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Tema 7. Colecções (cont.) 
 

 

Vector 
Ø Criação 
Ø Manipulação 
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Vector 
 

Os vectores são semelhantes aos arrays, pois também podem conter um 
conjunto de objectos aos quais é atribuído um índice.  
 
Três diferenças fundamentais entre arrays e vectores: 
 
v   Os vectores podem crescer ou decrescer de tamanho em função das 
necessidades do programa; 
 

v  Os vectores apenas podem armazenar objectos, pelo que não é possível 
ter um vector contendo apenas tipos simples (int, double, etc...). Só 
transformando estes valores em objectos é que possível armazená-los num 
vector; 
 

v   Os elementos de um array têm que ser todos do mesmo tipo, que é 
indicado no momento da sua criação. Pelo contrário, um vector pode conter 
elementos de diversos tipos, que sejam objectos.  

Os vectores são objectos da classe predefinida Vector, que está incluída na 
biblioteca java.util. Qualquer programa que utilize vectores tem que 
importar esta biblioteca. 
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Criação e manipulação de um vector 
 
   
Para criar um vector utiliza se seguinte instrução: 
  

Vector nomeDeReferencia = new Vector(); 
 

Um valor de tipo primitivo pode ser facilmente convertido em um objecto e 
posteriormente adicionado em um vector. 
 

Uma grande vantagem de um vector dinâmico em relação aos arrays é que ele 
possui vários métodos para facilitar a realização de importantes operações, 
entre eles são: 
 

add(Objecto)   adiciona o objecto no fim do vector. Devolve true  
add(indice,Objecto)  insere o objecto na posição do vector indicada por índice; 
addElement(Objecto)  adiciona um objecto ao vector, aumentando o seu tamanho. 
elementAt(indice)  devolve o objecto colocado na posição indicada por índice; 
indexOf(Objecto)  devolve o índice da 1a posição onde se encontra um objecto  

   igual ao fornecido ou -1 se não encontrar; 
isEmpty()   verifica se o vector se encontra vazio; 
remove(indice)  remove o objecto armazenado na posição dada por índice; 
setElementAt(Objecto,indice)  define o elemento na posição especificada  

   pelo índice pelo objecto fornecido; 
size()    devolve o número de elementos do vector. 
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Depois de adicionar todos os elementos desejados a um vector, é aconselhável 
invocar seu método trimToSize(),que ajusta a sua capacidade para o seu 
tamanho actual, liberando o espaço que estiver sendo ocupado 
desnecessariamente. 
  
Um valor de tipo primitivo pode ser facilmente convertido em um objecto e 
posteriormente adicionado em um vector. 
 

 Vector v = new Vector(); 
 v.add (new Boolean(true)); 
 v.add (new Integer(1234)); 
 v.add (new Double(123.4)); 
 v.add (new Character('A')); 

 
Não há necessidade de qualquer conversão para variáveis de tipo String: 

 v.add ("um texto"); 
 
Vamos criar uma nova versão do programa Turma (visto anteriormente), que poderá 
funcionar com qualquer número de estudantes e sem ter que pedir esse número ao 
utilizador. Nesta nova versão, a classe Estudante fica inalterada, pois apenas se 
pretende alterar a forma como os objectos desta classe vão ser armazenados, antes 
num array de objectos, agora num vector.  
 

A nova classe EstVector terá agora um atributo da classe Vector e o construtor da 
classe vai mudar, pois vai criar o vector, guardando o seu endereço em lista: 
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import java.io.*; 
public class Validacoes { 
 . . . . .    
} 
public class Estudante { 
  private Validacoes vv; 
  private String nome; 
  private byte notas[]; 
  private byte media; 
 
  public Estudante() { 
   vv = new Validacoes(); 
   nome = vv.validarString((byte)3,(byte)25,"Nome de estudante? "); 
   byte numNotas = vv.validarByte((byte)0,(byte)5,"Quantas notas?"); 
   notas = introdNotas(numNotas); 
   media = calcMedia();  } 
   
