
Jáva szigetétől a modern programozásig . . . 
Hogy miért neveztek el egy napsütötte szigetről egy mo

dern programozási nyelvet? Nehéz kitalálni. Jáva szigete az 
Indonéz szigetcsoport tagja. Tengerpartjáról, napozóiról, és 
persze, kávéültetvényeiről híres. A jávai kávé fontos szerepet 
játszik történetünkben, ugyanis a munkájukba belefáradt prog
ramozókat mi frissíthetné fel jobban, mint egy nagy csésze 
aromás kávé, és természetesen, a kávészünettel járó beszél
getések, amelyek új ötleteket, megoldásokat szülnek, és ezál
tal a múzsa csókját jelenthetik főszereplőink homlokán. 

A jávai kávéültetvényesekkel párhuzamosan, a Sun Micro
systems, Inc. cég kifejlesztette a maga „gőzölgőkávéját". A cél 
egy olyan magas fokú, objektumorientált programozási nyelv 
kifejlesztése volt, amelynek segítségével könnyen lehet hor
dozható hálózati alkalmazásokat készíteni. Az új nyelv gyökereit a C és C++ nyelvek 
képeztek, de objektumorientáltsága messzemenőleg meghaladja e két nyelv 
képességeit. Az új nyelv tervezéséhez kikristályosodott szabványokat, eszközöket, 
jól működő komponenseket, komplex könyvtárakat használtak fel. Talán a nyelvnek 
e szívóssága, valamint a Sun laboratóriumok előtt zöldellő tölgyfa-park tisztelete 
ihlette az Oak (tölgy) nevet. Az egyedüli baj csak az volt, hogy ezzel a névvel már 
jegyeztek be, a programozási nyelvek oly „zsenge" története folyamán egy másik 
nyelvet. A Sun (Nap) cég tervezői így a napsütötte tengerpartra, valamint a fejlesztés 
közben elfogyasztott aromás kávé származási helyére gondolva Java-nak ke
resztelték át újszülöttjüket. 

A Java alkalmazások platform-függetlenek Mit is jelent ez? A hálózati progra
mozási nyelveknél az egyik alapkövetelmény a hordozhatóság. A hordozhatóság 
fogalma azt fedi, hogy a forráskódot átvíve egyik operációs rendszerről a másikra, 
ott kisebb módosításokat eszközölve, az alkalmazás lefordítható az illető operációs 
rendszer alá. A Java platform-függetlensége ennél sokkal többet jelent: a Java 
forráskódot (.java kiterjesztésű) egy előfordító (javac) köztes kódra fordítja (byte 
code, .class kiterjesztésű). Ezt a köztes kódot bármilyen operációs rendszerre át lehet 
vinni és módosítás nélkül értelmezi, végrehajtja az illető operációs rendszer Java 
értelmezője (java). Ennek a platform-függetlenségnek azonban ára is van: az 
értelmezés miatt a Java-alkalmazások lassabban futnak, mint az illető architektúrára 
lefordított gépikódú programok. 

A Java nyelv megjelenését követően számos cég fejlesztett ki saját tervezőfelületet, 
Java fordítót és értelmezőt: Sun JDK, IBM Visual Age for Java, Borland JBuilder, 
Microsoft Developer Studio stb. 

A Java nyelv a következő típusú programok fejlesztését teszi lehetővé: 
• JavaScript-ek: a Java nyelv szkript változata. Forrásszinten lehet beágyazni 

HTML dokumentumokba, és így interaktív, dinamikus HTML oldalakat lehet készíteni. 
A Java nyelv majdnem minden lehetőségével rendelkezik. 

• Applet-ek: beágyazhatók HTML dokumentumokba. Ez a beágyazás azonban 
nem forráskód szintjén történik, hanem a HTML dokumentum hivatkozik egy .class 
közteskódra, amelyet a Web böngésző a HTML oldallal együtt letölt és végrehajt. Így 
a dinamikus, interaktív HTML oldalakon kívül komplexebb kliens-szerver alkal
mazások is készíthetők. 

