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Java från grunden

Konceptet med: 
Java Virtual Machine
Källkod och bytekod

Java Virtual Machine, JVM

Operativsystem
T.ex. Windows 98, 
Windows 2000, 
Linux, Solaris

JVM

Javaprogram

Anpassad för ”sitt” 
operativsystem

Plattformsoberoende

Win98

JVM

Javaprogram

Linux

JVM

Javaprogram

Solaris

JVM

Javaprogram

Datorn och dess minne

CPU

Minne

input

output

Källkod och bytekod
public class Hello{
public static void main(String argv[]){

System.out.println(”Hello, world!”);
}

}

Källkod skriven av 
programmeraren, t.ex. i 
Emacs. Filen heter 
Hello.java.

kompilering

Filen Hello.class 
skapades. Den innehåller 
bytekod

körning

Programmet kommer nu 
att utföra 
instruktionerna.

Att interpretera

Operativsystem

JVM

Hello.class

Programmet startas med följande rad i xTerm:

>java Hello

Hello, world!

>
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Schematiskt javaprogram

public class Hello{

public static void main(String argv[]){

System.out.println( ”Hello, world!”);

}

}

Schematiskt javaprogram
// deklaration av klassen, klassnamn

public class Hello{ 

// offentlig klassmetod utan returvärde

//tar parametern argv som är av typen String[]

public static void main(String argv[]){

// PrintStream med metoden println

System.out.println( ”Hello, world!”);

}

}

Datatyper

0

00001010 11111

0000 1111

00 1

0010101

0000 0001

0003 0004

1

00 111 00 1

= bit

= byte

Datatyper

0

00001010 11111

0000 1111

00 1

0010101

0000 0001

0003 0004

heltal kallas för int och består av 32 bitar, vilket ger 4294967296 
kombinationer fördelat från -2147483648 till 2147483647.

Primitiva typer
byte 8 bitar = en byte

short 16 bitar = två bytes

int 32 bitar = fyra bytes

long 64 bitar = åtta bytes

char 16 bitar = två bytes

float 32 bitar = fyra bytes

double 64 bitar = åtta bytes

boolean 8 bitar = en byte

Referenstyper
heap (högen)stack (stapeln)

x     23
a

”Kalle Anka”
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Referenstyper
stack (stapeln)

x     23
a

Javakoden ser ut så här:

int x = 23;
String a = ”Kalle Anka”;

Variabler, värden, typer
•Variabeldeklarationer

•Primitiva datatyper: heltal, flyttal, tecken, 
sanningsvärden

•Referenstyper

Tilldelningssatser

Användningen av =

Den allmänna formen: variabel = uttryck;

Deklaration och tilldelning

Mer om lokala variabler

Återanvändning av identifierare

Deklarationers räckvidd

Räckvidden för lokala variabler

Livslängden för lokala variabler


