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Java från grunden

Variabler, värden och typer

Java Virtual Machine, JVM

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

JVM

Javaprogram

Anpassad för ”sitt” 
operativsystem

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.

Ett litet exempelprogram

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

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

}

Variabler och variabelnamn

• En typ
• Ett namn (identifierare)
• En räckvidd

Helst beskrivande namn och byggs upp av 
bokstäver, siffror och vissa andra tecken.

Variabler och variabelnamn

Godkända namn:
heltal, lön, antalRum, antal_rum, fönster3
Icke godkända namn:
5element, hej.då, fråga?3, continue, mer%

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. Ungefär 65000 
kombinationer fördelat från ca -32000 till 32000.
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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

Primitiva typer
heltal

byte heltalByte = 1;

short heltalShort = 3;

int heltalInt = 4;

long heltalLong = 5;

Primitiva typer
heltal

Vad händer vid kompilering av dessa rader?

byte x = 4;

int y;

y = x;

x = y;

Primitiva typer
tecken

char mittTecken = ’a’;

String minSträng = ”t”;

Vad är skillnaden?

Att lägga till ett tecken:

minSträng = minSträng + mittTecken;

060 --<-- 061 --=-- 062 -->-- 063 --?-- 064 --@-- 065 --A--

066 --B-- 067 --C-- 068 --D-- 069 --E-- 070 --F-- 071 --G--

072 --H-- 073 --I-- 074 --J-- 075 --K-- 076 --L-- 077 --M--

078 --N-- 079 --O-- 080 --P-- 081 --Q-- 082 --R-- 083 --S--

084 --T-- 085 --U-- 086 --V-- 087 --W-- 088 --X-- 089 --Y--

090 --Z-- 091 --[-- 092 --\-- 093 --]-- 094 --^-- 095 --_--

096 --`-- 097 --a-- 098 --b-- 099 --c-- 100 --d-- 101 --e--

102 --f-- 103 --g-- 104 --h-- 105 --i-- 106 --j-- 107 --k--

108 --l-- 109 --m-- 110 --n-- 111 --o-- 112 --p-- 113 --q--

114 --r-- 115 --s-- 116 --t-- 117 --u-- 118 --v-- 119 --w--

120 --x-- 121 --y-- 122 --z-- 123 --{-- 124 --|-- 125 --}--

Primitiva typer
decimaltal med flytande decimalpunkt (i motsats till fixerad).

float x = 123.5f;

double y = 234.6;

Vilken av dessa konverteringar går fint och vilken går dåligt?

y = x;

x = y;

Referenstyper
heap (högen)stack (stapeln)

x     23
a

”Kalle Anka”

Referenstyper
stack (stapeln)

x     23
a

Javakoden ser ut så här:

int x = 23;
String a = ”Kalle Anka”;

Referenstyper
Användning av referenstypen String:

String sträng1 = new String(”Hola!”);
Kan även skapas så här:

String sträng2 = ”Hejsan!”;
int längd = sträng2.length();
char tecken = sträng1.chatAt(3);


