsze dwa kroki muszą byü wykonane przed trzecim, ale mogą wystąpiü w dowolnej kolejnoĞci. Procesor moĪe (i czĊsto bĊdzie) wykonywaá dwa pierwsze kroki równoczeĞnie lub
zamieni ich kolejnoĞü, jeĞli dane wejĞciowe do drugiego kroku bĊdą dostĊpne wczeĞniej.
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W naszym przypadku pĊtla
while (!done) i++;

moĪe byü przeksztaácona do postaci
if (!done) while (true) i++;

poniewaĪ ciaáo pĊtli nie zmienia wartoĞci done.
DomyĞlnie przy optymalizacji przyjmowane jest zaáoĪenie, Īe nie ma równolegáych prób dostĊpu do pamiĊci. JeĞli takie wywoáania istnieją, maszyna wirtualna musi o tym wiedzieü, aby
mogáa utworzyü instrukcje procesora zapobiegające niewáaĞciwej zmianie kolejnoĞci.
Istnieje kilka sposobów zapewniania widocznoĞci aktualizacji zmiennej. Oto lista:
1.

WartoĞü zmiennej final jest widoczna po inicjalizacji.

2. Początkowa wartoĞü zmiennej statycznej jest widoczna po inicjalizacji statycznej.
3. Zmiany zmiennej z modyfikatorem volatile są widoczne.
4. Zmiany wprowadzane przed zwolnieniem blokady są widoczne dla kaĪdego

pobierającego tĊ samą blokadĊ (patrz punkt 10.7.1, „Blokady”).
W naszym przypadku problem znika, jeĞli zadeklarujesz wspóádzieloną zmienną done z modyfikatorem volatile:
private static volatile boolean done;

DziĊki temu kompilator generuje instrukcje, które sprawiają, Īe maszyna wirtualna wydaje
procesorowi polecenia synchronizacji pamiĊci podrĊcznej. W wyniku tego wszystkie zmiany
zmiennej done w jednym zadaniu stają siĊ widoczne w innym zadaniach.
Modyfikator volatile wystarczy, by rozwiązaü ten konkretny problem. Jak zobaczysz jednak
w kolejnym punkcie, deklarowanie wspóádzielonych zmiennych jako volatile nie jest ogólnym
rozwiązaniem.
Wspaniaäym pomysäem jest deklarowanie kaĔdego pola, które nie zmienia siö po
inicjalizacji jako final. Dziöki temu nie bödzie problemów z jej widocznoĈciñ.

10.3.2. WyÊcigi
ZaáóĪmy, Īe mamy wiele wspóábieĪnych zadaĔ, które aktualizują wspóádzielony licznik przechowujący zmienną caákowitą.
private static volatile int licznik = 0;
...
licznik++; // Zadanie 1.
...
licznik++; // Zadanie 2.
...
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Zmienna zostaáa zadeklarowana z modyfikatorem volatile, dziĊki czemu aktualizacje są widoczne. To jednak nie wystarcza.
Aktualizacja licznik++ w rzeczywistoĞci oznacza
rejestr = licznik + 1;
licznik = rejestr;

JeĞli miĊdzy te operacje zostaną wstawione inne operacje, w zmiennej count moĪe zostaü zapisana niewáaĞciwa wartoĞü. Korzystając ze sáownictwa stosowanego przy obliczeniach równolegáych, mówimy, Īe operacja inkrementacji nie jest atomowa. RozwaĪ taki scenariusz:
int licznik = 0;
// Początkowa wartoĞü
rejestr1 = licznik + 1; // Wątek 1. oblicza licznik + 1
... // Wątek 1. jest wywáaszczany
rejestr2 = licznik + 1; // Wątek 2. oblicza licznik + 1
// Wątek 2. zapisuje 1 w licznik
licznik = rejestr2;
... // Wątek 1. zaczyna ponownie dziaáaü
// Wątek 1. zapisuje 1 w licznik
licznik = rejestr1;

W tej sytuacji licznik ma wartoĞü 1, nie 2. Tego rodzaju báąd jest nazywany wyĞcigiem
(ang. race condition), poniewaĪ zaleĪy on od tego, który wątek wygra „wyĞcig” i jako pierwszy
zaktualizuje wspóádzieloną zmienną.
Czy ten problem rzeczywiĞcie siĊ pojawia? OczywiĞcie. Uruchom program demonstracyjny
z kodów doáączonych do ksiąĪki. Ma on 100 wątków, kaĪdy zwiĊkszający licznik 1000 razy
i wyĞwietlający wynik.
for (int i = 1; i <= 100; i++) {
int idZadania = i;
Runnable zadanie = () -> {
for (int k = 1; k <= 1000; k++)
licznik++;
System.out.println(idZadania + ": " + licznik);
};
executor.execute(zadanie);
}

Wyniki zaczynają siĊ od dobrze wyglądających wartoĞci w stylu
1:
3:
2:
6:

1000
2000
3000
4000

Po chwili zaczyna wyglądaü to trochĊ niepokojąco:
72:
68:
73:
71:
69:

58196
59196
61196
60196
62196

Przyczyną tego moĪe byü na przykáad to, Īe niektóre wątki zostaáy zatrzymane w nieodpowiednich momentach. WaĪne jest, co dzieje siĊ z zadaniem, które zakoĔczyáo dziaáanie jako ostatnie.
Czy licznik doszedá do wartoĞci 100000?
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Uruchomiáem program wiele razy na moim wielordzeniowym laptopie i nigdy mu siĊ to nie
udaáo. Lata temu, gdy komputery osobiste miaáy pojedynczy procesor, wyĞcigi byáo duĪo
trudniej zaobserwowaü i programiĞci nie zauwaĪali tak duĪych problemów czĊsto. Nie ma jednak znaczenia, czy záa wartoĞü pojawi siĊ w ciągu sekund, czy godzin.
Ten przykáad pokazuje prosty przypadek wspóádzielonego licznika w przykáadowym programie.
ûwiczenie 17. pokazuje ten sam problem w realistycznym przypadku. Nie chodzi tutaj jednak
wyáącznie o liczniki. WyĞcigi są problemem zawsze, gdy modyfikowane są wspóádzielone
zmienne. Na przykáad przy dodawaniu wartoĞci do początku kolejki kod odpowiedzialny za
jej wstawienie moĪe wyglądaü tak:
Node n = new Node();
if (head == null) head = n;
else tail.next = n;
tail = n;
tail.value = newValue;

Wiele rzeczy moĪe pójĞü Ĩle, jeĞli taki ciąg instrukcji bĊdzie zatrzymany w nieszczĊĞliwie
wybranym momencie i inne zadanie przejmie kontrolĊ, uzyskując dostĊp do kolejki w chwili,
gdy jest ona modyfikowana.
Wykonaj üwiczenie 21., by poczuü, w jaki sposób struktura danych moĪe zostaü uszkodzona
przez równolegáe wprowadzanie zmian.
Trzeba siĊ upewniü, Īe caáa sekwencja operacji zostanie wykonana razem. Taka sekwencja
instrukcji nazywana jest sekcją krytyczną. MoĪesz wykorzystaü blokady, by chroniü sekcje
krytyczne, a krytyczne ciągi operacji uczyniü atomowymi. Nauczysz siĊ programowania z blokadami w punkcie 10.7.1, „Blokady”.
Choü korzystanie z blokad do ochrony sekcji krytycznych jest proste, blokady nie są ogólnym
rozwiązaniem wszystkich problemów związanych ze wspóábieĪnoĞcią. Poprawne ich uĪycie
jest trudne i áatwo popeániü báĊdy, które znacząco obniĪą wydajnoĞü, lub nawet spowodowaü
zakleszczenie (ang. deadlock).

10.3.3. Strategie bezpiecznego korzystania ze wspóÄbieÑnoÊci
W jĊzykach takich jak C i C++ programiĞci muszą manualnie alokowaü i zwalniaü pamiĊü.
Brzmi to niebezpiecznie i takie jest. Wielu programistów w przykry sposób spĊdziáo wiele
godzin na poszukiwaniu báĊdów związanych z alokacją pamiĊci. W jĊzyku Java istnieje
mechanizm garbage collector i niewielu programistów Javy musi martwiü siĊ zarządzaniem
pamiĊcią.
Niestety, nie ma podobnego mechanizmu obsáugującego dostĊp do wspóádzielonych danych
w programach wielowątkowych. Najlepsze, co moĪesz zrobiü, to przestrzegaü zaleceĔ pozwalających na zarządzanie nieuchronnymi niebezpieczeĔstwami.
Bardzo efektywną strategią jest ograniczanie. Po prostu unikaj wspóádzielenia danych pomiĊdzy
zadaniami. Na przykáad: gdy Twoje zadania muszą coĞ zliczaü, utwórz w kaĪdym z nich
oddzielny licznik, zamiast aktualizowaü wspólny licznik. Gdy zadania zakoĔczą dziaáanie,
niech przekaĪą swoje wyniki do innego zadania, które je poáączy.
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Inną dobrą strategią jest korzystanie z obiektów niemodyfikowalnych. Wspóádzielenie niemodyfikowalnych obiektów jest bezpieczne. Na przykáad zamiast dodawaü wyniki do wspóádzielonej kolekcji, zadanie moĪe generowaü niemodyfikowalne kolekcje wyników. Inne zadanie áączy wyniki w kolejnej niemodyfikowalnej strukturze danych. Idea jest prosta, ale na kilka
rzeczy trzeba uwaĪaü — zobacz punkt 10.3.4, „Klasy niemodyfikowalne”.
Trzecią strategią jest stosowanie blokad. Dając tylko jednemu zadaniu dostĊp do danych
w danej chwili, moĪna uchroniü je przed uszkodzeniem. W podrozdziale 10.5, „Struktury
danych bezpieczne dla wątków”, zobaczysz dostarczane przez bibliotekĊ jĊzyka Java, wspierającą wspóábieĪnoĞü, struktury danych, których moĪna bezpiecznie uĪywaü w programach
wielowątkowych. Punkt 10.7.1, „Blokady”, pokazuje, w jaki sposób dziaáa blokowanie i jak
eksperci tworzą takie struktury danych.
Blokowanie jest podatne na báĊdy i moĪe byü drogie, poniewaĪ ogranicza moĪliwoĞci równoczesnego wykonywania. JeĞli na przykáad masz wiele zadaĔ dostarczających wyniki do
wspólnej tablicy skrótów i jest ona blokowana przy kaĪdej aktualizacji, jest to prawdziwe
wąskie gardáo. JeĞli wiĊkszoĞü zadaĔ musi czekaü na swoją kolej, nie wykonują one uĪytecznej
pracy. Czasem moĪliwe jest partycjonowanie danych w taki sposób, by do róĪnych fragmentów moĪna byáo odwoáywaü siĊ w tym samym czasie. Kilka struktur danych z biblioteki
wspierającej wspóábieĪnoĞü w jĊzyku Java korzysta z partycjonowania, tak jak równolegáe
algorytmy z biblioteki obsáugującej strumienie. Nie próbuj tego w domu! NaprawdĊ trudno
wykonaü to poprawnie. Zamiast tego korzystaj ze struktur danych i z algorytmów z biblioteki
jĊzyka Java.

10.3.4. Klasy niemodyfikowalne
Klasa jest niemodyfikowalna, gdy jej instancje po utworzeniu nie mogą siĊ zmieniaü. Pierwsze
wraĪenie jest takie, Īe nie są one zbyt przydatne, ale to nieprawda. Popularna klasa String jest
niemodyfikowalna, tak samo jak klasy z bibliotek obsáugujących datĊ i czas (wiĊcej w rozdziale 12.). ĩadna instancja obiektu opisującego datĊ nie jest modyfikowalna, ale moĪesz za jej
pomocą tworzyü kolejne instancje, na przykáad instancjĊ opisującą nastĊpny dzieĔ.
Popatrzmy na zestaw przechowujący wyniki. MoĪesz wykorzystaü modyfikowalny obiekt
klasy HashSet i aktualizowaü go poleceniem
results.addAll(newResults);

Jest to jednak ewidentnie niebezpieczne.
Niemodyfikowalny zbiór zawsze tworzy nowe zbiory. Wyniki aktualizujesz wtedy w taki
sposób:
results = results.union(newResults);

To ciągle siĊ zmienia, ale jest duĪo proĞciej kontrolowaü, co stanie siĊ z jedną zmienną niĪ
z caáym zbiorem mającym wiele metod.
Implementowanie niemodyfikowalnych klas nie jest trudne, ale powinieneĞ zwróciü uwagĊ
na takie problemy:
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1.

Nie zmieniaj stanu obiektu po jego utworzeniu. Upewnij siĊ, Īe deklarujesz zmienne
instancji z modyfikatorem final. Nie ma powodu, by tego nie robiü, a zyskujesz
waĪną korzyĞü. Maszyna wirtualna zapewnia, Īe zmienna instancji typu final jest
widoczna po utworzeniu (punkt 10.3.1, „WidocznoĞü”).

2. OczywiĞcie Īadna z metod nie moĪe modyfikowaü danych. PowinieneĞ
oznaczyü je jako final lub, lepiej, zadeklarowaü klasĊ jako final, by metody

modyfikujące zmienne nie mogáy byü dodawane w klasach potomnych.
3. Nie pozwól przeciekaü stanom, które mogą byü modyfikowane na zewnątrz.

