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Wprowadzenie
• Serializacja jest to proces zamiany obiektu na ciąg bajtów. Deserializacja to proces odwrotny. Serializacja
jest implementowana przez język Java.
• Aby można było przesłać obiekt jako argument albo wynik funkcji zdalnej, to klasa obiektu musi implementować interfejs Serializable. Nie trzeba implementować żadnych funkcji – klasa Serializable jest klasą
znakującą (ang. marker class).
• ZADANIE: deﬁniujemy klasę OurClass, której obiekty będą przesyłane jako wyniki funkcji zdalnej.
• Serializacja obiektu polega na:
– serializacji obiektu klasy bazowej, jeżeli jest serializowalna.
– serializacji pól obiektu, włącznie z polami referencyjnymi.
• Grafy obiektów. Graf c ← a → b → c nie powinien po serializacji stać się c1 ← a → b → c2 .
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Szczegóły
• Klasa bazowa nie musi być serializowalna, a wyprowadzona z niej klasa może być serializowalna. Przykładem jest klasa Object, która nie jest serializowalna, a która jest niejawnie klasą bazową wszystkich klas
w Javie.
• Serializacji nie są poddawane pola typu “static” i “transient”. Pola typy “transient” wprowadzono po to,
aby programista mógł, przez oznaczenie pola jako “transient” wyłączyć pole z serializacji.
• ZADANIE: napisać klasę z polem typu “transient”. Zobaczyć, czy to pole jest serializowane.
• Klasa bazowa, czy interfejs, nie musi być serializowalny. Ważne, aby obiekt wskazywany był serializowalny
– to jest ustalane w czasie działania programu. Jeżeli się nie da serializować wymaganego obiektu, to
rzucany jest wyjątek NotSerializableException.
• Obiekt serializowany w różnych wywołaniach RMI staje się nową kopią u odbiorcy, niezależną od wcześniej
przekazanych kopii. Czyli RMI nie dba o to, aby po stronie odbiorcy obiekt był tylko jeden, tworzony u
odbiorcy tylko przy pierwszym wywołaniu, a przy kolejnych wywołaniach była przekazywana referencja
do pierwotnie stworzonego obiektu.
• CIEKAWOSTKA: klasa serializowana nie ma wywyoływanego konstruktora, aby stowrzyć obiekt!!!
• ZADANIE: dodać wypisywanie czegość na ekran w konstruktorze.
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Ewolucja klasy i wersjonowanie
• Serializowalna klasa może być rozwijana. Wtedy mogą istnieć klasa w różnych wersjach. Niektórzy klienci
RMI mogą mieć starą implementację, albo w pliku są zapisane obiekty klasy w starej wersji, na przykład
kiedy obiekty były serializowane starą wersją programu.
• Każda klasa ma swój unilny numer wersji (SUID, serial version unique ID), który jest obliczany na
podstawie klas bazowych, pól i funkcji składowych. Praktycznie każda zmiana spowoduje zmianę SUID.
• Zserializowane obiekty mogą być zdeserializowane w obiekty klasy o znanej deﬁnicji, jeżeli SUIDy obu klas
są równe. Czyli klasa używana przy serializacji jak i deserializacji muszą być te same.
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• Chyba że zdeﬁniujemy pole:
static final long serialVersionUID = 8131090907618007397L;

• Wartość tego pola i jego nazwę dla danej klasy generuje program “serialver”.
• Warto to pole zdeﬁniować dla serializacji, bo inaczej jego wartość będzie wyznaczana runtime.
• Przy rozwoju klasy nie możemy:
– zmieniać klasy bazowej
– zminiać typu pól
• Możemy:
– dodawać nowe pola
– zmieniać typy referencyjne na inne kompatybilne
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Ponadprogramowe ciekawoski
• Nowe wersje klasy przez wyprowadzenie nowej klasy. Programy, które spodziewają się starej wersji, czyli
klasy bazowej, będą widzieć tylko tą klasę, a nowszej wersji nie. Wyprowadzanie nowej wersji klasy jest
uporządkowane i nie wprowadza konieczności modyﬁkacji poprzedniej klasy.
• Własna serializacja z java.io.Serializable: deﬁnicja prywatnych funkcji składowych readObject i readObject. Użycie funkcji defaultWriteObject i defaultReadObject z ObjectOutputStream.
• Interfejs java.io.Externalizable deklaruje dwie funkcje: writeExternal i readExternal. Ten interfejs jest
rozszerzeniem interfejsu java.io.Serializable.
• Klasa może zdeﬁniować funkcje writeReplace i readReplace, które pozwalają na przetworzenie obiektu dla
serializacji i deserializacji.
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