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⁄vod

Tato kniha je pro všechny, kdo se chtějí naučit základy programování v jazyce Java bez
nutnosti absolvovat oficiální kurs. Kniha může sloužit i jako doplňkový materiál při návště-
vě některého z těchto kursů. Nejlepších výsledků lze dosáhnout postupným čtením od
začátku až do konce.

Ten, kdo má dobré základní znalosti programování, může první kapitolu přeskočit. Měl
by si však udělat test na jejím konci, aby zjistil, zda je skutečně připraven ponořit se přímo
do programování v jazyku Java.

90 procent správných odpovědí znamená, že jste připraveni začít. Při 75 až 89 procentech
správných odpovědí bude stačit zběžné prolistování 1. a 2. kapitoly. Ovšem pokud máte
méně než 75 procent správných odpovědí, pak bude nejlépe, najdete-li si tiché místečko,
kde si nikým nerušeni budete moci 1. kapitolu v klidu přečíst. Jedině tak se totiž připra-
víte na zbytek knihy o Javě.

Abychom byli schopni se Javu naučit, musíme mít jisté znalosti o počítačích. Rozhodně
nemá smysl tento fakt nějak zatajovat, ale na druhou stranu bychom se jím neměli nechat
zastrašit. Žádná z počítačových dovedností, které budeme potřebovat, nevybočuje z rámce
základního použití operačního systému a psaní textu v editoru.

V této knize je na konci každé kapitoly test. Testy obsahují otázky podobné těm, které se
vyskytují v kursech pro jazyk Java. Když si budete myslet, že danou problematiku zvlá-
dáte, zkuste si test napsat. Odpovědi poté předejte kamarádovi. Ten by vám měl sdělit
výsledek, ale neměl by vám říkat, ve kterých otázkách jste chybovali. Odpovědi na otáz-
ky v testech jsou uvedeny na konci knihy. Danou kapitolu byste měli studovat tak dlou-
ho, dokud testem úspěšně neprojdete.

Na konci knihy je též závěrečná zkouška. Otázky jsou zaměřené prakticky a představují
výběr ze všech kapitol. Zkoušku byste měli vykonat až po přečtení všech kapitol a pro-
vedení všech testů. Uspokojivý výsledek je alespoň 75 procent správných odpovědí. Opět
řekněte kamarádovi, aby vám spočítal výsledek, aniž by vám řekl, ve kterých otázkách jste
chybovali.

Doporučujeme strávit s knihou jednu až dvě hodiny denně. Předpokládaná doba na zvlád-
nutí jedné kapitoly je asi tak týden. Je dobré studovat rovnoměrným tempem, budete tak
mít čas na vstřebání všech nových informací. Není důvod někam spěchat. Celý obsah
knihy se dá zvládnout během několika měsíců a publikace potom může sloužit jako ob-
sáhlá a trvalá referenční příručka.
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Do nitra Javy

Někomu se může zdát, že počítačové programování je zahaleno rouškou tajemství a že
vypadá jako něco, co přísluší univerzitním vědcům. Tak tomu ale není. S trochou času
a úsilí můžeme programování počítače snadno zvládnout a převzít tak kontrolu nad počí-
tačem způsobem, o kterém se nám nikdy ani nesnilo. Pokud si přečtete tuto knihu a udě-
láte si poznámky, získáte veškeré znalosti a dovednosti potřebné pro napsání počítačové-
ho programu. Počítačový program představuje množinu instrukcí, které počítač provádí.
Tyto instrukce se píší v jazyce, který se do značné míry podobá angličtině. Existuje velmi
mnoho různých počítačových jazyků. Mezi ty populárnější patří i programovací jazyk Java.
Kolem Javy už se strhlo mnoho povyku a bylo proneseno mnoho slov o tom, jakou revo-
luci přinesla do světa počítačového programování. Budeme v čele této revoluce, naučíme-
li se řídit počítač pomocí vlastních programů napsaných v jazyce Java. Naši cestu zahájí-
me na samém počátku úplnými základy. Postupně se však propracujeme přes vše, co je
třeba vědět k tomu, abychom mohli psát javové programy.