ĩadna z Twoich (innych niĪ prywatne) metod nie moĪe zwracaü referencji do
elementów wewnĊtrznych, które mogą byü wykorzystane do wprowadzenia
modyfikacji, jak wewnĊtrzna tablica czy kolekcja. Gdy jedna z Twoich metod
wywoáuje metodĊ innej klasy, nie moĪe przekazywaü Īadnych tego typu referencji,
poniewaĪ wywoáywana metoda mogáaby w takim przypadku wykorzystaü ją do
wprowadzenia modyfikacji. Zamiast tego przekaĪ kopiĊ.
4. Tak samo nie przechowuj Īadnej referencji do modyfikowalnego obiektu

przekazanej do konstruktora. Zamiast tego wykonaj kopiĊ.
5. Nie pozwól, by referencja this wyszáa poza konstruktor. Gdy wywoáujesz inną

metodĊ, wiesz, Īe nie naleĪy przekazywaü Īadnych wewnĊtrznych referencji,
ale co z this? Jest ona bezpieczna po utworzeniu klasy, ale jeĞli ujawnisz this
w konstruktorze, ktoĞ mógáby Ğledziü niekompletny obiekt. PamiĊtaj teĪ
o konstruktorach przekazujących referencje do wewnĊtrznych klas zawierających
ukrytą referencjĊ this. OczywiĞcie takie sytuacje są doĞü rzadkie.

10.4. Algorytmy równolegÄe
Przed rozpoczĊciem zrównoleglania przetwarzania danych powinieneĞ sprawdziü, czy
w bibliotece jĊzyka Java nie zostaáo to juĪ wykonane. Biblioteka strumieni lub klasa Arrays
moĪe juĪ zawieraü implementacjĊ tego, co jest Ci potrzebne.

10.4.1. Strumienie równolegÄe
Biblioteka strumieni automatycznie zrównolegla operacje na wielkich strumieniach równolegáych. Na przykáad jeĞli coll jest duĪą kolekcją ciągów znaków i chcesz ustaliü, jak wiele
z nich zaczyna siĊ od litery A, wywoáaj
long result = coll.parallelStream().filter(s -> s.startsWith("A")).count();

Metoda parallelStream zwraca strumieĔ równolegáy. StrumieĔ jest podzielony na segmenty.
Filtrowanie i zliczanie jest wykonywane dla kaĪdego segmentu, a wyniki są áączone. Nie
musisz martwiü siĊ o szczegóáy.

Kup książkę

Poleć książkę

RozdziaÄ 10.

Q

Programowanie wspóÄbieÑne

329

Gdy korzystasz ze strumieni równolegäych z funkcjami lambda (na przykäad jako argumentów do filtrowania i mapowania we wczeĈniejszych przykäadach), trzymaj siö
z dala od niebezpiecznych modyfikacji wspóädzielonych obiektów.

Aby strumienie równolegáe dobrze dziaáaáy, naleĪy speániü szereg warunków:
Q

Musi istnieü odpowiednia iloĞü danych. Strumienie równolegáe dodają znaczący
narzut, który zwraca siĊ jedynie w przypadku duĪych zbiorów danych.

Q

Dane muszą byü przechowywane w pamiĊci. Oczekiwanie na zaáadowanie danych
byáoby nieefektywne.

Q

StrumieĔ powinien byü áatwo podzielny na podzbiory. StrumieĔ tworzony
z tablicy lub zbalansowanego drzewa binarnego sprawdza siĊ dobrze, ale lista
powiązana lub wynik Stream.iterate — juĪ nie.

Q

Operacje strumienia powinny wykonywaü znaczącą czĊĞü pracy. JeĞli caákowita
praca nie jest duĪa, nie ma sensu naraĪaü siĊ na dodatkowy koszt przygotowywania
operacji równolegáych.

Q

Operacje strumienia nie powinny mieü blokad.

Innymi sáowy, nie zamieniaj wszystkich swoich strumieni w strumienie równolegáe. Korzystaj
ze strumieni równolegáych tylko, jeĞli wykonujesz znaczącą czĊĞü przetwarzania na danych,
które znajdują siĊ juĪ w pamiĊci.

10.4.2. RównolegÄe operacje na tablicach
Klasa Arrays ma wiele zrównoleglonych operacji. Tak jak w przypadku równolegáych operacji
na strumieniach z poprzedniego punktu, operacje dzielą tablicĊ na fragmenty, przetwarzają
je równoczeĞnie i áączą wyniki.
Statyczna metoda Arrays.parallelSetAll wypeánia tablicĊ wartoĞciami obliczonymi przez
funkcjĊ. Funkcja odbiera indeks elementu i oblicza wartoĞü w tym miejscu.
Arrays.parallelSetAll(wartoħci, i -> i % 10);
// Wypeánia wartoĞci cyframi 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 . . .

Widaü, Īe ta operacja korzysta ze zrównoleglenia. Istnieją jej odmiany dla wszystkich tablic
zawierających typy proste i dla tablic obiektów.
Metoda parallelSort moĪe sortowaü tablicĊ zmiennych typów prostych lub obiektów. Na
przykáad
Arrays.parallelSort(sđowa, Comparator.comparing(String::length));

Za pomocą wszystkich metod moĪesz dostarczyü ograniczenia zakresu, takie jak
Arrays.parallelSort(wartoħci, wartoħci.length / 2, wartoħci.length); // Sortuje górną poáowĊ
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Na pierwszy rzut oka wyglñda trochö dziwnie, Ĕe metody te majñ parallel w nazwach —
uĔytkownik nie powinien zajmowaè siö tym, w jaki sposób wykonywane jest ustawianie lub sortowanie. Projektanci API chcieli jednak wyjaĈniè to, Ĕe operacje sñ zrównoleglane. W ten sposób uĔytkownicy dostajñ ostrzeĔenie, by unikaè funkcji generujñcych lub porównujñcych z efektami ubocznymi.

W koĔcu istnieje teĪ metoda parallelPrefix, która jest bardziej wyspecjalizowana — prosty
przykáad daje üwiczenie 4.
Aby wykonywaü inne zrównoleglone operacje na tablicach, przeksztaáü je w równolegáe strumienie. Na przykáad: aby obliczyü sumĊ dáugiej tablicy liczb caákowitych, wywoáaj
long suma = IntStream.of(wartoħci).parallel().sum();

10.5. Struktury danych bezpieczne dla w¾tków
JeĞli wiele wątków równoczeĞnie modyfikuje strukturĊ danych taką jak kolejka lub tablica
skrótów, áatwo uszkodziü wewnĊtrzny stan struktury danych. Na przykáad jeden wątek moĪe
rozpocząü dodawanie nowego elementu. ZaáóĪmy, Īe zostanie on wywáaszczony podczas
zmiany powiązaĔ i inny wątek zacznie modyfikowaü to samo miejsce. Drugi wątek moĪe
wykorzystaü niewáaĞciwe odnoĞniki i zrobiü spustoszenie, prawdopodobnie wyrzucając wyjątki
lub moĪe nawet wpadając w nieskoĔczoną pĊtlĊ.
Jak zobaczysz w punkcie 10.7.1, „Blokady”, moĪesz korzystaü z blokad, by upewniü siĊ, Īe
tylko jeden wątek moĪe mieü dostĊp do struktury danych, w danej chwili blokując wszystkie
inne. MoĪesz jednak zrobiü to lepiej. Kolekcje z pakietu java.util.concurrent zostaáy sprytnie
zaimplementowane, tak Īe wiele wątków moĪe z nich korzystaü bez wzajemnego blokowania
siĊ, pod warunkiem Īe bĊdą uzyskiwaáy dostĊp do róĪnych czĊĞci struktury danych.
Te kolekcje zwracajñ iteratory o maäej spójnoĈci. Oznacza to, Ĕe iteratory prezentujñ
elementy, które istniaäy na poczñtku iteracji i mogñ (ale nie muszñ) odzwierciedlaè
niektóre lub wszystkie modyfikacje wykonane po ich utworzeniu. Taki iterator nie wyrzuci
jednak wyjñtku ConcurrentModificationException.
W odróĔnieniu od tego iterator kolekcji z pakietu java.util wyrzuca wyjñtek Concurrent
´ModificationException, gdy kolekcja zostanie zmodyfikowana po utworzeniu iteratora.

10.5.1. Klasa ConcurrentHashMap
Klasa ConcurrentHashMap jest przede wszystkim mapą skrótów, na której operacje są bezpieczne
dla wątków. NiezaleĪnie od tego, ile wątków bĊdzie pracowaü na mapie w tej samej chwili, jej
wnĊtrze nie zostanie uszkodzone. OczywiĞcie niektóre wątki mogą byü tymczasowo blokowane,
ale mapa moĪe wydajnie wspieraü duĪą liczbĊ równolegáych odczytów i pewną liczbĊ
równolegáych zapisów.
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To jednak nie wystarczy. PrzypuĞümy, Īe chcemy wykorzystaü mapĊ do zliczania, jak czĊsto
pewne mechanizmy są obserwowane. Przykáadowo zaáóĪmy, Īe wiele wątków zlicza sáowa
i chcemy obliczyü czĊstotliwoĞü ich wystĊpowania. OczywiĞcie poniĪszy kod aktualizujący
licznik nie jest bezpieczny dla wątków:
ConcurrentHashMap<String, Long> mapa = new ConcurrentHashMap<>();
...
Long staraWartoħè = mapa.get(sđowo);
Long nowaWartoħè = staraWartoħè == null ? 1 : staraWartoħè + 1;
mapa.put(word, nowaWartoħè); // Báąd — moĪe nie zastąpiü staraWartoĞü

Inny wątek moĪe aktualizowaü dokáadnie ten sam licznik w tej samej chwili.
Aby bezpiecznie zaktualizowaü wartoĞü, wykorzystaj metodĊ compute. Jest ona wywoáywana
z kluczem i funkcją obliczającą nową wartoĞü. Funkcja ta pobiera klucz i związaną z nim
wartoĞü lub wartoĞü null, jeĞli takiego klucza nie ma, oraz oblicza nową wartoĞü. Na przykáad
w taki sposób moĪemy zaktualizowaü licznik:
mapa.compute(sđowo, (k, v) -> v == null ? 1 : v + 1);

Metoda compute jest atomowa — Īaden inny wątek nie moĪe zmodyfikowaü elementu mapy
podczas wykonywania operacji.
Istnieją teĪ odmiany computeIfPresent oraz computeIfAbsent, które obliczają nową wartoĞü,
jeĞli istnieje stara wartoĞü lub jeĞli takiej wartoĞci jeszcze nie ma.
Inną atomową operacją jest putIfAbsent. Licznik moĪe byü inicjalizowany jako
map.putIfAbsent(sđowo, 0L);

CzĊsto potrzebujesz wykonaü coĞ specjalnego po dodaniu klucza po raz pierwszy. Metoda
merge sprawia, Īe jest to szczególnie wygodne. Zawiera ona parametr dla początkowej wartoĞci,
który jest wykorzystywany, jeĞli klucz nie jest jeszcze obecny. W innym przypadku wywoáywana
jest funkcja, którą dostarczyáeĞ, áącząca istniejącą wartoĞü i wartoĞü początkową. (W przeciwieĔstwie do compute funkcja nie przetwarza klucza).
mapa.merge(sđowo, 1L, (istniejæcaWartoħè, nowaWartoħè) -> istniejæcaWartoħè +
nowaWartoħè);

lub po prostu
mapa.merge(sđowo, 1L, Long::sum);

OczywiĞcie funkcje przekazane do compute i merge powinny dziaáaü szybko i nie powinny
próbowaü modyfikowaü mapy.
Istniejñ metody, które w sposób atomowy usuwajñ lub zastöpujñ element, jeĈli
jest on w danej chwili taki sam jak istniejñcy. Przed udostöpnieniem metody compute
ludzie pisali kod zwiökszajñcy licznik w taki sposób:
do {
staraWartoħè = map.get(sđowo);
nowaWartoħè = staraWartoħè + 1;
} while (!mapa.replace(word, staraWartoħè, nowaWartoħè));
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Istnieje kilka operacji masowych do przeszukiwania, przeksztaäcania lub przeglñdania ConcurrentHashMap. Dziaäajñ one na zrzucie danych i mogñ byè bezpiecznie
wykonywane nawet w sytuacji, gdy inne wñtki pracujñ na mapie. W dokumentacji API
szukaj operacji, których nazwy zaczynajñ siö od search, reduce i forEach. Istniejñ odmiany,
które dziaäajñ na kluczach, wartoĈciach i elementach. Metody reduce majñ teĔ wersje dla
funkcji redukujñcych wartoĈci typu int, long i double.

10.5.2. Kolejki blokuj¾ce
Jednym z czĊĞciej wykorzystywanych narzĊdzi do synchronizowania pracy zadaĔ jest kolejka
blokująca. Zadanie dostarczające dane umieszcza elementy w kolejce, a zadanie odbierające
dane pobiera je z kolejki. Kolejka pozwala bezpiecznie przekazywaü dane z jednego zadania
do innego.
JeĞli próbujesz dodaü element w sytuacji, gdy kolejka jest peána, lub próbujesz usunąü element
z pustej kolejki, operacja blokuje dziaáanie. W ten sposób kolejka rozkáada obciąĪenie. JeĞli
zadanie dostarczające dane dziaáa wolniej niĪ zadanie odbierające, to drugie jest blokowane
i czeka na nowe wyniki. JeĞli zadania dostarczające dane dziaáają szybciej, kolejka zatyka siĊ do
chwili, gdy zadanie odbierające dane nadrobi zalegáoĞci.
Tabela 10.3 pokazuje metody kolejek blokujących. Metody te dzielą siĊ na trzy kategorie
róĪniące siĊ dziaáaniem wykonywanym w sytuacji, gdy kolejka jest peána lub pusta. Dodatkowo
poza metodami blokującymi istnieją teĪ metody wyrzucające wyjątek w przypadku niepowodzenia oraz metody zwracające informacjĊ o niepowodzeniu zamiast wyrzucania wyjątku,
jeĞli nie mogą wykonaü swoich zadaĔ.
Tabela 10.3. Operacje kolejek blokujñcych
Metoda

Normalne dziaÄanie

DziaÄanie w przypadku problemów

put

Dodaje element na koniec

Blokuje, jeĞli kolejka jest peána

take

Usuwa i zwraca pierwszy element

Blokuje, jeĞli kolejka jest pusta

add

Dodaje element na koniec

Wyrzuca IllegalStateException, jeĞli kolejka jest peána

remove

Usuwa i zwraca pierwszy element

Wyrzuca NoSuchElementException, jeĞli kolejka jest pusta

element

Zwraca pierwszy element

Wyrzuca NoSuchElementException, jeĞli kolejka jest pusta

offer

Dodaje element i zwraca true

Zwraca false, jeĞli kolejka jest peána

poll

Usuwa i zwraca pierwszy element

Zwraca null, jeĞli kolejka jest pusta

peek

Zwraca pierwszy element

Zwraca null, jeĞli kolejka jest pusta

Metody poll i peek zwracajñ null, by zasygnalizowaè niepowodzenie. Dlatego wstawianie wartoĈci null do takich kolejek nie jest poprawne.