  //Cria array Notas e preenche com notas do aluno 
  private byte[] introdNotas(byte numN) { 
    notas = new byte[numN]; 
    for (int i = 0; i < numN; i++) { 
    notas[i] = vv.validarByte((byte)0,(byte)20,(i+1)+"-a nota: "); 
    } 
    return notas; 
 } 
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  //devolve uma String composta pelas notas de um estudante 
  private String verNotas() { 
    String visual="";            
    for (byte k = 0; k < notas.length; k++) 
      visual += notas[k]+" "; 
    return visual; 
  } 
 
  //Método para cálculo da média de um estudante 
  private byte calcMedia() { 
    byte soma = 0; 
    for (int z=0; z<notas.length; z++) 
      soma += notas[z]; 
    return (byte) Math.round(soma / notas.length); 
  } 
 
  public byte getMedia() {  
    return media; } 
 
  public String toString() { 
   return nome+", notas: "+verNotas()+", Meida="+media+"\n"; 
  } 
} 
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import java.util.Vector; 
public class TurmaVector { 
  private Vector lista; 
 

  public TurmaVector()  { lista = new Vector(); } 
 

  public void adicEstudante() { 
    Estudante est = new Estudante(); 
    lista.addElement(est); 
    lista.trimToSize(); 
  } 
 

  public String toString() { 
    String visualizar=""; 
    int numEst = lista.size(); 
    Estudante temp; 
    for (int k=0;k<numEst; k++) { 
      temp = (Estudante)lista.elementAt(k); 
      visualizar += temp.toString();  //.toString() é opcional 
    } 
    return visualizar; 
  } 
  public void ordenar() { 
    Ordenacao or = new Ordenacao(); 
    or.ordenaTurma(lista); 
  } 
} 
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import java.util.Vector; 
public class Ordenacao { 
  public Ordenacao() {} 
 

  public void ordTurma(Vector lst) { //ordena por ordem decresc. da média 
    Estudante aux1,aux2; int i_maior, numEst = lst.size(); 
    for (int i=0; i < numEst-1; i++) { 
      i_maior = localizarMaior(lst,i); 
      aux1 = (Estudante)lst.elementAt(i); 
      aux2 = (Estudante)lst.elementAt(i_maior); 
      lst.setElementAt(aux2,i); 
      lst.setElementAt(aux1,i_maior); 
    } 
  } 
 

  private int localizarMaior(Vector x,int inicio) { 
    int i_max = inicio;   Estudante t1,t2; 
    for (int k = inicio+1; k < x.size(); k++) { 
      t1 = (Estudante)x.elementAt(k); 
      t2 = (Estudante)x.elementAt(i_max); 
      if (t1.getMedia() > t2.getMedia()) 
        i_max = k; 
    } 
    return i_max; 
  } 
} 

8 



public class GereTurma { 
  public static void main(String arg[]) { 
    TurmaVector est = new TurmaVector(); 
    Validacoes v = new Validacoes(); 
    byte opcao; 
    do { 
      System.out.println("\tEscolha uma das opcoes:\n" ); 
      System.out.println("\t1. Adicionar estudante"); 
      System.out.println("\t2. Ordenar estudantes pela media"); 
      System.out.println("\t3. Visualizar Lista de estudantes"); 
      System.out.println("\t4. Terminar\n"); 
      opcao = v.validarByte((byte)1,(byte)4,"Escolha opcao"); 
      switch (opcao) { 
      case 1: est.adicEstudante(); break; 
      case 2: est.ordenar(); 
              System.out.println("Ordenado com sucesso!"); 
              break; 
      case 3: System.out.println(est.toString()); break; 
      } 
    } while (opcao != 4); 
  } 
} 

O método elementAt()permite obter cada um dos objectos do vector. Como o vector 
pode conter objectos de diversas classes, é necessário indicar explicitamente de que 
tipo de objecto se trata. Usa-se um cast que indica que os objectos são desta classe. 9 
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