PoËÌtaËovÈ programy
S osobním počítačem se už nejspíš setkal každý. Nicméně osobní počítač představuje
pouze jeden druh počítače. Mezi další typy patří osobní digitální asistenti (PDA, personal
digital assistant), výkonné podnikové počítače a malé počítače v automobilech, letadlech
a domácích spotřebičích.

Všechny počítače mají jedno společné: provádějí výpočty a logická rozhodnutí milionkrát
rychleji, než jsme toho schopni my. Z technického hlediska provádějí počítače pouze dva
druhy výpočtů – sčítaní a odečítání. 

Takže – připraveni na první test? Jak poznáme, zda se dvě čísla rovnají? Odečteme je.
Pokud je výsledek nula, čísla jsou stejná. Pokud je výsledek kladná hodnota, je první číslo
větší než druhé. V případě záporného výsledku je první číslo menší než druhé. A toto je
také způsob, kterým počítač provádí logická rozhodování.

Počítačový programátor říká počítači, jak má provádět výpočty a jakým způsobem se má
logicky rozhodovat pomocí počítačového programu. Počítačový program obsahuje všech-
ny kroky, které se musí provést ve specifickém pořadí, aby došlo k výpočtu a bylo dosa-
ženo logického rozhodnutí.

Data
Mnoho počítačových instrukcí po počítači vyžaduje, aby pracoval s informacemi, které mu
dodal programátor, osoba, jež počítač používá, nebo jiný počítač. Těmto informacím se
říká data.
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Data počítači předkládáme pokaždé když vyplňujeme své přihlašovací jméno a heslo.
Program tyto informace převezme a ověří je ještě před tím, než nám dovolí přístup k počí-
tači. A máme tady další test. Jaký druh výpočtu se používá při ověřování přihlašovacího
jména a hesla? Odečítání! Program v počítači odečte zadané jméno a heslo od platného
přihlašovacího jména a hesla. Pokud je výsledek nula, poskytli jsme korektní údaje a pří-
stup k počítači je nám povolen.

Když data poskytuje programátor, může je vepsat přímo do instrukce. Například takto
vypadá instrukce, která počítači říká, aby sečetl dvě čísla (programátor čísla uloží přímo
do instrukcí):

10 + 15

Pokud jste překvapeni tím, jak jednoduše může taková počítačová instrukce vypadat,
máme pro vás radostnou novinu, protože mnoho instrukcí v programovacím jazyku Java
je jednoduchých pro pochopení i pro zápis.

Programátor ale mnohokrát nemá v okamžiku psaní programu data pro instrukci k dispo-
zici, jako je tomu i v případě přihlašovacího jména a hesla. V takovém případě musí zadat
data do běžícího programu osoba, která jej používá.

Nicméně i v tomto případě se musí při psaní programu zapsat instrukce tak, aby byla
schopna pracovat s daty. Programátor proto použije místo dat v instrukci jejich zástupce.
Na zástupce dat se lze dívat jako na dočasnou jmenovku určenou pro data. Programátoři
říkají těmto jmenovkám proměnné a my se o nich dozvíme více později. Následující pří-
klad používá k součtu dvou čísel stejnou instrukci, s výjimkou toho, že písmena A a B
představují jmenovky pro konkrétní hodnoty:

A + B

Počítač nahradí písmena čísly ve chvíli, kdy člověk zadá do programu čísla nebo tehdy,
když program získá hodnoty z jiného počítačového programu.

ProgramovacÌ jazyky
Počítačový programovací jazyk, jako je například Java, usnadňuje programátorovi psaní
instrukcí pro počítač. Je to proto, že tyto instrukce může psát pomocí slov podobných ang-
lickým. Avšak počítač ve skutečnosti anglicky znějícím slovům nerozumí. Rozumí jen
instrukcím napsaným ve strojovém jazyce. Instrukce strojového jazyka tvoří kombinace
jedniček a nul, kterým rozumí centrální řídicí jednotka (CPU, procesor), což je část počí-
tače, v níž probíhají veškeré výpočty a zpracování.