Istnieją teĪ odmiany metod offer i poll z ograniczeniem czasowym. Na przykáad wywoáanie
boolean sukces = q.offer(x, 100, TimeUnit.MILLISECONDS);
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próbuje przez 100 milisekund wstawiü element na koniec kolejki. JeĞli siĊ to uda, zwraca
true; w innym przypadku zwraca false po upáywie wskazanego czasu. Podobnie wywoáanie
Object gđowa = q.poll(100, TimeUnit.MILLISECONDS)

próbuje przez 100 milisekund pobraü pierwszy element z kolejki. JeĞli siĊ to uda, zwraca ten
element; w innym przypadku zwraca null po upáywie wskazanego czasu.
Pakiet java.util.concurrent dostarcza kilka odmian kolejek blokujących. Kolejka Linked
´BlockingQueue jest oparta na liĞcie powiązanej, a ArrayBlockingQueue korzysta z tablicy
rotacyjnej.
ûwiczenie 11. pokazuje, w jaki sposób korzystaü z kolejek blokujących przy analizowaniu
plików z katalogu. Jeden wątek przechodzi przez drzewo katalogów i wstawia pliki do kolejki.
Kilka wątków usuwa pliki i je przeszukuje. W takiej aplikacji prawdopodobnie wątek tworzący
elementy szybko wypeáni kolejkĊ plikami i zostanie zablokowany do czasu, gdy wątki odbierające elementy wykonają swoją pracĊ.
Typowym wyzwaniem w takim przypadku jest zatrzymanie wątków odbierających elementy
(konsumentów). Taki wątek nie moĪe po prostu koĔczyü dziaáania, gdy kolejka zostanie
opróĪniona. W koĔcu wątek uzupeániający elementy (producent) mógá jeszcze nie wystartowaü lub moĪe dziaáaü wolniej. JeĞli istnieje jeden taki wątek, moĪe on wstawiaü do kolejki
wskaĨnik oznaczający „ostatni element”, podobnie jak czasem umieszcza siĊ imitacjĊ walizki
z napisem „ostatni bagaĪ” na pasie do odbierania bagaĪu.

10.5.3. Inne struktury danych bezpieczne dla w¾tków
Tak jak moĪesz wybieraü pomiĊdzy mapami skrótów i drzewami w pakiecie java.util, tak
istnieje przystosowana do pracy wspóábieĪnej mapa o nazwie ConcurrentSkipListMap, której
dziaáanie opiera siĊ na porównywaniu kluczy. MoĪesz ją wykorzystaü, jeĞli musisz przejĞü
przez klucze w kolejnoĞci sortowania lub jeĞli potrzebujesz jednej z dodatkowych metod
z interfejsu NavigableMap (patrz rozdziaá 7.). Istnieje teĪ podobny ConcurrentSkipListSet.
Kolekcje CopyOnWriteArrayList i CopyOnWriteAraySet są bezpieczne dla wątków dziĊki temu,
Īe wszystkie metody modyfikujące wykonują kopiĊ wykorzystywanej tablicy. Takie dziaáanie
jest korzystne, jeĞli liczba wątków przechodzących przez kolekcjĊ jest znacząco wiĊksza
niĪ liczba wątków, które ją modyfikują. Gdy tworzysz iterator, zawiera on referencjĊ do
bieĪącej tablicy. JeĞli tablica zostanie póĨniej zmodyfikowana, iterator nadal ma starą tablicĊ,
ale tablica kolekcji jest zamieniana. W konsekwencji starszy iterator ma spójny (choü potencjalnie nieaktualny) obraz, do którego moĪe uzyskaü dostĊp bez dodatkowych kosztów związanych
z synchronizacją.
PrzypuĞümy, Īe potrzebujesz duĪego, bezpiecznego dla wątków zestawu zamiast mapy. Nie
ma klasy ConcurrentHashSet i dobrze wiesz, Īe nie warto tworzyü wáasnej wersji. OczywiĞcie
moĪesz wykorzystaü ConcurrentHashMap z przypadkowymi wartoĞciami, ale daje Ci to mapĊ,
a nie zestaw, i nie moĪesz korzystaü z operacji dostarczanych przez interfejs Set.
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Statyczna metoda newKeySet zwraca Set<K>, który w rzeczywistoĞci opakowuje Concurrent
´HashMap<K, Boolean>. (Wszystkie wartoĞci mapy to Boolean.TRUE, ale nie ma to dla Ciebie
znaczenia, poniewaĪ korzystasz z tego jak z zestawu).
Set<String> sđowa = ConcurrentHashMap.newKeySet();

JeĞli masz istniejącą mapĊ, metoda keySet zwraca zestaw kluczy. Taki zestaw jest modyfikowalny. JeĞli usuniesz elementy zestawu, klucze (i ich wartoĞci) zostaną usuniĊte z mapy.
Nie ma jednak sensu dodawanie elementów do zestawu kluczy, poniewaĪ nie ma odpowiadających im wartoĞci do dodania. MoĪesz uĪyü drugiej metody keySet, wykorzystując domyĞlną
wartoĞü przy dodawaniu elementów do zestawu:
Set<String> sđowa = map.keySet(1L);
sđowa.add("Java");

JeĞli nie byáo wczeĞniej w sđowa sáowa "Java", ma ono teraz przypisaną wartoĞü jeden.

10.6. Atomowe liczniki i akumulatory
JeĞli wiele wątków aktualizuje wspólny licznik, musisz siĊ upewniü, Īe bĊdzie to wykonywane w sposób bezpieczny dla wątków. W pakiecie java.util.concurrent.atomic istnieje
wiele klas, które korzystają z bezpiecznych i wydajnych instrukcji niskopoziomowych, aby
zagwarantowaü atomowoĞü dziaáaĔ na liczbach typu int, long i boolean, referencjach do
obiektów oraz tablicach tych wartoĞci. Poprawne wykorzystanie tych klas wymaga pewnego
doĞwiadczenia. Atomowe liczniki i akumulatory są mimo to wygodnym rozwiązaniem przy
programowaniu aplikacji.
Na przykáad moĪesz bezpiecznie tworzyü ciągi liczb, takie jak ten:
public static AtomicLong nastúpnaLiczba = new AtomicLong();
// W jakimĞ wątku . . .
long id = nastúpnaLiczba.incrementAndGet();

Metoda incrementAndGet atomowo zwiĊksza AtomicLong i zwraca wartoĞü po inkrementacji.
Oznacza to, Īe operacje pobrania wartoĞci, dodania 1, zapamiĊtania jej i utworzenia nowej
wartoĞci nie mogą zostaü przerwane. Gwarantowane jest, Īe poprawna wartoĞü jest obliczana
i zwracana, nawet jeĞli wiele wątków korzysta równoczeĞnie z tej samej instancji.
Istnieją metody sáuĪące do atomowego ustawiania, dodawania i odejmowania wartoĞci, ale
zaáóĪmy, Īe chcesz dokonaü bardziej skomplikowanej aktualizacji. Jednym ze sposobów jest
uĪycie metody updateAndGet. Dla przykáadu zaáóĪmy, Īe chcesz Ğledziü najwiĊkszą wartoĞü
znalezioną przez róĪne wątki. PoniĪszy kod nie zadziaáa:
public static AtomicLong najwiúksza = new AtomicLong();
// W jakimĞ wątku . . .
najwiúksza.set(Math.max(najwiúksza.get(), observed)); // Báąd — wyĞcig!

Ta aktualizacja nie jest atomowa. Zamiast tego wywoáaj updateAndGet z wyraĪeniem lambda
aktualizującym wartoĞü. W naszym przykáadzie moĪemy wywoáaü
najwiúksza.updateAndGet(x -> Math.max(x, observed));

Kup książkę

Poleć książkę

RozdziaÄ 10.

Q

Programowanie wspóÄbieÑne

335

lub
najwiúksza.accumulateAndGet(observed, Math::max);

Metoda accumulateAndGet pobiera binarny operator, który jest wykorzystywany do porównania
atomowej wartoĞci i dostarczonego argumentu.
Istnieją teĪ metody getAndUpdate oraz getAndAccumulate, zwracające starą wartoĞü.
Te metody sñ równieĔ dostöpne w klasach: AtomicInteger, AtomicIntegerArray, Atomic
´IntegerFieldUpdater, AtomicLongArray, AtomicLongFieldUpdater, AtomicReference,
AtomicReferenceArray oraz AtomicReferenceFieldUpdater.

Gdy masz bardzo duĪą liczbĊ wątków korzystających z tych samych wartoĞci atomowych,
obniĪa siĊ wydajnoĞü, poniewaĪ aktualizacje są wykonywane optymistycznie. Oznacza to,
Īe operacja oblicza nową wartoĞü na podstawie podanej starej wartoĞci, a nastĊpnie zamienia
wartoĞü, pod warunkiem Īe aktualna wartoĞü jest równa starej wartoĞci. JeĞli tak nie jest,
proces siĊ powtarza. Przy duĪym obciąĪeniu aktualizacja wymaga zbyt wielu powtórek.
Klasy LongAdder oraz LongAccumulator rozwiązują ten problem dla pewnych typowych aktualizacji. Klasa LongAdder skáada siĊ z wielu zmiennych, których wspólna suma jest aktualną
wartoĞcią. Wiele wątków moĪe aktualizowaü róĪne skáadniki sumy, a nowe skáadniki są
tworzone, gdy zwiĊksza siĊ liczba wątków. Jest to wydajne w typowych zastosowaniach,
w których wartoĞü sumy nie jest potrzebna do czasu zakoĔczenia pracy. Poprawa wydajnoĞci
moĪe byü znacząca — patrz üwiczenie 9.
JeĞli przewidujesz duĪą rywalizacjĊ, powinieneĞ po prostu uĪyü LongAdder zamiast AtomicLong.
Nazwy metod odrobinĊ siĊ róĪnią. Wywoáaj increment, by zwiĊkszyü licznik, lub add, by
dodaü wartoĞü, i sum, by pobraü wynik.
final LongAdder licznik = new LongAdder();
for (...)
executor.execute(() -> {
while (...) {
...
if (...) count.increment();
}
});
...
long total = count.sum();

OczywiĈcie metoda increment nie zwraca starej wartoĈci. Takie dziaäanie zniwelowaäoby zysk wydajnoĈci wynikajñcy z podzielenia sumy na wiele skäadników.

Klasa LongAccumulator uogólnia tĊ ideĊ na dowolne dziaáania związane z gromadzeniem.
W konstruktorze dostarczasz operacjĊ wraz z elementem neutralnym. Aby doáączyü nowe
wartoĞci, wywoáaj accumulate. Wywoáaj get, by uzyskaü bieĪącą wartoĞü.
LongAccumulator accumulator = new LongAccumulator(Long::sum, 0);
// W pewnych zadaniach . . .
accumulator.accumulate(wartoħè);
// Po zakoĔczeniu zadaĔ
long suma = accumulator.get();
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WewnĊtrznie akumulator ma zmienne: a1, a2, ..., an. KaĪda zmienna jest inicjalizowana elementem neutralnym (0 w naszym przykáadzie).
Po wywoáaniu accumulate z wartoĞcią v jedna z nich jest atomowo aktualizowana dziaáaniem
ai = ai op v, gdzie op oznacza operacjĊ gromadzenia zapisaną w notacji infiksowej. W naszym
przykáadzie wywoáanie accumulate oblicza ai = ai+v dla pewnych i.
Wynikiem get jest a1 op a2 op ... op an. W naszym przykáadzie jest to suma wartoĞci
zmiennych a1+a2+...+an.
JeĞli wybierzesz inną operacjĊ, moĪesz obliczyü wartoĞü maksymalną lub minimalną (patrz
üwiczenie 10.). Ogólnie operacja musi byü áączna i przemienna. Oznacza to, Īe ostateczny
wynik musi byü niezaleĪny od kolejnoĞci, w jakiej poĞrednie wartoĞci byáy áączone.
Istnieją teĪ klasy DoubleAdder i DoubleAccumulator, które dziaáają w ten sam sposób, tyle Īe
dla wartoĞci typu double.
JeĈli korzystasz z tablicy skrótów zawierajñcej elementy typu LongAdder, moĔesz
uĔyè poniĔszego zwrotu, by zwiökszyè wartoĈè dla wybranego klucza:
ConcurrentHashMap<String,LongAdder> liczniki = ...;
liczniki.computeIfAbsent(klucz, k -> new LongAdder()).increment();

Gdy licznik dla klucza jest zwiökszany po raz pierwszy, tworzona jest dla niego nowa
instancja LongAdder.

10.7. Blokady i warunki
WidziaáeĞ juĪ kilka narzĊdzi, których mogą bezpiecznie uĪywaü programiĞci tworzący aplikacje korzystające z operacji równolegáych. MoĪesz byü ciekaw, jak moĪna utworzyü bezpieczny
dla wątków licznik lub kolejkĊ blokującą. Kolejne punkty pokaĪą Ci, w jaki sposób jest to
realizowane, abyĞ mógá zrozumieü koszty i stopieĔ komplikacji.

