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Repetisjon: Java – programmering

Programmer er en rekkefølge av enkle ordre til 
maskinen
Java-programmer skrives i Java-språket

Streng, men enkel grammatikk – må følges 100%
Forvirrende: ordet ’java’ og ’Java’ brukes om

selve språket
kjøreprogrammet
hele systemet (med oversetter, kjøreprogrammet, dok.,..)

Programmer skrives inn i en editor (emacs, TextPad,..), 
oversettes av kompilatoren (’javac’) og den resulterende 
.class filen kjøre av kjøreprogrammet (’java’)
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Windows:
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Data og variable i et program

Ethvert problem vi skal løse, innholder data som beskriver problemet
Er problemet søking i Ibsens skuespill, trenger vi å lagre en rekke 
tekster i hovedhukommelsen
Skal vi regne på værmeldinga, trenger vi plass til en rekke tall i 
hovedhukommelsen (bl.a data fra vær-observasjonene )

Slike data (tall, tekster,..) kan vi ha i programmet vårt. Vi setter da 
av egne plasser i programmet  som vi samtidig gir hver sine navn. 
Disse  plassene  kalles variable og har tre egenskaper:

Et navn (ulikt alle andre variables)
Et data-innhold, en verdi (en tekst , et heltal, et desimaltall.....)
En type

(når vi lager en variabel må vi forklare hvilke type av data 
vi vil kunne ha oppi variablen – heltall, flyttall, tekst,....) og da har 
vi samtidig forklart hvor stor plass denne variablen tar i hukommelsen
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Setninger i et program er av tre typer:
Sett av plass til data
Gjør noe (regn, skriv ut,....) på data
Kommentarer som bare gjør det lettere å lese  
programmet

Ignoreres av oversetter og kjøreprogrammet (utføres ikke)
Linjekommentarer startet med to skråstreker //
Alt  etter  // blir kommentaren

Program = Data + Handlinger  
(+ kommentarer)
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Eks. (del av et program):  

int radius; setter av en plass (område) i hukommelsen som: 
heter ’radius’
kan inneholde heltall (integer)

Etter tilordningssetningen radius = 10;
inneholdet variablen ’radius’ heltallet ’10’

Data + Handlinger  (+ kommentarer)

// Nå skal vi regne med sirkler - en kommentar
int radius;
radius = 10;

denne plassen heter
‘radius og kan

inneholde heltall
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Enkle programmer.

To eksempler på mer eller mindre enkle 
Java-programmer

I. Renteberegning
II. Forslag til fornavn 

Mer om reglene for å lage (enkle) Java 
program
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Programvareutvikling - oversikt

1. Først  har vi et problem vi skal løse (en oppgave)
2. Finn en fremgangsmåte (=algoritme) for problemet
3. Hvilke data beskriver problemet / algoritmen ?
4. Så skriver vi et Java-program, og får det slik at 

kompilatoren ikke gir feilmeldinger
5. Så tester vi ut programmet, ser at det gir riktig svar. 
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Problem 1: Renteberegning 

1. Du setter 120 000 kr. I banken . Første året får du 
1.25% rente, og 2 % rente andre året.
Skriv ut hvor mye du har i banken etter første og 
andre året.

Hvordan løse det:
2. Kan vi metoden for renteberegning ?
3. Hvilke data beskriver problemet ?
4. Skrive kode
5. Teste
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Problemanalyse

Renteberegningsformel:
ny kapital = gammelt kapital * (1+rente)
eller:

nytt innskudd = gammelt innskudd + gammelt 
innskudd*rente

Hvilke data har vi i problemet ?
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Vi har forståelsen (her: formler), 
så program

Program:
1. Deklarere data
2. Skrive handlingssetninger, inkludert utskrift
3. Skrive kommentarer i koden

14

Renteberegnings-programmet,  fyll ut

public class Rente
{  

public static void  main ( String[] args) {

}
}
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Program1 - Renteberegningsprogrammet

public class Rente
{  

public static void  main ( String[] args) {
double rente;
double  kapital = 120000;