I když mají programátoři tendenci odkazovat se na strojový jazyk jako na jediný jazyk, exi-
stují ve skutečnosti různé verze strojového jazyka. Dá se na ně dívat jako na dialekty. Jed-
notka CPU rozumí pouze jednomu dialektu strojového jazyka. To znamená, že program
napsaný v jednom dialektu se dá spouštět jen na tom počítači, který má procesor, jenž
danému dialektu rozumí. To dělá z programů výtvory závislé na počítači. Jinými slovy
řečeno, program ve strojovém jazyku napsaný pro jeden druh počítače se nedá spustit na
jiném druhu počítače.

Nemusíme být vědeckými kapacitami, abychom viděli problémy spjaté s psaním progra-
mů ve strojovém jazyce. Za prvé, ruku na srdce, kdo by opravdu chtěl psát programy
pomocí samých jedniček a nul? Jsme zvyklí přemýšlet pomocí slov, nikoliv čísel. A také
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kdo by chtěl trávit všechen svůj čas psaním programu, který by mohl běžet jen na jednom
druhu počítače?

Zavedení jazyka symbolických adres vyřešilo alespoň jeden z těchto problémů. Jazyk sym-
bolických adres je další programovací jazyk, který tvoří anglické zkratky nazývané instruk-
ce jazyka symbolických adres. Každá z nich představuje pro počítač elementární operaci.

Programátor se nejprve rozhodne, kterou operaci je potřeba vykonat, a poté použije
instrukci jazyka symbolických adres, aby počítači sdělil, že má tuto operaci provést. Počí-
tač stále rozumí pouze jedničkám a nulám, a proto se musí použít sestavovací program
zvaný assembler, jenž přeloží instrukce jazyka symbolických adres do strojového jazyka.

Podívejme se na ukázku programu napsaného v jazyce symbolických adres. Lze z ní
poměrně snadno zjistit, jakou operaci má počítač vykonat. Počítač dostal za úkol sečíst
čísla 10 a 15.

ADD 10, 15

Je potřeba přiznat, že jazyk symbolických adres měl vůči strojovému jazyku velké výhody
– programátor mohl pro zapisování instrukcí pro počítač používat slova podobající se ang-
ličtině. Nicméně stále existovaly i výrazné nevýhody.

Programátoři se museli u tohoto jazyka naučit spoustu zkratek, které vůbec nebyly intui-
tivní, jako například POP a PUSH. Pro vykonání základních operací se muselo použít velké
množství instrukcí. Největším problémem však stále zůstávala přenositelnost. Každý druh
počítače rozuměl jen svému dialektu jazyka symbolických adres. Bylo tudíž prakticky
neproveditelné napsat v tomto jazyce program, který by se dal spouštět i na jiných dru-
zích počítačů, aniž by se musel alespoň zčásti přepsat.

Jazyk symbolických adres se postupem času rozvinul do programovacích jazyků vyšších
úrovní, které jsou mnohem intuitivnější díky svým angličtině se podobajícím slovům, pří-
kazům (pseudoinstrukcím) a interpunkci, pomocí nichž říkáme počítači, co má udělat.
Mezi dnešní oblíbené vysokoúrovňové programovací jazyky patří jazyky C, C++ a Java.

Navíc, pro provedení skupiny souvisejících operací stačí napsat jedinou instrukci. Progra-
mátor je tak zproštěn břemene psaní samostatné instrukce pro každou operaci. Programy
napsané v jazycích vyšších úrovní lze spouštět na různých počítačích bez toho, aby je pro-
gramátor musel přepisovat.

Podívejme se, jak takový vysokoúrovňový jazyk funguje: programátor používá klíčová
slova programovacího jazyka, aby sdělil počítači, co má vykonat. Klíčová slova se podo-
bají slovům v angličtině, ze kterých formulujeme věty, když chceme někomu říct, co má
udělat.

Asi nás ani nepřekvapí, že počítač nerozumí programu napsanému v jazyce vyšší úrovně,
protože rozumí pouze strojovému jazyku. I program napsaný ve vysokoúrovňovém jazy-
ce se tedy musí přeložit do strojového jazyka.