10.7.1. Blokady
Aby uniknąü uszkodzenia wspóádzielonych zmiennych, naleĪy upewniü siĊ, Īe tylko jeden
wątek w danej chwili moĪe obliczaü i ustawiaü nową wartoĞü. Kod, który musi byü wykonany
w caáoĞci bez przerwy, jest nazywany sekcją krytyczną (ang. critical section). MoĪna wykorzystaü blokadĊ, by zaimplementowaü sekcjĊ krytyczną:
Lock blokadaLicznika = new ReentrantLock(); // Wspóádzielony przez wiele wątków
int licznik; // Wspóádzielony przez wiele wątków
...
blokadaLicznika.lock();
try {
licznik++; // Sekcja krytyczna
} finally {
blokadaLicznika.unlock(); // Upewnij siĊ, Īe blokada jest zwolniona
}
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W tym punkcie korzystam z klasy ReentrantLock, by wyjaĈniè, w jaki sposób dziaäa
blokowanie. Jak zobaczysz w kolejnym punkcie, w wielu przypadkach nie jest konieczne korzystanie z jawnych blokad, poniewaĔ istniejñ „wewnötrzne” blokady, z których
moĔna korzystaè za pomocñ säowa kluczowego synchronized. ProĈciej jest jednak
zrozumieè, co dzieje siö w Ĉrodku, jeĈli spojrzeè na dziaäanie jawnie zapisanej blokady.

Pierwszy wątek chcący wykonaü metodĊ lock blokuje obiekt countLock i przechodzi do
wykonania krytycznej sekcji. JeĞli inny wątek próbuje wywoáaü lock na tym samym obiekcie,
jest on blokowany do chwili, gdy pierwszy wątek wywoáa unlock. W ten sposób mamy gwarancjĊ, Īe tylko jeden wątek w danej chwili moĪe wykonywaü kod sekcji krytycznej.
ZauwaĪ, Īe dziĊki umieszczeniu wywoáania metody unlock w klauzuli finally blokada jest
zwalniana, jeĞli w sekcji krytycznej pojawi siĊ jakiĞ wyjątek. W innym przypadku blokada
zostaáaby ustawiona na staáe i Īaden inny wątek nie mógáby przez nią przejĞü — co byáoby
bardzo záą sytuacją. OczywiĞcie w takim przypadku sekcja krytyczna nie moĪe wyrzuciü
wyjątku, poniewaĪ wykonuje ona jedynie zwiĊkszenie wartoĞci caákowitej. Warto jednak
w takich przypadkach mimo wszystko korzystaü z klauzuli try/finally, w razie gdyby póĨniej
dodano wiĊcej kodu.
Na pierwszy rzut oka wygląda na to, Īe wykorzystanie blokad do chronienia sekcji krytycznych jest wystarczająco proste. Jednak diabeá tkwi w szczegóáach. DoĞwiadczenie pokazaáo, Īe
wielu programistów ma trudnoĞci z pisaniem poprawnego kodu korzystającego z blokad.
Mogą uĪywaü záych blokad lub tworzyü sytuacje zakleszczenia, w których Īaden z wątków
nie moĪe dziaáaü, poniewaĪ wszystkie czekają na zwolnienie blokady.
Z tego powodu programiĞci aplikacji powinni korzystaü z blokad w ostatecznoĞci. W pierwszej
kolejnoĞci naleĪy unikaü wspóádzielenia, korzystając z niemodyfikowalnych danych lub przekazując modyfikowalne dane z jednego wątku do drugiego. JeĞli musisz wspóádzieliü, korzystaj
z gotowych, bezpiecznych dla wątków struktur, takich jak ConcurrentHashMap lub LongAdder.
Mimo to warto znaü blokady, by rozumieü, w jaki sposób takie struktury danych mogą byü
implementowane.

10.7.2. SÄowo kluczowe synchronized
W poprzednim punkcie pokazaáem Ci, w jaki sposób korzystaü z ReentrantLock do implementowania sekcji krytycznej. Nie musisz korzystaü z jawnej blokady, poniewaĪ w jĊzyku Java
kaĪdy obiekt ma wewnĊtrzną blokadĊ. Zrozumienie dziaáania wewnĊtrznych blokad
uáatwia jednak wczeĞniejsze przyjrzenie siĊ jawnym blokadom.
Sáowo kluczowe synchronized jest wykorzystywane do aktywowania wewnĊtrznej blokady.
MoĪe to byü wykonane na dwa sposoby. MoĪesz zablokowaü blok:
synchronized (obj) {
Sekcja krytyczna
}
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Co jest równowaĪne
obj.wewnútrznaBlokada.lock();
try {
Sekcja krytyczna
} finally {
obj. wewnútrznaBlokada.unlock();
}

Obiekt nie ma w rzeczywistoĞci pola, które jest wewnĊtrzną blokadą. Kod ten tylko pokazuje,
co siĊ dzieje, gdy korzystasz ze sáowa kluczowego synchronized.
MoĪesz teĪ zadeklarowaü metodĊ ze sáowem kluczowym synchronized. Wtedy jej ciaáo jest
blokowane na parametrze this. Czyli
public synchronized void method() {
Ciaáo metody
}

jest równowaĪne z
public void method() {
this. wewnútrznaBlokada.lock();
try {
Ciaáo metody
} finally {
this. wewnútrznaBlokada.unlock();
}
}

Przykáadowo licznik moĪe byü po prostu zadeklarowany jako
public class Licznik {
private int wartoħè;
public synchronized int zwiúksz() {
wartoħè++;
return wartoħè;
}
}

DziĊki wykorzystaniu wewnĊtrznych blokad instancji Licznik nie ma potrzeby tworzenia
jawnych blokad.
Jak widzisz, wykorzystanie sáowa kluczowego pozwala tworzyü doĞü przejrzysty kod. OczywiĞcie aby zrozumieü ten kod, musisz wiedzieü, Īe kaĪdy obiekt ma wewnĊtrzną blokadĊ.
Wymuszanie atomowoĈci to niejedyne zastosowanie blokad. Dbajñ one równieĔ
o widocznoĈè. Na przykäad rozwaĔ zmiennñ done, sprawiajñcñ tak wiele problemów
w punkcie 10.3.1, „WidocznoĈè”. JeĈli korzystasz z blokad zarówno do zapisywania,
jak i odczytywania zmiennej, masz pewnoĈè, Ĕe wywoäujñcy get widzi wszystkie aktualizacje
zmiennej wykonywane wywoäaniami set.
public class Flag {
private boolean done;
public synchronized void set() { done = true; }
public synchronized boolean get() { return done; }
}
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Inspiracją do utworzenia metod synchronizowanych byáa koncepcja monitora, którą zaproponowali Per Brinch Hansen i Tony Hoare w latach 70. ubiegáego wieku. Monitor jest w istocie
klasą, w której wszystkie zmienne instancji są prywatne i wszystkie metody są zabezpieczone
prywatną blokadą.
W jĊzyku Java moĪliwe jest posiadanie publicznych zmiennych instancji i áączenie metod synchronizowanych z niesynchronizowanymi. Bardziej problematyczne jest to, Īe wewnĊtrzna blokada jest dostĊpna dla wszystkich.
Wielu programistów uznaáo to za mylące. Na przykáad Java 1.0 ma klasĊ Hashtable z synchronizowanymi metodami modyfikującymi tablicĊ. Aby bezpiecznie przechodziü przez taką tablicĊ,
moĪesz pobraü blokadĊ w taki sposób:
synchronized (tablica) {
for (K key : tablica.keySet()) ...
}

Tutaj tablica oznacza zarówno tablicĊ skrótów, jak i blokadĊ, z której korzystają jej metody.
Jest to typowe Ĩródáo nieporozumieĔ — patrz üwiczenie 22.

10.7.3. Oczekiwanie warunkowe
RozwaĪ prostą klasĊ Kolejka z metodami do dodawania i usuwania obiektów. Synchronizowanie metod zapewnia atomowoĞü tych operacji.
public class Kolejka {
class Wúzeđ { Object wartoħè; Wúzeđ nastúpny; };
private Wúzeđ gđowa;
private Wúzeđ ogon;
public synchronized void dodaj(Object nowaWartoħè) {
Wúzeđ n = new Wúzeđ();
if (gđowa == null) gđowa = n;
else ogon.nastúpny = n;
ogon = n;
ogon.wartoħè = nowaWartoħè;
}
public synchronized Object usuē() {
if (gđowa == null) return null;
Node n = gđowa;
gđowa = n.nastúpny;
return n.wartoħè;
}
}

ZaáóĪmy teraz, Īe chcemy zmodyfikowaü metodĊ usuē w taki sposób, by blokowaáa, jeĞli
kolejka jest pusta.
Sprawdzenie, czy kolejka nie jest pusta, musi pojawiü siĊ wewnątrz metody synchronizowanej,
w przeciwnym razie sprawdzenie takie byáoby niewiarygodne — inny wątek mógáby opróĪniü
kolejkĊ w miĊdzyczasie.
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public synchronized Object pobierz() {
if (gđowa == null) ... // I co?
Node n = gđowa;
gđowa = n.nastúpny;
return n.wartoħè;
}

Co powinno siĊ wydarzyü, jeĞli kolejka jest pusta? ĩaden inny wątek nie moĪe dodaü elementów, dopóki bieĪący wątek trzyma blokadĊ. Tutaj wáaĞnie pojawia siĊ metoda wait.
JeĞli metoda pobierz ustali, Īe nie moĪe dalej dziaáaü, wywoáuje metodĊ wait:
public synchronized Object pobierz() throws InterruptedException {
while (gđowa == null) wait();
...
}

BieĪący wątek jest teraz dezaktywowany i zwalnia blokadĊ. To dopuszcza inny wątek, który
moĪe, miejmy nadziejĊ, dodaü elementy do kolejki. Jest to nazywane oczekiwaniem warunkowym (ang. waiting on a condition).
ZauwaĪ, Īe metoda wait jest metodą klasy Object. Korzysta ona z blokady powiązanej
z obiektem.
Istnieje podstawowa róĪnica miĊdzy wątkiem oczekującym na blokadĊ a wątkiem, który
wywoáaá wait. Gdy wątek wywoáuje metodĊ wait, wprowadza do obiektu zestaw wait.
Wątek nie jest uruchamiany, gdy blokada staje siĊ dostĊpna. Zamiast tego pozostaje nieaktywny, dopóki inny wątek nie wywoáa metody notifyAll na tym samym obiekcie.
Gdy inny wątek doda element, powinien wywoáaü tĊ metodĊ:
public synchronized void add(Object newValue) {
...
notifyAll();
}

Wywoáanie notifyAll reaktywuje wszystkie wątki zapisane w zestawie wait. Gdy wątki
zostają usuniĊte z zestawu wait, są ponownie gotowe do uruchomienia i mechanizm zarządzający powinien ponownie je aktywowaü. Wtedy powinny one ponownie spróbowaü pobraü blokadĊ.
Gdy jednemu z nich siĊ powiedzie, kontynuuje dziaáanie, powracając z wywoáania wait.
Wtedy wątek powinien ponownie sprawdziü warunek. Nie ma gwarancji, Īe teraz warunek jest
speániony — metoda notifyAll jedynie sygnalizuje oczekującemu wątkowi, Īe pojawiáa siĊ taka
moĪliwoĞü i Īe warto ponownie sprawdziü warunek. Z tego powodu test jest umieszczony w pĊtli
while (gđowa == null) wait();

Wątek moĪe wywoáaü wait, notifyAll lub notify na obiekcie jedynie pod warunkiem, Īe ma
blokadĊ na tym obiekcie.
Inna metoda, notify, odblokowuje jedynie pojedynczy wñtek z zestawu wait. Jest to
bardziej wydajne niĔ odblokowywanie wszystkich wñtków, ale istnieje teĔ niebezpieczeþstwo. JeĈli wybrany wñtek ustali, Ĕe nie moĔe kontynuowaè dziaäania, jest ponownie
blokowany. JeĈli Ĕaden inny wñtek nie wywoäa na nim ponownie notify, w programie pojawia siö zakleszczenie.
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Przy implementowaniu struktur danych z metodami blokujñcymi moĔna skorzystaè
z metod wait i notifyAll. Nie jest jednak äatwo odpowiednio je wykorzystaè. ProgramiĈci aplikacji nigdy nie powinni mieè potrzeby siögania po te metody. Zamiast tego mogñ
uĔyè przygotowanych struktur danych, takich jak LinkedBlockingQueue lub ConcurrentHashMap.

10.8. W¾tki
ZbliĪając siĊ do koĔca tego rozdziaáu, dotarliĞmy wreszcie do momentu, kiedy powinniĞmy
porozmawiaü na temat wątków, podstawowych struktur, które w rzeczywistoĞci wykonują
zadania. Normalnie lepiej jest korzystaü z wykonawców, którzy zarządzają wątkami za
Ciebie, ale kolejne punkty dadzą Ci trochĊ podstawowych informacji na temat pracy bezpoĞrednio z wątkami.