// rente første år
rente = 1.25/100;
kapital = kapital + kapital*rente;
System.out.println(”Kapital etter første år: " + kapital);

// rente andre år
rente = 2.0/100;
kapital = kapital + kapital*rente;
System.out.println(”Kapital etter andre år: " + kapital);

}
}
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Kompilering og testing

>javac Rente.java

>java Rente
Kapital etter første år: 121500.0
Kapital etter andre år: 123930.0
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Problem 2: Navneforslag
Herr Jensen er nybakt far og vil at junior skal ha tre 
fornavn. og han liker godt navnene ”Kai”, ”Ole” og 
”Georg”.
Lag en nummerert liste over alle mulige navn-
kombinasjoner av disse slik at herr Jensen kan velge 
den beste.

Har vi her en metode ?
Hvor mange muligheter er det ?
Hvilke data trenger vi ?

navnene ?
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Program 2 - Navn

public class Navn
{  

public static void  main ( String[] args) {
String k=”Kai”, 

o=”Ole”, 
g= ”Georg”;

System.out.println(” ”);

}
}
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Program 2 - Navn

public class Navn
{  

public static void  main ( String[] args)  {
String k=”Kai”, o=”Ole”, g= ”Georg”;

// det er 6 mulige kombinasjoner av 3 navn
System.out.println(”1. ”+ k + ” ” + o + ” ”+ g + ” Jensen”);
System.out.println(”2. ”+ k + ” ” + g + ” ”+ o + ” Jensen”);
System.out.println(”3. ” +o + ” ” + k + ” ”+ g + ” Jensen”);
System.out.println(”4. ” +o + ” ” + g + ” ”+ k + ” Jensen”);
System.out.println(”5. ” +g + ” ” + o + ” ”+ k + ” Jensen”);
System.out.println(”6. ” +g + ” ” + k + ” ”+ o + ” Jensen”);

}
}
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Kompilering og testing

>javac Navn.java

>java Navn
1. Kai Ole Georg Jensen
2. Kai Georg Ole Jensen
3. Ole Kai Georg Jensen
4. Ole Georg Kai Jensen
5. Georg Ole Kai Jensen
6. Georg Kai Ole Jensen
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Litt mer Java
Deklarasjoner

For tall:
double
int

For tekster / teksstrenger:
String

Handlingssetninger, tilordning
Utskrifts-setningen

System.out.println( ..... );
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Heltall og desimaltall (flyttall )

Datamaskiner håndterer disse på forskjellig måte.
Heltall er alltid eksakte, mens desimaltall har bare en 
viss nøyaktighet.   
desimaltall deklareres med

double
eks:

double høyde, volum;
Heltall deklareres med 

int
eks:

int  antallTrær, antallFuglereder;
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Deklarasjoner - double, int

En deklarasjon lager en variabel
setter av plass i hurtiglageret
I den plassen kan lagres verdier av den typen (int, 
double,...) som ble brukt i deklarasjonen
Variablen (lagerplassen) får det navnet vi gir den i 
deklarasjonen

Variable har liten bokstav først i navnet , består 
navnet av flere ord skrives det slik:
int      antGutterPåKurset, antallBokserMaling;

Når en variabel først er deklarert, kan den brukes 
mange ganger, og verdien kan endres mange ganger
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Handlingssetninger, tilordning
Tilordningsetninger (v.s. = h.s ;) gir en ny verdi til en variabel
På venstre side (v.s.)står navnet til en variabel
= leses: ’settes lik’
På høyre side (h.s.) står et regnestykke,  verdien regnes ut
Forekommer det navn på variable i det regnestykket, bruker vi verdien 
av disse i utregningen, eks:
int   i, j ,k = 2;

i = 14;
j = i + 22;
j =  j + 1;
j = 10* j + i;
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Informatikk er IKKE matematikk

Dere må tenke på en annen måte i informatikk !