Proces překladu tvoří dva kroky. Nejprve se program převede na mezistupeň, který se
nazývá objektový soubor. Ve druhém kroku objektový soubor konvertuje na program ve
strojovém jazyce, který lze spustit na počítači.

Převedení programu do objektového souboru se nazývá kompilování a provádí jej pře-
kládací program, jemuž říkáme kompilátor. Proces převodu objektového souboru na pro-
gram ve strojovém kódu je označován jako spojování (linkování) a provádí jej spojovací
program (linker).
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Nabízí se otázka, proč se program nezkompiluje přímo do strojového jazyka. Důvod je
jasný – běžný program tvoří dva nebo i více objektových souborů, které se musejí nejpr-
ve spojit dohromady, aby mohly vytvořit program ve strojovém jazyku. Programátoři říka-
jí tomuto spojování objektových souborů linkování.

Kompilování a spojování jsou důležité rysy vysokoúrovňových programovacích jazyků,
protože umožňují spouštění programu na různých druzích počítačů bez nutnosti jeho pře-
pisu.

Jak je to možné? Pro každý druh počítače existuje jiný kompilátor a spojovací program,
který je schopen přeložit specifický vysokoúrovňový programový kód pro specifický druh
počítače. Například program napsaný v jazyce C++ se dá zkompilovat a spojit, aby běžel
na různých druzích počítačů bez nutnosti přepisování.

A takto vypadá předchozí verze příkladu uvedená v jazyce symbolických adres, nyní však
přepsaná do vysokoúrovňového jazyka:

10 + 15

Na poË·tku
V padesátých letech minulého století byly velmi populární dva vysokoúrovňové počítačo-
vé jazyky – FORTRAN (FORmula TRANslator) a COBOL (COmmon Business Oriented Lan-
guage). Tyto jazyky se používají dodnes.

FORTRAN, vyvinutý firmou IBM, je vysokoúrovňový programovací jazyk navržený pro
vykonávání složitých matematických výpočtů pro vědecké a technické aplikace. Jazyk
COBOL, vyvinutý na zakázku federální vlády, je navržen pro zpracování velkých objemů
dat a manipulaci s nimi. Přestože oba jazyky splnily velmi dobře požadavky na ně klade-
né, nebyly dostatečně přizpůsobivé a chyběly jim vlastnosti požadované při tvorbě kom-
pilátorů a operačních systémů.

To vše vedlo ke snahám vyvinout víceúčelový vysokoúrovňový programovací jazyk. Kon-
cem šedesátých let byl Martinem Richardsonem vytvořen nový jazyk, který nesl označení
programovací jazyk BCPL a sloužil pro psaní kompilátorů. Brzy po jeho uvedení předsta-
vil Ken Thompson rozšířenou verzi jazyka BCPL a nazval ji programovací jazyk B. Pro-
gramovací jazyk B použila firma Bell Laboratories pro vytvoření první verze operačního
systému Unix.

Hlavní nevýhoda programovacích jazyků BCPL a B spočívala ve způsobu, jakým použí-
valy pamě� počítače. V dnešní době je pamě� počítače relativně levná. Avšak v šedesátých
letech minulého století byla počítačová pamě� drahá a jazyk BCPL i jazyk B ji využívaly
neefektivně.

Představme si pamě� počítače jako hromadu skříněk. Do každé skříňky se vejde jedna
láhev vína (data). Proto je rozumné rezervovat si deset skříněk, pokud potřebujeme ulo-
žit deset lahví vína, a pět skříněk, když máme pět lahví. Jazyky BCPL a B však rezervo-
valy stále stejný počet skříněk bez ohledu na počet lahví, které ukládaly. V praxi to zna-
menalo, že vždy, když jsme chtěli uložit jednu láhev vína, museli jsme rezervovat deset
skříněk. Z toho plyne, že devět skříněk nebylo použito, a tudíž promrháno.

V roce 1972 vytvořil Dennis Ritchie ze společnosti Bell Laboratories programovací jazyk C,
který překonal nedostatky jazyků BCPL a B. Jazyk C v sobě zahrnoval mnoho rysů, které
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se vyskytovaly již v jazycích BCPL a B. Obsahoval však i mnoho nových vlastností, mezi
které patřila například i možnost určení přesného množství paměti potřebného pro ulo-
žení dat do paměti počítače.