10.8.1. Uruchamianie w¾tku
Wątek w jĊzyku Java uruchamia siĊ tak:
Runnable zadanie = () -> { ... };
Thread wætek = new Thread(zadanie);
wætek.start();

Statyczna metoda sleep sprawia, Īe bieĪący wątek zasypia na okreĞlony czas, wiĊc inne wątki
mają moĪliwoĞü dziaáaü.
Runnable task = () -> {
...
Thread.sleep(millis);
...
}

JeĞli chcesz zaczekaü, aĪ wątek zakoĔczy dziaáanie, wywoáaj metodĊ join:
thread.join(millis);

Te dwie metody wyrzucają kontrolowany wyjątek InterruptedException omówiony w kolejnym punkcie.
Wątek koĔczy dziaáanie, gdy metoda run zwraca wartoĞü — albo w standardowy sposób, albo
z powodu wyrzucenia wyjątku. W tym drugim przypadku wywoáywany jest mechanizm
odpowiedzialny za obsáugĊ nieprzechwyconych wyjątków wątku. Gdy wątek jest tworzony,
obsáuga takich wyjątków jest przekierowywana do mechanizmu obsáugi dla grupy wątków, który z kolei jest przekierowaniem do globalnego mechanizmu obsáugi (patrz rozdziaá 5.). MoĪesz
zmieniü mechanizm obsáugi dla wątku, wywoáując metodĊ setUncaughtExceptionHandler.
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Poczñtkowe wersje jözyka Java definiowaäy metodö stop, która natychmiast zatrzymywaäa dziaäanie wñtku, oraz metodö suspend, która blokowaäa wñtek do czasu, aĔ
inny wñtek wywoäaä resume. Obie metody sñ juĔ przestarzaäe.
Metoda stop jest niebezpieczna z zasady. PrzypuĈèmy, Ĕe wñtek zostanie zatrzymany
podczas wykonywania sekcji krytycznej — na przykäad wstawiania elementu do kolejki.
Wtedy kolejka pozostaje czöĈciowo zaktualizowana. Jednak blokada chroniñca sekcjö
krytycznñ jest zwolniona i inne wñtki mogñ korzystaè z uszkodzonej struktury danych.
PowinieneĈ zgäosiè przerwanie wñtku, który chcesz zatrzymaè. Wñtek, który otrzymaä takie
Ĕñdanie, moĔe wtedy zakoþczyè dziaäanie w chwili, gdy bödzie to bezpieczne.
Metoda suspend nie jest tak ryzykowna, ale nadal jest problematyczna. JeĈli wñtek zostanie
zawieszony podczas trzymania blokady, kaĔdy inny wñtek próbujñcy uzyskaè tö blokadö
zostanie zablokowany. JeĈli wñtek przywracajñcy dziaäanie takiego wñtku naleĔy do tej
grupy, w programie pojawia siö zakleszczenie.

10.8.2. Przerywanie w¾tków
PrzypuĞümy, Īe dla danego zapytania zawsze satysfakcjonujący jest pierwszy uzyskany wynik.
JeĞli poszukiwanie odpowiedzi jest podzielone na wiele zadaĔ, bĊdziesz chciaá anulowaü
wszystkie inne, gdy tylko pojawi siĊ pierwszy wynik. W jĊzyku Java anulowanie zadaĔ jest
przeprowadzane we wspóápracy.
KaĪdy wątek ma status przerwany, który sygnalizuje, Īe ktoĞ chce przerwaü dziaáanie wątku.
Nie ma dokáadnej definicji, co oznacza „przerwanie”, ale wiĊkszoĞü programistów wykorzystuje
to do sygnalizowania Īądania anulowania.
Obiekt Runnable moĪe sprawdziü ten status, co zazwyczaj jest wykonywane w pĊtli:
Runnable task = () -> {
while (praca do wykonania) {
if (Thread.currentThread().isInterrupted()) return;
Inne operacje
}
};

Gdy wątek jest przerywany, metoda run po prostu koĔczy dziaáanie.
Istnieje teĔ statyczna metoda Thread.interrupted, która pobiera status informujñcy
o Ĕñdaniu przerwania dla bieĔñcego wñtku, usuwa jego zawartoĈè i zwraca starñ
wartoĈè.

Czasem wątek staje siĊ tymczasowo nieaktywny. MoĪe siĊ tak zdarzyü, jeĞli wątek czeka
na wartoĞü, która ma byü obliczona przez inny wątek, lub na moĪliwoĞü wymiany danych
albo jest usypiany, by daü innym wątkom moĪliwoĞü dziaáania.
JeĞli wątek jest przerywany w czasie oczekiwania lub uĞpienia, jest natychmiast reaktywowany — ale w takim przypadku status nie zostaje ustawiony. Zamiast tego wyrzucany jest
wyjątek InterruptedException. Jest to wyjątek kontrolowany i musisz przechwyciü go
wewnątrz metody run obiektu Runnable. Typowym dziaáaniem w przypadku takiego wyjątku
jest zakoĔczenie dziaáania metody run:
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Runnable task = () -> {
try {
while (praca do wykonania) {
Polecenia do wykonania
Thread.sleep(millis);
}
}
catch (InterruptedException ex) {
// Nic
}
};

JeĞli przechwytujesz InterruptedException w ten sposób, nie ma koniecznoĞci sprawdzania
statusu interrupted. JeĞli wątek zostaá przerwany poza wywoáaniem Thread.sleep, status jest
ustawiany i metoda Thread.sleep wyrzuca wyjątek InterruptedException, gdy tylko zostanie
wywoáana.
Wyjñtek InterruptedException moĔe wydawaè siö nieznoĈny, ale nie powinieneĈ go
jedynie przechwytywaè i ukrywaè przy wywoäaniu metody takiej jak sleep. JeĈli nie
moĔesz zrobiè nic innego, przynajmniej ustaw odpowiedni status:
try {
Thread.sleep(millis);
} catch (InterruptedException ex) {
Thread.currentThread().interrupt();
}

Lub lepiej po prostu przekaĔ wyjñtek do odpowiedniego mechanizmu obsäugi:
public void mySubTask() throws InterruptedException {
...
Thread.sleep(millis);
...
}

10.8.3. Zmienne lokalne w w¾tku
Czasem moĪesz uniknąü wspóádzielenia, wykorzystując klasĊ pomocniczą ThreadLocal
i dając kaĪdemu wątkowi oddzielną instancjĊ. Na przykáad klasa NumberFormat nie jest bezpieczna dla wątków. PrzypuĞümy, Īe mamy zmienną statyczną
public static final NumberFormat formatWaluty = NumberFormat.getCurrencyInstance();

JeĞli dwa wątki wykonują operacje takie jak
String naleľnaKwota = currencyFormat.format(suma);

to wynik moĪe byü nieprawidáowy, poniewaĪ wewnĊtrzne struktury danych wykorzystywane
przez instancjĊ NumberFormat mogą byü zniszczone przez równoczesny dostĊp. MógábyĞ wykorzystaü blokadĊ lub udostĊpniü synchronizowaną metodĊ, aby zapewniü atomowy dostĊp
do wspóádzielonej zmiennej NumberFormat. Alternatywnie mógábyĞ utworzyü lokalny obiekt
NumberFormat, jeĞli byáby potrzebny, ale to równieĪ marnotrawstwo.
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Aby utworzyü instancjĊ dla kaĪdego wątku, uĪyj poniĪszego kodu:
public static final ThreadLocal<NumberFormat> formatWaluty =
ThreadLocal.withInitial(() -> NumberFormat.getCurrencyInstance());

Aby uzyskaü dostĊp do wáaĞciwego formatowania, wywoáaj
String naleľnaKwota = currencyFormat.get().format(suma);

Gdy po raz pierwszy wywoáujesz get w danym wątku, wyraĪenie lambda z konstruktora jest
wywoáywane, by utworzyü dla tego wątku instancjĊ. Od tej chwili metoda get zwraca instancjĊ
naleĪącą do bieĪącego wątku.

10.8.4. Dodatkowe wÄaÊciwoÊci w¾tku
Klasa Thread udostĊpnia wiele wáaĞciwoĞci dla wątków, ale wiĊkszoĞü z nich przydaje siĊ
bardziej studentom przy zdawaniu egzaminów certyfikacyjnych niĪ programistom aplikacji.
W tym punkcie przejrzymy je pobieĪnie.
Wątki mogą byü áączone w grupy i istnieją metody API sáuĪące do zarządzania grupami wątków, takie jak przerwanie dziaáania wszystkich wątków w grupie. Obecnie preferowanym
mechanizmem do zarządzania grupami zadaĔ są wykonawcy.
MoĪesz ustawiü priorytety dla wątków i wtedy wątki o wysokim priorytecie są kierowane
do uruchomienia przed tymi z niskim priorytetem. Zakáadamy tu, Īe priorytety są uwzglĊdniane
przez wirtualną maszynĊ i platformĊ hosta, ale szczegóáy są w duĪym stopniu zaleĪne od
platformy. Dlatego korzystanie z priorytetów to niepewna sprawa i nie jest zalecane.
Wątki mają stany i moĪesz okreĞliü, czy wątek jest nowy, uruchomiony, zablokowany przez
wejĞcie lub wyjĞcie danych, oczekujący czy zakoĔczony. Korzystając z wątków jako programista aplikacji, rzadko masz powód, by ustalaü ich stany.
Wątki mają nazwy — moĪesz zmieniü nazwĊ, by uáatwiü debugowanie. Na przykáad:
Thread.currentThread().setName("Bitcoin-miner-1");

Gdy wątek koĔczy dziaáanie z powodu nieprzechwyconego wyjątku, wyjątek jest przekazywany do ustalonego dla wątku mechanizmu obsáugującego nieprzechwycone wyjątki
(ang. uncaught exception handler). DomyĞlnie Ğlad jego stosu jest zrzucany do System.err,
ale moĪesz teĪ zainstalowaü wáasny mechanizm obsáugi (patrz rozdziaá 5.).
Demon (ang. daemon) to wątek, który nie ma innego zadania niĪ obsáuga innych wątków.
Jest to przydatne w przypadku wątków wysyáających sygnaá zegarowy lub czyszczących stare
zapisy pamiĊci podrĊcznej. Gdy pozostają jedynie wątki demonów, wirtualna maszyna koĔczy
dziaáanie.
Aby utworzyü wątek demona, przed uruchomieniem wątku wywoáaj thread.setDaemon(true).
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10.9. Procesy
Jak dotąd widziaáeĞ, w jaki sposób wykonywaü kod Java w oddzielnych wątkach tego samego
programu. Czasem musisz uruchomiü inny program. Aby to wykonaü, uĪyj klasy ProcessBuilder
i Process. Klasa Process wykonuje polecenie w oddzielnym procesie systemu operacyjnego
i pozwala na interakcjĊ ze strumieniami standardowego wejĞcia, wyjĞcia i báĊdów. Klasa
ProcessBuilder pozwala konfigurowaü obiekt Process.
Klasa ProcessBuilder jest bardziej elastycznym zamiennikiem wywoäaþ Runtime.exec.

10.9.1. Tworzenie procesu
Rozpocznij tworzenie procesu od okreĞlenia polecenia, które zechcesz wykonaü. MoĪesz
dostarczyü List<String> lub po prostu ciągi znaków tworzące polecenie.
ProcessBuilder builder = new ProcessBuilder("gcc", "myapp.c");

Pierwszy ciñg znaków musi byè poleceniem do wykonania, a nie poleceniem wbudowanym powäoki. Na przykäad: by uruchomiè polecenie dir w Windows, musisz utworzyè proces, korzystajñc z ciñgów znaków: "cmd.exe", "/C" i "dir".

KaĪdy proces ma katalog roboczy, który jest wykorzystywany do ustalania wzglĊdnych
nazw katalogów. DomyĞlnie proces otrzymuje ten sam katalog roboczy, który ma wirtualna
maszyna, i jest to zazwyczaj ten sam katalog, z którego uruchomiáeĞ program Java. MoĪesz
to zmieniü, korzystając z metody directory:
builder = builder.directory(ħcieľka.toFile());

KaĔda z metod säuĔñcych do konfiguracji obiektu ProcessBuilder zwraca ten obiekt,
dziöki czemu moĔesz polecenia poäñczyè w äaþcuch. Ostatecznie moĔesz wywoäaè
Process p = new ProcessBuilder(command).directory(file)....start();

NastĊpnie bĊdziesz chciaá okreĞliü, co stanie siĊ ze standardowymi strumieniami wejĞcia,
wyjĞcia i báĊdu procesu. DomyĞlnie kaĪdy z nich jest potokiem, do którego moĪesz siĊ odwoáaü za pomocą
OutputStream processIn = p.getOutputStream();
InputStream processOut = p.getInputStream();
InputStream processErr = p.getErrorStream();

ZauwaĪ, Īe strumieĔ wejĞciowy procesu jest strumieniem wyjĞciowym maszyny wirtualnej! Zapisujesz do tego strumienia i to, co tam zapiszesz, pojawia siĊ na wejĞciu procesu.
Tak samo w drugą stronĊ: odczytujesz to, co proces zapisuje do strumieni wyjĞciowego i báĊdów. Dla Ciebie są to strumienie wejĞciowe.
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MoĪesz okreĞliü, Īe strumienie wejĞciowy, wyjĞciowy i báĊdu nowego procesu bĊdą takie
same jak maszyny wirtualnej. JeĞli uĪytkownik uruchomi maszynĊ wirtualną w konsoli,
wszystkie dane wprowadzane przez uĪytkownika są przekazywane do procesu i dane generowane przez proces pojawiają siĊ na konsoli. Wywoáaj
builder.inheritIO()

by ustawiü w ten sposób wszystkie trzy strumienie. JeĞli chcesz wykorzystaü jedynie niektóre
strumienie, przekaĪ wartoĞü
ProcessBuilder.Redirect.INHERIT

do metody redirectInput, redirectOutput lub redirectError. Na przykáad
builder.redirectOutput(ProcessBuilder.Redirect.INHERIT);

MoĪesz przekierowaü strumienie procesu do plików, przekazując obiekty File:
builder.redirectInput(inputFile)
.redirectOutput(outputFile)
.redirectError(errorFile)

Pliki dla strumienia wyjĞciowego i báĊdów są tworzone lub czyszczone przy uruchomieniu
procesu. Aby dopisaü do istniejących plików, uĪyj
builder.redirectOutput(ProcessBuilder.Redirect.appendTo(plikWyjħciowy));

CzĊsto wygodnie jest poáączyü strumienie wyjĞciowy i báĊdów tak, by widzieü wyniki dziaáania
i báĊdy w takiej kolejnoĞci, w jakiej proces je generuje. Wywoáaj
builder.redirectErrorStream(true)

aby uruchomiü áączenie. JeĞli to zrobisz, nie bĊdziesz mógá wywoáaü metody redirectError
na obiekcie ProcessBuilder ani getErrorStream na obiekcie Process.
W koĔcu moĪesz chcieü modyfikowaü zmienne Ğrodowiska procesu. Tego niestety nie moĪna
wáączyü do áaĔcucha wywoáaĔ. Musisz pobraü Ğrodowisko z obiektu ProcessBuilder (inicjalizowane przez zmienne Ğrodowiska procesu uruchamiającego maszynĊ wirtualną), a nastĊpnie
dodaü lub usunąü elementy.
Map<String, String> env = builder.environment();
env.put("LANG", "fr_FR");
env.remove("JAVA_HOME");
Process p = builder.start();

10.9.2. Uruchamianie procesu
Po skonfigurowaniu obiektu ProcessBuilder wywoáaj metodĊ start, by uruchomiü proces.
JeĞli skonfigurowaáeĞ strumienie wejĞciowy, wyjĞciowy i báĊdów jako potoki, moĪesz w tym
momencie zapisywaü do strumienia wejĞciowego i odczytywaü strumienie wyjĞciowy i báĊdów.
Na przykáad
Process process = new ProcessBuilder("/bin/ls", "-l")
.directory(Paths.get("/tmp").toFile())
.start();
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try (Scanner in = new Scanner(process.getInputStream())) {
while (in.hasNextLine())
System.out.println(in.nextLine());
}

Przestrzeþ bufora strumieni procesu jest ograniczona. Nie powinieneĈ przepeäniaè
strumienia wejĈciowego i musisz odczytywaè dane wyjĈciowe czösto. JeĈli wymiana
danych jest intensywna, moĔesz potrzebowaè oddzielnych wñtków do wysyäania i pobierania danych.