• Alkalmazások: (.class) független programok. Futtatásukra nincs szükség sem
milyen böngészőre vagy különlegesebb környezetre, csak az illető operációs rendszer 
Java értelmezőjére. 

Jelen cikksorozat célja a Java nyelv ismertetése, külön részletezve mindhárom 
programtípus fejlesztését. A sorozat a következő hat fejezetből áll: 

• I. JavaScript-ek 
• II. A Java nyelv: Alapok, Osztályok 
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• III. A Java nyelv: Kivételkezelés, Párhuzamosság 
• IV. Java programok, Appletek, Hálózati alkalmazások fejlesztése 
• V. Az objektumorientáltság magasabb tulajdonságai: Perszisztencia, CORBA, RMI 
• VI. Adatbázis-kezelés Java-ban, Példaprogram 

I. JavaScript-ek 
Az Internet és a lokális, cégbelső (intranet) hálózatok gyors fejlődése maga után 

vonta a dinamikus, interaktív HTML oldalak megjelenését is. Egyre több kereskedelmi 
cég, civil szervezet folytat reklámtevékenységet, készít felméréseket, kimutatásokat 
Internetet használva. A statikus HTML oldalak nagyon gyorsan meghaladottakká 
váltak az egyre „színesebb" igényekkel szemben. Mozgó képekre, színezhető, 
árnyalható szövegekre, gombokra, szövegbeolvasókra, dinamikus grafikára volt 
szükség. Az egyedüli megoldás a HTML nyelv olyan irányú kiterjesztése volt, amely 
megengedte a fent említett kontrollok lekezelését. Vagyis dinamikus, interaktív HTML 
dokumentumok szerkesztését tették lehetővé. Az egyik ilyen típusú fejlesztés a 
JavaScript megjelenése. Mivel a Netscape 2.0-ás böngészőben vezették be először, 
eléggé Netscape-specifikus, de már más böngészők is támogatják, más szkript-
nyelvekkel együtt (Jscript, VBScript). 

Az Internet böngészés, a HTML oldalak közötti navigálás a kliens-szerver architek
túrán alapszik. A dokumentum egy vagy több szerver gépen található, ezekre 
csatlakoznak a kliensek (HTML böngészők) és letöltik, majd megjelentetik a 
dokumentumot. A JavaScript forráskódok a HTML oldalakba vannak beágyazva. A 
böngésző letölti és értelmezi a szkriptet, ami nem más mint utasítások és eseményke
zelők halmaza. A JavaScript objektum-alapú. Az objektum-orientáltsággal szemben 
ez azt jelenti, hogy használhatunk objektumokat, de sem az öröklődés, sem a 
polimorfizmus tulajdonsága nem áll rendelkezésünkre. Az osztály fogalma is is
meretlen, csak objektum-példányok létezhetnek. 

A nyelv típusossága laza, explicit módon nem kell típusokat deklarálni, az 
objektumok referencia típusellenőrzése is csak futás közben történik. Az azonosítók 
típusát nem kell deklarálni, az első értékadás vagy hivatkozás meghatároz egy típust, 
de ez a típus később megváltoztatható. Az alaptípusok a következők: 

• null: az üres referenciát jelenti. 
• objektum: az objektum tulajdonképpen egy olyan tömbnek felel meg, amelyben 

az indexelést nemcsak sorszám alapján, hanem tetszőleges szöveggel is meg lehet 
valósítani. Az objektumok mezőkből és metódusokból állnak. Egy mezőre hivatkozni 
az objektum[mezőnév], objektum[szám] (adott számú mezője) illetve az objek
tum.mezőnév konstrukciókkal lehet. Egy új objektum létrehozása a new operátorral 
történik, amelyet a konstruktorra kell alkalmazni. Egy metóduson belül az objektumot 
a this kulcsszóval lehet elérni. 