Ačkoliv jazyk C vyřešil nedostatky jazyků BCPL a B, někteří programátoři cítili, že mu
chybí schopnost napodobit způsob, jakým se my lidé díváme na reálný svět. To je pod-
statná nevýhoda, protože počítačové programy se vytvářejí z toho důvodu, aby dokázaly
uvnitř počítače simulovat skutečný svět. Proto nedokázal programovací jazyk C simulovat
reálný svět podle potřeb programátorů.

Lidé vnímají reálný svět jako množinu objektů. Tyto objekty mají různé atributy (data)
a chování. Vezměme si na ukázku třeba okno. Rozměry okna jsou jeho atributy. Okno se
dá ale také zavřít nebo otevřít, což jsou funkce s ním spojené.

Programovací jazyk C je procedurální jazyk, který se zaměřuje na napodobování chování
opravdového světa uvnitř počítače. Naneštěstí není vybaven schopnostmi, jak spojit cho-
vání s atributy.

V roce 1980 vytvořil Bjarne Stroustrup z firmy Bell Laboratories nový programovací jazyk
a nazval jej C++. Jeho nejvýraznějším vylepšením byla možnost spojovat atributy a funkč-
nosti do objektů. Od tohoto okamžiku přichází na scénu objektově orientovaný návrh
a objektově orientované programování (viz kniha Object-Oriented Programming Demysti-
fied, která se tomuto tématu věnuje).

Nabízí se otázka, proč pan Stroustrup použil k odlišení jazyka jen znaky ++ místo toho,
aby dal jazyku do vínku zcela nový název. Symbol ++ představuje v jazyce C (a v Javě)
přírůstkový operátor, o němž si budeme povídat i my později v této knize. Pro tuto chví-
li je důležité vědět, že přírůstkový operátor přičítá ke stávající hodnotě číslo 1. O jazyku
C++ se říká, že povyšuje (inkrementuje) programovací jazyk C, protože má v sobě zakom-
ponovány všechny jeho vlastnosti a navíc přináší spoustu nových rysů. Proto se dá na
jazyk C++ dívat jako na rozšíření programovacího jazyka C.

Jak se stane poËÌtaËov˝ jazyk standardem
Mnohé z nás už asi napadla otázka, jak se vlastně počítačový jazyk vyvíjí? Je k tomu potře-
ba mnoho vytrvalosti a štěstí. Vra�me se kousek zpět a vzpomeňme si na součásti progra-
movacího jazyka. Všechny programovací jazyky se skládají z klíčových slov a funkčnosti.

Klíčové slovo se podobá slovu z angličtiny. Funkčnost je činnost, kterou provede počítač,
pokud se klíčové slovo použije v programu. Na funkčnost se můžeme dívat jako na defi-
nici klíčového slova.

Počáteční krok ve vývoji programovacího jazyka spočívá ve vytvoření seznamu klíčových
slov a funkčnosti. V ideálním případě by měla klíčová slova a funkčnost nového progra-
movacího jazyka představovat toužebně očekávaná vylepšení vůči stávajícímu programo-
vacímu jazyku. Pokud tomu tak není, nebude nový jazyk používat nikdo s výjimkou jeho
autora.

V další fázi je potřeba diskutovat se členy technické komunity a podnítit v nich zájem
o nový programovací jazyk. Pokud se o něm bude dostatečně hovořit a bude přinášet sku-
tečný užitek, postarají se čelní představitelé technologie a průmyslu o tlak, který povede
k jeho standardizaci.
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Standardizace představuje formální proces, ve kterém se technická komunita pomocí stan-
dardizační organizace sjednotí na množině klíčových slov a odpovídající funkčnosti. Mezi
význačné standardizační organizace patří Americký národní standardizační institut (ANSI,
www.ansi.org) a Mezinárodní standardizační organizace (ISO, www.iso.ch). Organizace
Java Community Process (www.jcp.org) stanovuje standardy pro programovací jazyk Java.