Aby czekaü na zakoĔczenie procesu, wywoáaj
int wynik = process.waitFor();

lub, jeĞli nie chcesz czekaü w nieskoĔczonoĞü:
long opóļnienie = ...;
if (process.waitfor(opóļnienie, TimeUnit.SECONDS)) {
int result = process.exitValue();
...
} else {
process.destroyForcibly();
}

Pierwsze wywoáanie waitFor zwraca wartoĞü zwróconą przez proces (standardowo 0 przy
poprawnym zakoĔczeniu lub róĪny od zera kod báĊdu). Drugie wywoáanie zwraca true, jeĞli
proces nie przekroczyá czasu wykonania. Wtedy musisz pobieraü zwróconą wartoĞü, wywoáując metodĊ exitValue.
Zamiast czekaü na zakoĔczenie procesu, moĪesz po prostu go uruchomiü i czasem wywoáywaü isAlive, by sprawdziü, czy nadal dziaáa. Aby zakoĔczyü proces, wywoáaj destroy
lub destroyForcibly. RóĪnica miĊdzy tymi wywoáaniami zaleĪy od platformy. W systemie
Unix pierwsze z nich koĔczy proces sygnaáem SIGTERM, drugie — SIGKILL. (Metoda
supportsNormalTermination zwraca true, jeĞli metoda destroy moĪe normalnie zakoĔczyü
dziaáanie procesu).
I wreszcie — moĪesz otrzymaü asynchroniczne powiadomienie po zakoĔczeniu procesu.
Wywoáanie process.onExit() zwraca obiekt typu CompletableFuture<Process>, którego moĪesz uĪyü do zaplanowania dowolnej operacji.
process.onExit().thenAccept(
p -> System.out.println("Exit value: " + p.exitValue()));

10.9.3. Uchwyty procesów
Aby uzyskaü wiĊcej informacji na temat procesu, który uruchomiá Twój program, lub dowolnego innego procesu dziaáającego na Twojej maszynie, uĪyj interfejsu ProcessHandle. MoĪesz
uzyskaü ProcessHandle na cztery sposoby:
1.

JeĞli masz obiekt p typu Process, p.toHandle() zwraca jego ProcessHandle.

2. JeĞli masz ID procesu w systemie operacyjnym w zmiennej typu long,
ProcessHandle.of(id) zwraca uchwyt do tego procesu.
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3. ProcessHandle.current() zwraca uchwyt do procesu, w którym uruchomiona jest

ta maszyna wirtualna Java.
4. ProcessHandle.allProcesses() zwraca Stream<ProcessHandle> ze wszystkimi

procesami systemu operacyjnego, które są widoczne dla bieĪącego procesu.
Mając uchwyt procesu, moĪesz uzyskaü jego ID, proces nadrzĊdny, procesy podrzĊdne oraz
wszystkie procesy potomne:
long pid = handle.pid();
Optional<ProcessHandle> parent = handle.parent();
Stream<ProcessHandle> children = handle.children();
Stream<ProcessHandle> descendants = handle.descendants();

Zwracane przez metody allProcesses, children i descendants instancje Stream <Process
´Handle> prezentujñ stan w danej chwili. KaĔdy proces w takim strumieniu moĔe
zostaè zakoþczony do czasu, gdy zechcesz siö nim zajñè; mogñ teĔ zostaè uruchomione
inne procesy, które nie znajdujñ siö w strumieniu.

Metoda info zwraca obiekt ProcessHandle.Info z metodami pozwalającymi uzyskaü informacje
na temat procesu.
Optional<String[]> arguments()
Optional<String> command()
Optional<String> commandLine()
Optional<String> startInstant()
Optional<String> totalCpuDuration()
Optional<String> user()

Wszystkie te metody zwracają wartoĞci Optional, poniewaĪ istnieje moĪliwoĞü, Īe dany system
operacyjny moĪe nie byü w stanie dostarczyü takiej informacji.
Do monitorowania lub wymuszania zakoĔczenia procesu interfejs ProcessHandle ma te same
metody: isAlive, supportsNormalTermination, destroy, destroyForcibly i onExit, co klasa
Process. Nie ma jednak odpowiednika metody waitFor.

¿wiczenia
1.

Korzystając z równolegáych strumieni, znajdĨ wszystkie pliki z katalogu zawierające
podane sáowo. Jak wyszukaü tylko pierwsze sáowo? Czy pliki są faktycznie
przeszukiwane równolegle?

2. Jak duĪa musi byü tablica, by Arrays.parallelSort dziaáaáo szybciej niĪ
Arrays.sort na Twoim komputerze?
3. Zaimplementuj metodĊ zwracającą zadanie, które wczytuje wszystkie sáowa z pliku,

próbując odnaleĨü wskazane sáowo. Zadanie powinno zakoĔczyü dziaáanie
natychmiast (z komunikatem do debugowania) po jego przerwaniu. Przygotuj
do wykonania oddzielne zadanie dla kaĪdego pliku w katalogu. Przerwij wszystkie
inne, jeĞli jedno zakoĔczy siĊ sukcesem.
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4. Jedna z równolegáych operacji, nieomówionych w punkcie 10.4.2,
„Równolegáe operacje na tablicach”, to metoda parallelPrefix zamieniająca

kaĪdy element tablicy poáączeniem wszystkich wczeĞniejszych elementów
rozdzielanych przekazanym operatorem dziaáania áącznego. ĩe co? Oto przykáad.
WeĨmy tablicĊ [1, 2, 3, 4, ...] i operator *. Po wykonaniu Arrays.parallelPrefix
(values, (x, y) -> x * y) tablica zawiera
[1, 1 * 2, 1 * 2 * 3, 1 * 2 * 3 * 4, ...]

Prawdopodobnie to zaskakujące, Īe ta operacja moĪe byü zrównoleglona.
Najpierw poáącz sąsiadujące elementy w taki sposób jak poniĪej:
[1, 1 * 2, 3, 3 * 4, 5, 5 * 6, 7, 7 * 8]

Pogrubione zostaáy zmienione wartoĞci. Jak widaü, moĪna wykonaü to równoczeĞnie
w oddzielnych fragmentach tablicy. W kolejnym kroku zaktualizuj wyróĪnione
elementy, mnoĪąc je przez elementy, które znajdują siĊ jedno lub dwa miejsca
wczeĞniej:
[1, 1 * 2, 1 * 2 * 3, 1 * 2 * 3 * 4, 5, 5 * 6, 5 * 6 * 7, 5 * 6 * 7 * 8]

To równieĪ moĪna wykonaü równolegle. Po log(n) krokach proces jest zakoĔczony.
Ma to przewagĊ nad prostym linearnym przetwarzaniem, jeĞli dostĊpna jest
wystarczająca liczba procesorów.
W tym üwiczeniu powinieneĞ wykorzystaü metodĊ parallelPrefix
do zrównoleglenia obliczeĔ ciągu Fibonacciego. Wykorzystamy fakt, Īe n-ta
liczba Fibonacciego jest górnym lewym wspóáczynnikiem Fn, gdzie F =

§1 1 ·
¨¨
¸¸ .
©1 0 ¹

Utwórz tablicĊ wypeánioną macierzami 2×2. Zdefiniuj klasĊ Macierz z metodą
do mnoĪenia, wykorzystaj parallelSetAll, by utworzyü tablicĊ macierzy,
i wykorzystaj parallelPrefix, aby je pomnoĪyü.
5. Utwórz przykáad pokazujący ucieczkĊ this przez konstruktor niemodyfikowalnej

klasy (patrz 10.3.3., „Strategie bezpiecznego korzystania ze wspóábieĪnoĞci”).
Spróbuj pokazaü coĞ przekonującego i niepokojącego. JeĞli skorzystasz
z nasáuchiwania zdarzeĔ (jak wiele przykáadów w sieci), powinien on nasáuchiwaü
czegoĞ interesującego, co nie jest proste w przypadku klasy niemodyfikowalnej.
6. Napisz aplikacjĊ, w której wiele wątków wczytuje wszystkie sáowa z kolekcji
plików. UĪyj ConcurrentHashMap<String, Set<File>>, by Ğledziü, w których
plikach kaĪde ze sáów siĊ pojawia. UĪyj metody merge, by zaktualizowaü mapĊ.
7. Powtórz poprzednie üwiczenie, ale uĪyj computeIfAbsent. Jaka jest zaleta takiego

podejĞcia?
8. W ConcurrentHashMap<String, Long> znajdĨ klucz z maksymalną wartoĞcią
(dowolnie traktując równe wartoĞci). PodpowiedĨ: reduceEntries.
9. Wygeneruj 1000 wątków, z których kaĪdy zwiĊksza licznik 100 000 razy.
Porównaj wydajnoĞü przy korzystaniu z AtomicLong i LongAdder.
10. UĪyj LongAccumulator, by odnaleĨü najwiĊkszy lub najmniejszy z zebranych

elementów.
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11. UĪyj kolejki blokującej do przetwarzania plików w katalogu. Jeden wątek

przechodzi przez drzewo plików i wstawia pliki do kolejki. Kilka wątków usuwa
pliki i przeszukuje je pod kątem wystĊpowania wskazanego sáowa kluczowego,
wyĞwietlając dopasowane wartoĞci. Gdy producent zakoĔczy dziaáanie, powinien
umieĞciü w kolejce imitacjĊ pliku.
12. Powtórz poprzednie üwiczenie, ale niech kaĪdy wątek przeszukujący tworzy mapĊ

sáów i czĊstotliwoĞci ich wystĊpowania, a nastĊpnie umieszcza ją w innej kolejce.
KoĔcowy wątek áączy sáowniki i wyĞwietla najczĊĞciej pojawiające siĊ sáowa.
Dlaczego nie musisz korzystaü z ConcurrentHashMap?
13. Powtórz poprzednie üwiczenie, tworząc Callable<Map<String, Integer>>

dla kaĪdego pliku i korzystając z odpowiedniej usáugi wykonującej. Poáącz wyniki,
gdy wszystkie bĊdą juĪ dostĊpne. Dlaczego nie musisz korzystaü z ConcurrentHashMap?
14. UĪyj ExecutorCompletionService i poáącz wyniki, gdy tylko bĊdą dostĊpne.
15. Powtórz poprzednie üwiczenie, korzystając z ConcurrentHashMap do zbierania

czĊstotliwoĞci wystĊpowania sáów.
16. Powtórz poprzednie üwiczenie, korzystając ze strumieni równolegáych. ĩadna

z operacji na strumieniach nie powinna powodowaü efektów ubocznych.
17. Napisz program przechodzący przez drzewo katalogów i tworzący wątek dla

kaĪdego pliku. W wątkach policz liczbĊ sáów w pliku i, bez korzystania z blokad,
zaktualizuj wspóádzielony licznik zadeklarowany jako
public static long count = 0;

Uruchom program wiele razy. Co siĊ dzieje? Dlaczego?
18. Popraw program z poprzedniego üwiczenia, korzystając z blokady.
19. Popraw program z poprzedniego üwiczenia, korzystając z LongAdder.
20. RozwaĪ taką implementacjĊ stosu:
public class Stos {
class Wúzeđ { Object wartoħè; Node nastúpny; };
private Wúzeđ wierzchođek;
public void umieħè(Object nowaWartoħè) {
Wúzeđ n = new Wúzeđ();
n.wartoħè = nowaWartoħè;
n.nastúpny = wierzchođek;
wierzchođek = n;
}

}

public Object pobierz() {
if (wierzchođek == null) return null;
Node n = wierzchođek;
wierzchođek = n.nastúpny;
return n.wartoħè;
}

Opisz dwa róĪne powody tego, Īe struktura danych moĪe zawieraü niepoprawne
elementy.
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21. RozwaĪ implementacjĊ kolejki:
public class Kolejka {
class Wúzeđ { Object wartoħè; Wúzeđ nastúpny; };
private Wúzeđ gđowa;
private Wúzeđ ogon;
public void dodaj(Object nowaWartoħè) {
Wúzeđ n = new Wúzeđ();
if (gđowa == null) gđowa = n;
else ogon.nastúpny = n;
ogon = n;
ogon.wartoħè = nowaWartoħè;
}

}

public Object usuē() {
if (gđowa == null) return null;
Wúzeđ n = gđowa;
gđowa = n.nastúpny;
return n.wartoħè;
}

Opisz dwa róĪne problemy, które mogą spowodowaü, Īe struktura danych bĊdzie
zawieraáa niepoprawne elementy.
22. Co jest niepoprawne w poniĪszym fragmencie kodu?
public class Stos {
private Object mojaBlokada = "LOCK";

}

public void umieħè(Object nowaWartoħè) {
synchronized (mojaBlokada) {
...
}
}
...