• szöveg: tetszőleges karaktersorozat ‘’-kel, vagy “”-kel határolva. 
• b o o l e a n : logikai típus, true vagy false lehet. 
• szám: bármilyen lebegőpontos, decimális, oktális vagy hexadecimális egész 

lehet. 
A típuskonverziók is nagyon egyszerűen vannak megoldva. A szöveggé kon

vertálás mindig automatikus. Szövegből számot a parseInt(String) és parse-
Float(String) függvények segítségével állíthatunk elő. Minden objektum típusa 
ekvivalens egymással. 

A JavaScript lehetővé teszi a függvények használatát. A függvényeket definiálni 
kell, és a definíciót követően minden függvény-hivatkozás ennek a végrehajtásával 
jár. Függvényeket a következő szintaxissal lehet definiálni: 

f u n c t i o n név ( [paraméter1, ... paraméter n] ) { 
utasítások 
[visszatérési érték] 

} 

Egy HTML oldal csak ugyanazon az oldalon definiált függvényeket használhat, 
ezért a több helyen használt függvényeket érdemes a <HEAD></HEAD> kulcsszavak 
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között definiálni. A függvény formális paraméterlistája csak változónevekból áll, típust 
nem kell megadni. Az aktuális paraméterek helyén bármilyen kifejezés megadható, 
a paraméterek mindig érték szerint adódnak át. Az aktuális paraméterek száma 
tetszőleges lehet, ezeket dinamikusan is lehet kezelni a függvénynévarguments 
objektum felhasználásával. A visszatérési érték megadása a r e t u r n kifejezés konstruk
cióval történik. Visszatérési értéket megadni vagy felhasználni nem kötelező. 

A JavaScript forráskód beágyazása a HTML dokumentumba háromféleképpen 
történhet: 

• A <SCRIPTx/SCRIPT> kulcsszavak között függvényeket és programokat 
írhatunk. Ezeket a navigátor a letöltés után, de a megjelentetés előtt értelmezi. A 
szintaxis a következő: 

<SCRIPT [LANGUAGE=szkriptnyelv] [SRC=forrásállomány] 
JavaScript utasítások, függvények 
[<NOSCRIPT> HTML utasítások /NOSCRIPT] 
</SCRIPT 

• HTML kontrollok eseménykezelői: <HTML-objektum... e seménykeze lő= "Java
Script">. Az illető szkript csak akkor hajtódik végre, ha bekövetkezik az illető 
esemény. Fontosabb eseménykezelők: 

• onBlur: a HTML kontroll elveszti a fókuszt. 
• onClick: megnyomtunk egy egérgombot. 
• onError: hiba lépett fel. 
• onFocus: a HTML kontroll megkapja a fókuszt. 
• onLoad: a HTML oldal betöltése után. 
• onMouseOut: az egér elhagyja a kontrollt. 
• onMouseOver: az egérkurzor a kontroll fölé kerül. 
• onReset: a <FORM> reset gombjának lenyomásakor. 
• onSubmit: a <FORM> submit gombjának lenyomásakor. 
• onUnload: a HTML oldal elhagyása után. 

• HTML kontrollok paramétereinek megadásakor bármilyen JavaScript kifejezés 
állhat a következő szintaxissal: paraméternév=&{JavaScript kifejezés};. 

A JavaScript nyelv elemei 
A fent említett típusokon és függvényeken kívül a JavaScript nyelv a következő 

elemekkel rendelkezik: 
• Operátorok a C, Java nyelvben is megszokott postfix és prefix operátorok: +, 

-, *, / , ++, -- stb. Bővebben a II. fejezetben fogjuk őket tárgyalni. Egyedüli kivételt a 
typeof operátor jelenti, amely a megadott argumentum típusát adja vissza szöveges 
formában. 

• Azonosí tók: a C azonosító-képzési konvenciónak tesznek eleget. Különbség 
van nagy- és kisbetűk között. 