Jakmile spatří nový standard světlo světa, vytvoří výrobci softwarových nástrojů kompilá-
tory, spojovací programy a další softwarové pomůcky, které rozpoznají programy napsa-
né v novém programovacím jazyku a dokáží je převést na programy v jazyku strojovém,
takže je lze spouštět na různých druzích počítačů. Nový jazyk se začne vyučovat ve ško-
lách a vzdělávacích institucích, začnou se o něm psát knihy a programátoři ho používají
pro psaní programů.

A nakonec Java
Jazyk C++ a další vysokoúrovňové jazyky mají všechny jeden nedostatek: programy v nich
napsané se musí překompilovat, aby se daly spustit na různých druzích počítačů. Komerč-
ní organizace měly zájem o programovací jazyk, jenž by jim dovolil vytvářet programy,
které by mohly běžet na všech druzích počítačů, aniž by bylo potřeba je překompilovat.

Nepřímou cestou se tohoto cíle podařilo dosáhnout společnosti Sun Microsystems, když
uvedla programovací jazyk Java. V roce 1991 odstartovala společnost tzv. Zelený projekt
(Green project), jehož cílem bylo vyvinout programovací jazyk vhodný pro psaní progra-
mů určených pro zařízení spotřební elektroniky, jako jsou televizory a počítače používa-
né v automobilech. Firma viděla v tomto segmentu trhu velký komerční potenciál.

James Gosling, jeden z vedoucích inženýrů Zeleného projektu, vytvořil programovací
jazyk Oak, který zadaná kritéria splňoval. Jméno jazyka vzniklo podle stromu, který rostl
před jeho kanceláří. Vzápětí se však objevil malý problém. Programovací jazyk s názvem
Oak již existoval. Gosling a další členové týmu Zeleného projektu se proto sešli v blízké
kavárně s cílem vymyslet pro svůj jazyk nové jméno – a tak vznikla Java.

Potřeba vytvářet programy, které by se spouštěly v domácích elektrických spotřebičích,
nikdy nevznikla. Zato však v roce 1993 explodovala bomba zvaná World Wide Web. Co
dosud bylo komunikační sítí pro akademiky a vládní úřady, se náhle stalo novým pro-
středkem vzájemné komunikace mezi obchodníky a širokou veřejností.

Klíčovým prvkem komunikace se staly webové stránky. Každá stránka byla psána ručně
pomocí kódu HTML (Hypertext Markup Language) a sloužila pro zobrazení textu a grafi-
ky na vzdáleném počítači. Těmto stránkám se říká statické, protože jejich obsah zůstává
při každém prohlédnutí stále stejný.

Avšak návrháři webových stránek požadovali robustní způsob tvorby dynamických webo-
vých stránek, jež by se daly přizpůsobit individuálně pro každou osobu, která web na-
vštíví. Chtěli webové stránky generované počítačovým programem, který by mohl také
automaticky komunikovat s databázovým a počítačovým systémem používaným v organi-
zaci.

Goslingův programovací jazyk Java se perfektně hodil pro vytváření dynamických webo-
vých stránek s interaktivním obsahem, jež dovolovaly individuální přizpůsobení zobrazo-
vaného obsahu pro každého návštěvníka webového serveru. Navíc se Java dala spouštět
prakticky na jakémkoliv druhu počítače, aniž by se musela překompilovat.
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Společnost Sun Microsystems oficiálně představila Javu v roce 1995 a o čtyři roky pozdě-
ji se Java stala typickým programovacím jazykem pro velké podnikové aplikace využíva-
jící technologii World Wide Web.

Současný programovací jazyk Java se značně rozrostl a zahrnuje několik verzí zvaných
edice. Nejčastěji používanou edicí je Java 2 Standard Edition (J2SE), kterou se budeme
zabývat i v této knize. Existuje ale také Java 2 Enterprise Edition (J2EE), jež se využívá pro
tvorbu podnikových aplikací. Mezi další, často se objevující, edice patří například Java 2
Micro Edition (J2ME), která byla vytvořena k programování aplikací určených pro mobil-
ní zařízení, jako jsou třeba mobilní telefony a osobní digitální asistenti. O edici J2EE se
dozvíme více z knihy J2EE: The Complete Reference, edice J2ME je zase popsána v knize
J2ME: The Complete Reference.