23. Co jest niepoprawne w poniĪszym fragmencie kodu?
public class Stos {
public void umieħè(Object nowaWartoħè) {
synchronized (new ReentrantLock()) {
...
}
}
...
}

24. Co jest niepoprawne w poniĪszym fragmencie kodu?
public class Stos {
private Object[] wartoħè = new Object[10];
private int rozmiar;
public void umieħè(Object nowaWartoħè) {
synchronized (wartoħci) {
if (rozmiar == wartoħci.length)
wartoħci = Arrays.copyOf(wartoħci, 2 * rozmiar);
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}

}
...

}

wartoħci[rozmiar] = nowaWartoħè;
rozmiar++;

25. Napisz program pytający uĪytkownika o URL, wczytujący stronĊ internetową

dostĊpną pod wskazanym adresem i wyĞwietlający wszystkie odnoĞniki.
Wykorzystaj CompletableFuture w kaĪdym kroku. Nie wywoáuj get.
26. Napisz metodĊ
public static <T> CompletableFuture<T> powtarzaj(
Supplier<T> dziađanie, Predicate<T> dopóki)

asynchronicznie powtarzającą dziaáanie, dopóki nie wytworzy ono wartoĞci,
która zostanie zaakceptowana przez funkcjĊ dopóki, równieĪ dziaáającą
asynchronicznie. SprawdĨ funkcjĊ wczytującą java.net.PasswordAuthentication
z konsoli i funkcjĊ, która symuluje sprawdzenie poprawnoĞci poprzez wstrzymanie
dziaáania na sekundĊ, a nastĊpnie sprawdzenie, czy hasáo to "secret". PodpowiedĨ:
uĪyj rekurencji.
27. Zaimplementuj statyczną metodĊ CompletableFuture<T> <T> supplyAsync
´(Supplier<T> action, Executor exec), zwracającą instancjĊ podklasy
CompletableFuture<T>, której metoda cancel moĪe przerwaü wątek wykonujący
metodĊ action, jeĞli tylko zadanie jest wykonywane. W Runnable przechwyü
bieĪący wątek, a nastĊpnie wywoáaj action.get() i zakoĔcz CompletableFuture,

zwracając wynik lub wyrzucając wyjątek.
28. Metoda
static CompletableFuture<Void> CompletableFuture.allOf
´(CompletableFuture<?>... cfs)

nie zwraca wyniku argumentów, co sprawia, Īe jest káopotliwa w uĪyciu.
Zaimplementuj metodĊ, która áączy obiekty CompletableFuture tego samego typu:
static <T> CompletableFuture<List<T>> allOf(List<CompletableFuture<T>> cfs)

ZauwaĪ, Īe metoda ta przyjmuje parametr List, poniewaĪ nie moĪesz mieü
zmiennych argumentów typów prostych.
29. Metoda
static CompletableFuture<Object>
CompletableFuture.anyOf(CompletableFuture<?>... cfs)

zwraca wartoĞü, gdy tylko jeden z argumentów zakoĔczy dziaáanie, normalnie lub
wyrzucając wyjątek. Jest to znaczna róĪnica w porównaniu z ExecutorService.
´invokeAny, który kontynuuje dziaáanie, dopóki jedno z zadaĔ nie zakoĔczy siĊ
sukcesem, i uniemoĪliwia wykorzystanie metody do równoczesnego wyszukiwania.
Zaimplementuj metodĊ
static CompletableFuture<T> anyOf(List<Supplier<T>> actions, Executor exec)

która zwraca pierwszy prawdziwy wynik lub NoSuchElementException, jeĞli
wszystkie dziaáania zakoĔczą siĊ wyjątkami.
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daty lokalne, 376
definiowanie adnotacji, 359
deklarowanie
interfejsu, 110
metod statycznych, 69
moduáu, 435
pakietów, 91
tablicy, 60
wyjątków kontrolowanych, 185
zmiennej, 34
zmiennej tablicowej, 61
Poleć książkę
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diament, 207
dokumentacja, 101
API, 48, 49
doáączanie moduáów, 436
domkniĊcie, 132
domyĞlny pakiet, 91
dopasowanie, 298–301
dostĊp
do elementów listy, 63
do pakietu, 94
do zmiennych zewnĊtrznych,
131
przez refleksje, 440
duĪe liczby, 43
dynamiczne wyszukiwanie
metod, 145
dziaáania arytmetyczne, 36, 375
dziedziczenie, 143, 149

E
ECMAScript 6, 423
eksportowanie pakietów, 438
element klasy, 141

F
filtry, 201
flagi, 302
formatujące dane, 53
wiersza poleceĔ, 446
format, 201
big-endian, 281
JSON, 293
formater choice, 400
formatery predefiniowane, 383
formatowanie
daty i czasu, 384, 396
danych, 52
flagi formatujące, 53
znaki formatujące, 53
komunikatów, 400
liczb, 395
funkcje, 74
anonimowe, 423
skrótu, 234
skryptowe, 415
wyĪszych rzĊdów, 134

G
Garbage collector, 243
generator liczb losowych, 27
Kup książkę

generowanie danych tekstowych,
280
gáĊboka kopia obiektu, 157
graf moduáów, 437
grupowanie, 264

H
hermetyzacja, 74
hierarchia wyjątków, 183
HTTP, 290

I
IDE, Integrated Development
Environment, 24
identyfikatory walut, 396
implementowanie
interfejsów, 111, 114, 423
klas, 78
konstruktorów, 82
odroczonego wykonania, 127
sekcji krytycznej, 337
importowanie
klas, 95
metod statycznych, 96
informacje
o typie, 163
o uogólnionych typach, 224
o zasobach, 163
inicjalizowanie
konstruktora, 84
zmiennej, 35
zmiennych instancji, 85
z podwójnymi nawiasami, 149
instancja, 22, 26, 78
instrukcja
assert, 193
break, 55, 57
continue, 58
exports, 439
if, 54
import, 95
jar, 92
javac, 25
jimage, 453
jjs, 417
load, 418
return, 69
requires, 447
switch, 55, 162
throws, 185
try, 187, 188

instrukcje warunkowe, 54
interfejs
AutoCloseable, 187
CharSequence, 268
Cloneable, 303
Collection, 230
Comparable, 118, 242
Comparator, 120
metody, 135
DataInput, 281, 282
DataOutput, 281, 282
Deque, 241
FileVisitor, 288
Future, 314, 317
Iterable<T>, 233
List, 231
ListIterator, 234
Queue, 241
Runnable, 121, 313, 314
Serializable, 303
SortedSet, 235
Stack, 241
Stream, 252
TemporalAdjuster, 379
interfejsy, 110
adnotacji, 359
deklarowanie, 110
funkcyjne, 124, 128, 130
implementowanie, 111, 114
modyfikowanie, 116
rozszerzanie, 114
uĪytkownika, 321
wywoáania zwrotne, 121
znacznikowe, 157
internacjonalizacja, 389
inwersja programów
wczytujących, 168
iteratory, 233, 250
o maáej spójnoĞci, 330

J
JavaScript, 420
ciągi znaków, 420
funkcje anonimowe, 423
liczby, 421
tablice, 421
wyjątki, 425
JAXB, 441
JDK, Java Development Kit, 24
JPMS, Java Platform Module
System, 432
JShell, 27
JSON, 292
Poleć książkę
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K
katalog roboczy, 345
katalogi, 287
klasa, 23, 74
Array, 176
ArrayList, 60–65
Arrays, 65, 329
Bag, 116
BigDecimal, 43
BigInteger, 43
BitSet, 240
BufferedReader, 280
ByteArrayInputStream, 275
Class, 163
Class<T>, 223
Collections, 65
CompilationTask, 411
CompletableFuture, 317, 318
ConcurrentHashMap, 330
ConcurrentHashSet, 333
ConsoleHandler, 201
Date, 386
DateTimeFormatter, 383
DayOfWeek, 75
Deque, 232
DiagnosticCollector, 413
DoubleAccumulator, 336
DoubleAdder, 336
Duration, 375
Enum, 160
Executors, 313
FileHandler, 201
FileSequence, 114
GregorianCalendar, 386
HttpClient, 292
HttpURLConnection, 290
InputStream, 275
Instant, 375, 386
JavaBeans, 174
LocalDate, 75, 377
Locale, 263, 393
LocalTime, 380
Logger, 194
LongAccumulator, 335
LongAdder, 335
Matcher, 300
Math, 39
NumberFormat, 395, 418
Object, 151
OffsetDateTime, 383
Optional<T>, 257
OutputStream, 276
Paths, 289
Kup książkę

Preferences, 405
PrintStream, 26
PrintWriter, 280
Process, 345
Properties, 238
Proxy, 177
Queue, 232
Random, 27, 269
RandomAccessFile, 282
Reader, 278
Scanner, 51, 279
ServiceLoader, 450
ServletException, 190
Set, 231
StandardCharsets, 278
String, 26, 47
StringBuilder, 44
StringWriter, 281
System, 36
Task, 322
TemporalAdjusters, 379
Thread, 344
Throwable, 222
ToStrings, 369
TreeSet, 235
URLConnection, 290, 293
WeakHashMap, 242
Writer, 280
ZipInputStream, 290
ZonedDateTime, 381, 382
klasy
anonimowe, 137
abstrakcyjne, 147
implementowanie, 78
importowanie, 95
komentarze, 102
lokalne, 101, 136
modyfikator final, 146
nadrzĊdne, 142, 145
niemodyfikowalne, 327
opakowujące, 63
podrzĊdne, 142, 145
podrzĊdne anonimowe, 149
przestarzaáe, 386
rozszerzanie, 142, 423
uogólnione, 62, 205, 206
wewnĊtrzne, 98
reguáy skáadni, 100
wyliczanie elementów, 171
z pakietami, 403
zagnieĪdĪone, 97
statyczne, 97
znaków, 297
klauzula
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case, 55
else, 54
finally, 188
package, 91
klient HTTP, 292
klonowanie obiektów, 156
kod bajtowy, 25
kodowanie znaków, 48, 276, 404
ASCII, 48
Unicode, 49
UTF-16, 277
UTF-8, 277
kody jĊzykowe, 391
kolejki, 241
blokujące, 332
dwukierunkowe, 241
z priorytetami, 241
kolekcje, 229, 238
wyników, 261
kolektory strumieniowe, 264
komentarze, 23
do dokumentacji, 101
klasy, 102
metod, 103
ogólne, 103
wycinanie, 105
zmiennych, 103
kompatybilnoĞü Ĩródeá, 116
kompilator
javac, 93
wywoáanie, 410
kompilowanie programu, 24, 409,
417
komunikaty, 400
diagnostyczne, 413
konfiguracja mechanizmów
rejestrowania danych, 197
konstruktor, 82
bez parametrów, 86
inicjalizacja, 84
przeciąĪanie, 83
referencje, 126
wewnĊtrznej klasy, 101
wywoáywanie, 84
kontrolowanie
obiektów, 172
przepáywu, 54
konwersja
automatyczna, 63
do typu interfejsu, 113
liczb na znaki, 46
pomiĊdzy klasami, 386
typów liczbowych, 40
znaków na liczby, 46
Poleć książkę
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kopia
gáĊboka, 157
páytka, 156
kopiowanie
obiektów ArrayList, 64
tablic, 64
kowariancja, 209

L
lambda, 122, 131
przetwarzanie wyraĪeĔ, 127
skáadnia, 123
liczniki, 334
linia czasu, 374
listy, 422
parametrów, 70
tablic, 60
lokalizacja, 390
domyĞlna, 393
kody jĊzykowe, 391
nazwy wyĞwietlane, 394
okreĞlanie, 391
style formatowania, 397

Ã
áadowanie usáug, 169
áączenie obiektów áączących, 320

M
mapy, 236, 241, 422
maszyna wirtualna Javy, 25
informacje o uogólnionych
typach, 224
metody pomostowe, 215
rzutowanie, 215
uogólnienia, 214
wymazywanie typów, 214
mechanizm garbage collector,
243
mechanizmy wczytujące i
zapisujące, 274
metaadnotacje, 360, 364
metoda, 23
acceptEither, 320
allOf, 320
allProcesses, 348
anyOf, 320
applyToEither, 320
array.length, 61
Arrays.copyOf, 64
Kup książkę