Programvariablen j på venstre side 
skal som ny verdi få verdien av  
regnestykket på høyre side

Finn verdien på j slik at likheten er 
oppfylt

Informatikk:Matematikk:

Se på:
j =  j + 1;

Forstått som matematikk, er dette en meningsløs ligning (uten løsning)
MEN som en tilordningssetning i informatikk gir det mening fordi
likhetstegnet betyr noe annet:
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Spesialnotasjon for ofte brukte 
operasjoner

j++;     //det samme som j = j+1;

j--;     //det samme som j = j-1; 

j *= 22; //det samme som j = j*22;

j += a;  //det samme som j = j+a;

j -= 14; //det samme som j = j-14;

................

(flere etter samme mønster)
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Utskrifts-setningen

System.out.println( ”Litt utskrift:” + i  +” ” + s + dd );

Det som står inne i parantesen skrives ut
Flere ledd kan skjøtes sammen med +
Det som skjøtes sammen kan være:

String-konstanter eks: ”Renta er”, ”Forslag til navn:”
String deklarasjoner 

eks: String s = ”Simen”; Da kan s brukes i utskften
int (Heltall) – blir da omgjordt til String

int i har fått verdien 1023. Da blir i omgjordt til en String bestående 
av sifrene ’1’,’0’,’2’,’3’

double (desimaltall) blir omgjordt til String med sifre før og etter 
punktum (evt. til en String med eksponent hvis tallet er for stort 
eller lite)
eks : double dd = 0.2345;
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De 52 reserverte ordene i Java
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+ har mange virkemåter,
overlasting av operatorer

Mellom to heltall gir + en heltallsaddisjon
2 + 2
Mellom to flytende tall gir + en desimaltallsaddisjon
2.5 + 3.14
Mellom et heltall og et flytende tall gir + en 
desimaltalls-addisjon : 2 + 3.14
Mellom to tekststrenger gir + en sammenskjøting 
(konkatenering)
”Hallo ” + ”verden”
At en operator har flere, ulike virkninger avhengig av 
operandene, kalles overlasting (av operatoren)
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Java er et sterkt typet språk

Variablene må deklareres til å lagre verdier av en bestemt 
type

eksempelvis     int beløp;
Kompilatoren kontrollerer 

at verdiene som inngår i regnestykker er av riktig type
at typen av uttrykket på høyre side av en tilordning 
stemmer med typen av variablen på venstre side
eksempelvis vil int beløp; beløp = 3.14 + 0.2; gi syntaksfeil

Konvertering (”casting”) av en verdi fra en type til en annen 
er av og til mulig (detaljer senere)

Implisitt: double ti; ti = 10;
Eksplisitt: int beløp; beløp = (int) 3.14
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Deklarasjoner og variabeltyper
Mange grunnleggende, innebygde typer i Java
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Mulige verdier
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navn på variable

Alltid liten forbokstav
Må begynne på en bokstav
Kan så inneholde bokstaver, tall, bindestrek - _
Bruk stor bokstav ved ny stavelse, eks.

int antallDagerIUka = 7;
antallElever = antallGutter + antallJenter;
double x1, y2, sirkelAreal;
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Konstanter

Kan ikke endres etter at de har fått første verdi pga. 
Java-ordet final
Bruker bare store bokstaver (for å vise at dette er 
konstanter 

final int DUSIN = 12;
final int SNES = 20;
final int GROSS = 144;
final int MAX_ELEVER_PR_KLASSE = 20;
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Evaluering av numeriske uttrykk
Eks: double x = 3 * (a+1.3)/4+ 4 – a+b/c ;
Regnes ut fra venstre mot høyre, men:

Først metodekall
så regnes all parenteser ut
så alle ++ og --
så * og /
så + og –