Pohled do nitra Javy
Poj�me se podívat na některá základní fakta týkající se Javy. Program je série instrukcí
zapsaná v programovacím jazyce, která říká počítači, aby vykonal specifickou úlohu. Jako
kdybyste popsali kamarádovi cestu, kudy se dostane k vám domů. Každá instrukce musí
být přesně zapsána, aby počítač přesně porozuměl tomu, co po něm chceme.

Bezpochyby jste se již setkali s pojmem počítačová aplikace. Počítačová aplikace je běžně
skupina souvisejících programů, které společně říkají počítači, jak má napodobit skutečný
svět. Například v místním supermarketu mají aplikaci pro zpracování transakcí, která se
používá pro zaznamenávání, zpracování a vykazování prodejních transakcí. Nejviditelněj-
ší částí celé aplikace jsou snímače čárového kódu umístěné na pokladnách. Aplikaci na
zpracování transakcí používanou v supermarketu tvoří mnoho programů.

Program v jazyku Java se skládá z jedné nebo více tříd, které jsou napsány v programo-
vacím jazyku Java. Třída se podobá formičce na perníčky a slouží k definování objektů
reálného světa uvnitř počítače. Podobně jako formička definuje, jak bude perníček vypa-
dat, definuje i třída vzhled objektu. A stejně jako formička se i třída používá k vytvoření
skutečných objektů uvnitř programu. Jak se to dělá, uvidíme v 7. kapitole.

Třídy obsahují instrukce, které říkají počítači, co má udělat, a samozřejmě data, jež počí-
tač pro splnění zadaného úkolu potřebuje. Třídy se zapisují do souboru se zdrojovým
kódem Javy pomocí textového editoru. Soubor zdrojového kódu Javy se podobá doku-
mentu textového procesoru, avšak namísto textu obsahuje soubor se zdrojovým kódem
Javy instrukce napsané v programovacím jazyku Java. Textový editor je jednoduchý tex-
tový procesor, který nedisponuje všemi těmi úžasnými formátovacími schopnostmi, jež se
dají nalézt v normálních textových procesorech.

Píšeme zdrojový kód Javy, který se posléze stane programem. Zdrojový kód se však musí
nejprve uložit na disk do souboru s rozšířením .java.

Java funguje jinak než C++ a další vysokoúrovňové programovací jazyky. Tyto jazyky se
musí nejprve zkompilovat do objektového kódu, který se poté spojí spojovacím progra-
mem, čímž se vytvoří program ve strojovém jazyce běžící na počítači.

Zdrojový kód Javy se nekompiluje do objektového kódu. Místo toho se zkompiluje do baj-
tového kódu a uloží do souboru s příponou .class. Kompilátor Javy je součástí vývojo-
vého balíku Java 2 Software Development Kit (J2SDK). Ten se dá zdarma stáhnout z webu
java.sun.com.
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Pozn·mka: Kompil·tor Javy je takÈ souË·stÌ komerËnÏ dostupn˝ch integrovan˝ch v˝vojov˝ch pro-
st¯edÌ urËen˝ch pro jazyk Java (IDE, Integrated Development Environment), jako je nap¯Ìklad JBuil-
der firmy Borland. KromÏ kompil·toru obsahuje prost¯edÌ IDE i editor, ladicÌ program a dalöÌ Ëas
öet¯ÌcÌ n·stroje.

Bajtový kód generovaný kompilátorem Javy je interpretován virtuálním strojem Javy (JVM,
Java Virtual Machine). Ten překládá bajtový kód do strojového jazyka, který běží na
daném počítači. Dnes je virtuální stroj Javy k dispozici pro většinu druhů počítačů a dá se
zdarma stáhnout z webu java.sun.com.

Virtuální stroj Javy je klíčem k úspěchu jazyka Java, protože bajtový kód vyprodukovaný
javovým kompilátorem je možné přečíst každým tímto strojem bez ohledu na to, na kte-
rém typu počítače virtuální stroj Javy zrovna běží. Cíle celého odvětví bylo konečně dosa-
ženo. Program lze zkompilovat jen jednou a spustit prakticky na každém počítači bez
toho, aby se musel znovu překompilovat nebo jakýmkoliv jiným způsobem upravovat.