Arrays.toString, 66
average, 269
checkRandomInsertions, 354
children, 348
clone, 151
codePoints, 50
Collectors.groupingBy
´Concurrent, 270
Collectors.toMap, 262
compareTo, 398, 420
compute, 331
count, 256
datesUntil, 378
descendants, 348
distinct, 255
doubles, 269
equals, 45, 151, 153
exceptionally, 320
exitValue, 347
Files.copy, 286, 289
Files.list, 287
Files.move, 286
Files.walk, 288, 290
filter, 253
finalize, 151
find, 288
findAny, 257
findFirst, 256
flatMap, 253, 260
flatMapping, 265
forName, 278
get, 63, 259
getAnnotation, 366
getAnnotations, 367
getAsDouble, 268
getAsInt, 268
getAsLong, 268
getClass, 151
getDayOfWeek, 378
getDefault, 393
getEngineFactories, 413
getFilePointer, 282
getTask, 411
getValue, 76
groupingBy, 264
handle, 320
hashCode, 151, 155
ifPresent, 258
info, 348
ints, 269
isArray, 175
isDone, 318
isPresent, 259
length, 26

limit, 270
list, 287
List.of, 65
longs, 269
main, 23
map, 254
mapping, 265
Matcher.quoteReplacement,
301
max, 269
min, 269
newInstance, 173
newKeySet, 334
newProxyInstance, 177
nextDouble, 51
nextInt, 51
nextLine, 51
Objects.requireNonNull, 192
orElseGet, 258
parallelPrefix, 330
parallelSort, 329
parse, 395
Pattern.split, 300
peek, 256, 332
poll, 332
pop, 242
printf, 52
println, 66
process, 371
push, 242
readObject, 304
readResolve, 305
readUTF, 281
redirectInput, 346
reduce, 266
removeIf, 125
replaceAll, 301
runAfterBoth, 320
runAfterEither, 320
Scanner.tokens, 253
seek, 282
set, 63
setReader, 415
setWriter, 415
size, 63
sleep, 341
sorted, 255
split, 45
start, 346
stop, 342
stream, 252, 260
substring, 44
sum, 269
summaryStatistics, 269
Poleć książkę
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thenAccept, 320
thenAcceptBoth, 320
thenApply, 319
thenCombine, 320
thenCompose, 320
thenRun, 320
toMap, 263
toString, 66, 151
transferTo, 276
updateAndGet, 334
URL.getInputStream, 290
walk, 288
walkFileTree, 288
whenComplete, 320
workHard, 318
write, 276, 280, 281
writeObject, 304
writeReplace, 305
metody
abstrakcyjne, 147
atomowe, 331
domyĞlne, 116, 149
dostĊpowe, 76
dynamiczne wyszukiwanie, 145
dziedziczenie, 143, 149
instancji, 26, 80
interfejsu
Collection<E>, 230
Comparator, 135
NavigableSet<E>, 235
SortedSet<E>, 235
klasy
BitSet, 240
Collections, 233
java.lang.Class<T>, 164
java.lang.Enum<E>, 160
java.lang.Object, 151
java.lang.reflect.Array, 176
java.lang.reflect.Modifier,
166
LocalDate, 377
LocalTime, 380
String, 47, 49
ZonedDateTime, 381, 382
komentarze, 103
Map<K, V>, 236
matematyczne, 39
modyfikator final, 146
modyfikator protected, 148
modyfikujące, 76
modyfikujące funkcje, 134
nagáówki, 79
parametry tablicowe, 70
pobierające, 418
Kup książkę

pomostowe, 215
prywatne, 118
przekazywanie tablic, 70
przeáadowane, 418
przesáanianie, 143
referencje, 125
treĞü, 79
skryptowe, 415
statyczne, 23, 39, 89, 115
deklarowanie, 69
import, 96
wywoáywanie, 69
Ğledzenia przepáywu, 196
uogólnione, 207
ustawiające, 418
w pakiecie java.lang.reflect,
174
wywoáania, 26, 173
przez referencje, 80
przez wartoĞü, 81
z super, 150
wytwórcze, 90
zmienna liczba parametrów,
70
zwracające funkcje, 134
zwracające tablice, 70
migracja, 446
flagi wiersza poleceĔ, 446
modularne pliki JAR, 442
moduá unnamed, 444
moduáy, 432, 447
automatyczne, 444
deklaracja, 435
doáączanie, 436
dostĊp przez refleksje, 440
narzĊdzia, 451
nazywanie, 434
wybiórcze eksportowanie, 449
wymagania przechodnie, 447
wymagania statyczne, 447
modyfikator
final, 85, 133, 146
private, 94
protected, 148
public, 94
static, 98
volatile, 324
modyfikatory daty, 378
modyfikowanie interfejsów, 116

N
nagáówki metod, 79
narzĊdzie

459

javadoc, 102
jdeps, 451
jlink, 452
Nashorn
ciągi znaków, 420
skrypty powáoki, 425
uruchamianie, 417
nazwy
moduáów, 434
pakietów, 434
normalizacja, 398
notacja kropkowa, 26
numer seryjny obiektu, 304

O
obiekty, 22, 74
klonowanie, 156
kontrolowanie, 172
numer seryjny, 304
tworzenie, 27, 82, 173, 419
obliczenia asynchroniczne, 316
obsáuga
JSON, 292
kolekcji, 230
nieprzechwyconych wyjątków,
341
wyjątków, 182
oczekiwanie warunkowe, 339
odbiorca wywoáania metody, 80
odnoĞniki, 104
odroczone wykonanie, 127
odĞmiecanie pamiĊci, 78
ograniczenia
typów, 208
uogólnieĔ, 216
operacje
kolejek blokujących, 332
koĔczące, 256
na plikach, 286
na tablicach, 329
redukcji, 266
równolegáe, 329
strumieniowe, 250
operator
instanceof, 113, 114
new, 27, 60, 83, 421
warunkowy, 42
operatory, 36
bitowe, 42
logiczne, 41
relacji, 41
opisy, 105
organizacja pakietów z zasobami,
402
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P
pakiet, 23, 90
java.awt, 95
java.lang.reflect, 174
java.math, 43
java.text, 395
java.util, 51
java.util.concurrent, 333
pakiety
deklarowanie, 91
domyĞlne JShell, 30
eksportowanie, 438
wyĪszych rzĊdów, 403
z zasobami, 401
pamiĊü
wczytywanie plików
Ĩródáowych, 411
zapisywanie skompilowanego
kodu, 411
para klucz-wartoĞü, 355
parametr
odbiorcy, 359
opisujący typ, T, 205
parametry
tablicowe, 70
wiersza poleceĔ, 66
partycjonowanie, 264
pĊtla
for, 57
rozszerzona, 64, 422
while, 56
pĊtle
kontynuacja, 57
przerywanie, 57
pliki
.class, 25
.java, 25
blokowanie, 283
JAR, 92, 442
kopiowanie, 286
mapowane w pamiĊci, 282
o swobodnym dostĊpie, 282
przenoszenie, 286
standardowe opcje operacji,
286
tworzenie, 285
usuwanie, 286
páytka kopia obiektu, 156
podtyp, 113
pole, 141
polecenia powáoki, 426
polecenie, Patrz instrukcja
poáączenia
Kup książkę

HTTP, 290
klucz-wartoĞü, 236
powiązania, 414
pozyskiwanie strumieni, 274
predefiniowane formatery, 383
preferencje, 405
procesy, 345
katalog roboczy, 345
tworzenie, 345
uchwyty, 347
uruchamianie, 346
program JShell, 27
programowanie
obiektowe, 73
uogólnione, 205
wspóábieĪne, 311
programy
do áadowania usáug, 169
obsáugujące rejestrowanie
danych, 198
wczytujące klasy, 166
kontekstowe, 168
przechwytywanie
komunikatów, 413
symboli wieloznacznych, 213
wyjątków, 186
przeciąĪanie, 83
przekierowanie wejĞcia i wyjĞcia,
415
przesáanianie metod, 143
przetwarzanie danych, 273
przypisania klas nadrzĊdnych, 145
przypisanie, 37

R
redukcje, 256
operacje, 266
referencja this, 80
referencje
do metod, 125
do klasy zewnĊtrznej, 99
do obiektu, 76
do tablicy, 70
konstruktora, 126
refleksje, 171, 223, 440
rejestrowanie danych, 194
konfiguracja mechanizmów,
197
mechanizmy rejestrujące, 195
metody, 196
parametry konfiguracyjne
programu, 200
poziomy, 195

programy, 198
REPL, 417, 418
rozszerzanie
interfejsów, 114
klas, 142, 423
rozszerzona pĊtla for, 422
równolegáe operacje, 329
rzutowanie, 113, 146, 215

S
sekcja krytyczna, 336
serializacja, 302
silnik skryptowy, 413, 416
Nashorn, 417
skáadnia
diamentowa, 62
wyraĪeĔ regularnych, 294–297
skrót klawiaturowy
Ctrl+D, 30
Shift+Tab, 29
skrypty, 413
kompilowanie, 417
powáoki, 425
wprowadzanie danych, 427
sáabe referencje, 243
sáowo kluczowe
final, 35
implements, 112
return, 79
static, 35
super, 150
synchronized, 337
void, 69
staáe, 35, 114
statyczne, 87
wyliczeniowe, 161, 162
standardowe adnotacje, 361
standardowy strumieĔ
wejĞciowy, 51
wyjĞciowy, 23, 51
statyczna klasa zagnieĪdĪona, 99
statyczne bloki inicjalizacyjne, 88
stosy, 241
strategie wspóábieĪnoĞci, 326
strumienie, 250
áączenie, 254
pozyskiwanie, 274
przeksztaácenia, 255
równolegáe, 269, 328
tokenów skanera, 253
tworzenie, 252
typów prostych, 268
wejĞciowe, 274
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wycinanie podstrumieni, 254
wyjĞciowe, 274
style formatowania, 397
suma kontrolna, 155
symbole wieloznaczne, 209
nieograniczone, 213
przechwytywanie, 213
typów nadrzĊdnych, 210
w typach podrzĊdnych, 210
ze zmiennymi typami, 212
system
moduáów, 431
plików ZIP, 289

É
ĞcieĪka, 283
do wĊzáów, 405
przeszukiwaĔ dla klas, 93
Ğlad stosu wywoáaĔ, 191

T
tablice, 60, 175, 421
algorytmy, 65
deklaracja, 60
kopiowanie, 64
kowariancyjne, 146
równolegáe operacje, 329
tworzenie, 61
wielowymiarowe, 67
z parametryzowanym typem,
220
tryb dekompozycji, 399
tworzenie
instancji zmiennych
opisujących typy, 218
klasy podrzĊdnej, 145
map, 262
obiektów, 27, 82, 173, 318,
419
plików i katalogów, 285
procesu, 345
silnika skryptowego, 413
strumienia, 252
tablic z parametryzowanym
typem, 220
tablicy, 61
wartoĞci Optional, 259
typ
boolean, 33
byte, 31
char, 33

Kup książkę

double, 32
E, 160
float, 32
int, 31
long, 31
Optional, 257
flatMap, 259
wartoĞci, 257–259
zamiana w Stream, 260
S, 113
short, 31
T, 113
tablicowy, 60
void, 79
typowanie nominalne, 128
typy
caákowite ze znakiem, 31
nadrzĊdne, 113
parametryzowane, 206, 220
proste, 217
strumienie, 268
surowe, 217
wyliczeniowe, 159, 398
konstruktory, 160
metody, 160
pola, 160
zmienne statyczne, 161
zmiennoprzecinkowe, 32

U
uchwyty procesów, 347
Unicode, 49
uogólnienia, 222, 223
uruchamianie
Nashorna, 417
procesu, 346
programu, 24, 26
zadania kompilacji, 410
uzupeánianie ciągów znaków, 426

W
waluty, 395
wariancja przy uĪyciu, 209
wartoĞü null, 45, 77
warunki, 336
wątki, 313, 341
bezpieczne struktury danych,
330, 333
dodatkowe wáaĞciwoĞci, 344
nieprzechwycone wyjątki, 341
priorytety, 344
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przerywanie, 342
stany, 344
uruchamianie, 341
widocznoĞü, 322
wyĞcigi, 324
zmienne lokalne, 343
wczytywanie
bajtów, 275
danych tekstowych, 278
danych wejĞciowych, 51
klas, 166, 168
plików Ĩródáowych, 411
usáugi, 450
zasobów, 166
wejĞcie i wyjĞcie, 50
wersjonowanie, 307
widoki, 243
kontrolowane, 245
maáe kolekcje, 243
niemodyfikowalne, 245
zakresy, 244
wiersz poleceĔ, 66
wáaĞciwoĞci, 174, 238
systemowe, 239
typu Boolean, 175
wskaĨnik, 61
wspóábieĪnoĞü, 312
bezpieczne strategie, 326
wybiórcze eksportowanie, 449
wyjątek, 182, 425
ArrayIndexOutOfBoundsExce
ption, 61
ConcurrentModification
´Exception, 234
ExecutionException, 315
IllegalStateException, 262
InaccessibleObjectException,
172
InterruptedException, 341, 342
IOException, 279
NullPointerException, 62, 78
SecurityException, 172
wyjątki
hierarchia, 183
klauzula finally, 188
kontrolowane, 157, 184, 185
áączenie w áaĔcuchy, 189
niekontrolowane, 184
nieprzechwycone, 191, 341
ponowne wyrzucanie, 189
przechwytywanie, 186
Ğlad stosu wywoáaĔ, 191
wyraĪenie try, 188
wyrzucanie, 182
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wyliczanie elementów klasy, 171
wyliczenia, 159
wymagania
przechodnie, 447
statyczne, 447
wymaganie nieingerencji, 271
wymazywanie typów, 214
wywoáywanie konfliktów, 221
wyraĪenia
lambda, 122, 423
regularne, 294
dopasowania, 299
flagi, 302
grupy, 299
pojedyncze dopasowania,
298
skáadnia, 294, 296, 297
zastĊpowanie dopasowaĔ,
301
znaczniki, 300
wyraĪenie, Patrz instrukcja
wyrzucanie wyjątków, 182
wystĊpowanie konfliktów, 221
wyĞcigi, 324
wywoáania zwrotne, 121
wywoáywanie
konstruktora, 84
kompilatora, 410
metod, 26, 173
instancji, 80
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przez referencje, 80
przez wartoĞü, 81
z super, 150
skryptowych, 415
statycznych, 69

Z
zadania
obsáugujące interfejs
uĪytkownika, 321
uruchamianie, 313
wspóábieĪne, 312
zadanie kompilacji, 410
zapis kropkowy, 26
zapisywanie
bajtów, 276
skompilowanego kodu, 411
w pliku, 200
zarządzanie
kolekcjami, 230
zasobami, 187, 363
zasiĊg
zmiennej lambda, 131
zmiennych lokalnych, 59
zestawy, 234
bitów, 240
wyliczeniowe, 241
zintegrowane Ğrodowisko
programistyczne, IDE, 24

zmienne, 34
efektywnie staáe, 132
deklaracje, 34
inicjalizacja, 35
instancji, 78, 85, 141
instancji chwilowe, 304
lokalne, 59
lokalne w wątku, 343
nazwy, 34
opisujące typy, 218, 221
statyczne, 87, 141
tablicowe, 61
typu wyliczeniowego, 161
wzorca nazwy pliku, 200
zmiennoĞü typów, 209
znaczniki, Patrz adnotacje
znak
#, 104
*, 103
@, 102
znaki
#!, 428
formatujące dane, 53
zwracanie typów powiązanych,
144

Ð
Īądanie POST, 293
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