• Változók: nem kell őket deklarálni, csak használni. Értékadással a változó 
értékét és típusát is megváltoztathatjuk. Ha kezdőérték/típus nélküli változóra 
hivatkozunk, hibát generál. Egy blokkon belül lokális változókat is deklarálhatunk. 
Ekkor az első értékadáskor a változó neve elé ki kell tenni a var kulcsszót. 

• Utasítások, a switch kivételével az összes Java utasítással rendelkezik (lásd. II. 
fejezet). Ezeken felül egy sajátos for ciklust is implementál, a for (változó in 
objektum) utasítás szintaxissal. Az utasításban szereplő változó végigmegy a megadott 
objektum minden mezőjének nevén, és végrehajtja a megadott utasítást vagy 
utasításokat. 

• Megjegyzések: a /* */ és / / ENTER megjegyzés-határolók használhatók. 
• Alapobjektumok: a következő objektumokat építették be alapszinten a nyelvbe: 

String, Math és Date, amelyek hatékonyabb szöveg-, matematikai- és dátum
műveleteket valósítanak meg. 

• Sz ínkonstansok: a HTML oldalak színesebbé tétele érdekében rengeteg szín
konstans áll rendelkezésünkre: black, blue, indianred stb. 
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A navigátor objektumai 
A HTML oldalak betöltésekor a böngésző a következő JavaScript objektumokat 

hozza létre: 
• navigator: a navigátorról szolgáltat információkat. Mezői a következők: 

appCodeName a böngésző kódneve, appName a navigátor neve, appVersion a 
navigátor verziószáma. 

• window: az aktuális ablakot leíró objektum Fontos információkat szolgáltat 
az ablakról. Azonos a self objektummal, és használatakor nem kell kitenni az 
objektum nevét. Mezői a következők: parent a szülő ablak, top a legfelső szinten 
lévő ablak, ezek mind window objektumok, frames az oldalon levő f r a m e objektu
mok összessége, history az előzőleg megtekintett HTML dokumentumok, status a 
navigátor status sora, document a HTML oldalról szolgáltat információkat. A w indow 
objektum metódusai a következők: alert(String) egy dialógusablakban megjelenteti 
az adott szöveget, confirm(String) egy Yes-No gombos kérdést tesz fel, eval(String) 
a megadott JavaScript kifejezést vagy utasítást értékeli ki, hajtja végre, open(URL cím, 
String ablakcím, String opciók) egy új böngésző ablakot nyit meg, close() bezárja az 
ablakot, parseInt(String), parseFloat(String). 

• frame: a keret (frame) leírója. 
• document: az aktuális HTML oldalról szolgáltat információkat. Mezői: fgColor 

az előtér, bgColor a háttér színe, lastModified az utolsó módosítás dátuma, location 
az oldal elérési URL-je, title az oldal címe, referrer az előző webcím, links az oldalon 
található hypertext láncolatok, applets az oldalon található Java appletek, forms az 
oldalon található formok. 

• f o r m : a form leírója. Az elements mezője tartalmazza az őt alkotó HTML 
kontrollokat és a hozzájuk tartozó eseménykezelőket. 

JavaScript példa 
A következő példa egy egyszerű HTML oldalt valósít meg, amelyben egy 

JavaScript függvény egy adott szöveget forgat a navigátor-ablak státus sorában. A 
következő karaktert egy adott időegység után jelenteti meg. Az oldal betöltésekor 
meghívódik a scroll() függvény, amely kiteszi a szöveget és inicializálja a timert, amely 
majd az időegység letelte után - a scroll() függvény meghívásával - elforgatja a 
szöveget: 
<html> <head> 
<title>The Amazing JavaScript-enhanced HomePage</title> 
<script language="javascript"> 
msg = "Welcome to the World's most wonderful JavaScript HomePage! . . . "; 

/ / A forgatandó szöveg 
fill = " "; // Milyen karakter legyen a szöveg előtt 
ureshossz = 110; // Mennyi üres fillkarakter legyen a szöveg előtt 
idointerv = 100; // Milyen időtartatnonként forgasson egy betűnyit 
out = ""; // Ebben építjük fel a szöveget 
kezdet = true; // Mikor először hívjuk meg a függvényt true, azután false 
i = 1; / / Ciklusváltozó 

function scroll () 
/ / Scrolling Status Bar - Copyright (c) Borsó (Pea) 