N.B. Bruk heller parenteser hvis det er vanskelig
double x = 3 *( (a+1.3)/4 )– a +(b/c) ;
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Heltallsregning og blandet flyt&heltall

int i = 14, j = 5, k ;
k = i/j; //verdien av k blir 2 (avrunder nedover)
k = i%j; //verdien av k = 4, resten etter: i/j

double x;
x = i/j; // x blir også 2, fordi hele høyresiden 

// består bare av heltall. Først ved = (settes lik)
// oversettes heltallet ”2” til flyttallet ”2.0”

x = i*1.0/j; // Nå blir x = 2.8 fordi ett av tallene
// på høyre side var flyttall, og da oversettes
// alle tallene først til flyttall før utregning    
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logiske variable og uttrykk

boolean c, b = i < 5;  // i er mindre enn 5
c = (j != 5);          // j inneholder ikke verdien 5;
System.out.println(“Er i større enn 5” + b);
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Pakker og Java klassebibliotek

I et egen Javabibliotek er det over 2000 ferdigprogrammerte 
klasser. 
Med unntak av en ansamling av mye brukte klasser, samlet i en 
pakke ’java.lang’, må vi importere en slik ansamling av klasser 
hvis vi vil bruke noen av dem
Vi har hittil brukt biblioteksklassene : Math og System som 
begge er i ’java.lang’
Skal vi bruke noen andre klasser i andre pakker må disse 
importeres, f.eks. for IO.
i toppen av programmet må vi da ha import-setning:

double d = Math.sqrt(23);

import java.io.*;
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Tre muligheter for feil 

1. Syntaksfeil
Vi skriver programmet galt, grammatikk-feil
Tas av kompilatoren , javac

2. Algoritme-feil
Vi har brukt gal løsningsmetode. Programmet 
løser ikke problemet.

3. Kjøre-feil
Programmet stopper under utførelse
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Feil nr. 1 – hvilken ?

// Program  med FEIL !
public class EnkeltProgram1
{  

public static void  main ( String[] args) {
int     radius;
double  areal ;

radius = 4;
areal = 3.14 * radius * radius

System.out.println("Sirkel, radius: " + radius +", areal: " + areal);

}

}
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Kompilatoren svar på feil nr 1.

>
>javac EnkeltProgram1.java
EnkeltProgram1.java:10: Invalid type expression.

areal = 3.14 * radius * radius
^

EnkeltProgram1.java:12: Invalid declaration.
System.out.println("Sirkel, radius: " + radius +", areal: " + areal);

^
2 errors
>
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Feil nr 2 – hvilken ? 

// Program  med FEIL !  

public class EnkeltProgram2
{  

public static void  main ( String[] args) {
int     radius;
double  areal ;

radius = 4;
areal = 3.14 * radius;

System.out.println("Sirkel, radius: " + radius +", areal: " + areal);

}

}
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Kompilerering og test av 
EnkeltProgram2

>javac EnkeltProgram2.java

>java  EnkeltProgram2

Sirkel, radius: 4, areal: 12.56

>
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Feil nr. 3 – hvilke(n) ?

// Program  med FEIL !  

public class EnkeltProgram3
{  

public static void  main ( String[] args) {
int   radius = 0;
double  areal ;

areal =  radius/ radius*3.14;

System.out.println("Sirkel, radius: " + radius +", areal: " + areal);

}

}
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Feil 3

>javac Enkeltprogram3.java

>java EnkeltProgram3
Exception in thread "main" java.lang.ArithmeticException: / by zero

at EnkeltProgram3.main(Enkeltprogram3.java:8)

>
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Oppsummering

En variabel deklareres og vi får da en plass i lageret med:
Et navn
En type
En verdi

Navn på variabler bør begynne med liten bokstav, stor bokstav 
for hver stavelse (antallBarn) og må ikke være det samme som 
noen av de reserverte ordene
Tilordningssetning som: i = j*3 +i ; 
Der er venstre side (i ) navnet på en variabel som skal få ny 
verdi, og høyresiden (j*3 +i) er et regnestykke hvor vi for 
varablenavn (som j og i) bruker deres nåværende (gamle) verdi i 
regnestykket.
Tre typer uttrykk som forekommer særlig ofte i programmer, 
er numeriske uttrykk, logiske uttrykk og streng-uttrykk.