} 
if (kezdet) { //Ha először hívtuk meg, felépítjük a szöveget 
out = ""; 
for (i=l; i < ureshossz; i++) out += fill; 
out += msg; 
window.status=out; 
kezdet = false; 
timerTwo=window.setTimeout("scroll()", 100) ; 
} 
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else { //Ha már meg volt hívva, egy betűnyit forgatunk 
window.status=out; 
out = out.substring( 1, out.length) +out.charAt(1); 
timerTwo=window.setTimeout("scroll()", idointerv); 
} 

} 
</script> 
<body onLoad="timerONE=window.setTimeout('scroll()',0)"> 
<hl align="center"><font color="#00ff00" size="7" face="Arial"> 
<strong> The INCREDIBLE JavaScript Demo ! </strong> 
</font></hl> 
<a href="mailto:klehelSpraemium.ro">Contact Me !</a> 
</body> 
</html> 

K o v á c s L e h e l 

Szerves vegyületek nevezéktana 
Ki ne jött volna zavarba közületek, amikor egy bonyolultabb szerkezetű szerves 

vegyületet kellett megneveznie, vagy amikor a tankönyvekben található megnezevés 
módokat szerette volna általánosítani. 

Már az első szerves anyagok megismerésekor feltevődött az elnevezésük kérdése. 
A vegyületek tanulmányozásai során szerzett információk kicserélésére a természet
tudósoknak szüksége volt tudományos közlésekre (szakfolyóiratokban, konferen
ciákon). Az eredményes kapcsolatteremtések feltételezték, hogy a különböző 
szerkezetű vegyületeknek ne legyen azonos nevük. Kezdetben ezt egyedi, 
úgynevezett triviális névvel oldották meg, amely rendszerint a kérdéses vegyület 
eredetére, jellemző fizikai-, vagy kémiai tulajdonságára, élettani hatására, illetve 
képződés módjára vezethető vissza. 

A vegyületek számának rohamos növekedése ezt az eljárást alkalmatlanná tette, 
ugyanis lehetetlen a nagyon nagy számú triviális név észbentartása. Ezért a szerves 
vegyületek elnevezésének egy „racionális"-abb módját javasolták a vegyészek, amely 
egy bizonyos, kisszámú alapvegyület nevére vezeti vissza a többi vegyület nevét. 

A szerves vegyületek racionális elnevezését szolgáló szabályok kidolgozására 
először 1892-ben Genfben került sor. A Hofman javaslata alapján elfogadott 
szabályzat a „genfi nomenklatúra" néven vált ismertté. 

A tudomány gyors fejlődése, a szerves vegyületek számának rohamos növekedése 
szükségessé tette a nevezéktan folyamatos fejlesztését is. Ezt a feladatot látja el az 
IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry - Tiszta és Alkalmazaott 
Kémia Nemzetközi Uniója). Ennek a szerves Kémiai Nevezéktan Bizottsága közli 
azokat a szabályokat és ajánlásokat, melyek a nemzetközi tudományos világban 
egységessé teszik a szerves vegyületek nevezéktanát. A szerves vegyületek magyar 
megnevezése ezeken a nemzetközileg elfogadott szabályokon alapul tekintetben 
tartva a magyar nyelv sajátosságait. 

A Magyar Tudományos Akadémia Kémia Tudományok Osztálya irányításával 
készült el A magyar kémiai elnevezés és helyesírás szabályai című munka (utolsó 
kiadása 1972-ben, folyamatban van a felújított kiadás). 

A. A ny í l t l áncú (a l i fás ) s z é n h i d r o g é n e k és a z o k s z á r m a z é k a i n a k 
megnevezése 

Minden nyíltláncú vegyület nevét a nyílt, egyenesláncú alkánok nevéből szár
maztatjuk. 
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