Vytvo¯enÌ prvnÌho 
programu v JavÏ
Dříve než se ponoříme do podrobností jazyka Java, skočíme po hlavě do vody a napíše-
me, zkompilujeme a spustíme tradiční program NazdarSvete. Je to první program, který
každý programátor napíše. Obsahuje všechny základní prvky javového programu a pomů-
že nám při růstu naší sebedůvěry, zatímco se budeme při čtení knihy prokousávat všemi
taji a zvláštnostmi jazyka Java.

Začneme stažením softwarového vývojového balíku Java 2 Software Development Kit
z webu java.sun.com. Potrvá několik minut, než se stahování souboru do počítače dokon-
čí. Po úspěšném stažení klepneme na ikonu J2SDK a celý balíček nainstalujeme. Je dobré
mít v cestě podadresář /bin, abychom mohli javové programy kompilovat z kteréhokoliv
adresáře v počítači.

Po nainstalování balíku J2SDK do počítače jsme připraveni napsat svůj první program
v Javě. Budeme muset psát instrukce Javy v editoru. Většina počítačů nějaký ten editor
obsahuje. Pokud pracujeme ve Windows, otevřeme program Notepad. Jestliže používáme
počítač s operačním systémem Unix/Linux, otevřeme editor vi. V editoru napíšeme text
z obrázku 1.1. Jedná se o verzi programu NazdarSvete v jazyce Java.

Soubor uložíme pod názvem NazdarSvete.java. Název souboru musíme napsat úplně
stejně, jak je uvedeno zde, jinak kompilátor ohlásí chybu. V názvu třídy a v názvu sou-
boru se rozlišují velká a malá písmena.

class NazdarSvete {
public static void main ( String arg[] )
{

System.out.println("Nazdar, světe!");
}

}

OObbrr··zzeekk  11..11  Program NazdarSvete
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Jestliže používáme program Notepad, vybereme z nabídky příkaz Uložit jako (Save As).
Všimněme si, že výchozí název souboru je .txt. Nahradíme jej jménem
NazdarSvete.java. Pokud budeme chtít soubor v editoru opět otevřít, musíme změnit typ
souboru z Textového dokumentu (*.txt) na Všechny soubory (*.*), abychom uviděli i ty
soubory, které nemají příponu *.txt.

Kompilov·nÌ javovÈho programu
Jednotlivé části programu NazdarSvete.java si popíšeme v následující části. Nyní program
zkompilujeme a spustíme. Vlastní kompilátor spustíme z příkazového řádku. V případě, že
pracujeme ve Windows, otevřeme okno s příkazovým řádkem (okno DOS). Pokud máme
raději systém Unix/Linux, musíme otevřít okno nadstavby.

Na příkazový řádek napíšeme následující povel a stiskneme klávesu Enter:

javac NazdarSvete.java

Pokud se program zkompiluje úspěšně, objeví se na obrazovce nový příkazový řádek. Po
zobrazení obsahu adresáře v něm uvidíme soubor NazdarSvete.class, což je soubor
s bajtovým kódem programu. Ve Windows zobrazíme obsah adresáře z příkazového řádku
pomocí povelu dir a stisknutím klávesy Enter. V systémech Unix/Linux napíšeme ls
a stiskneme Enter.

V případě, že kompilace neproběhla úspěšně, mohou se na obrazovce objevit různá hlá-
šení. Některá z nich si zde uvedeme spolu s možným řešením problému:

■ 'javac' is not recognized as an internal or external command, operable pro-
gram or batch file ('javac' není rozpoznán jako vnitřní nebo vnější příkaz, zave-
ditelný program nebo dávkový soubor)
Tato chyba mívá dvě nejčastější příčiny. Za prvé, stáhli jsme balíček J2SDK, ale
nenainstalovali jej. V takovém případě ho musíme nainstalovat. Za druhé, balíček
J2SDK jsme sice nainstalovali, ale jeho podadresář bin jsme nevložili do cesty
(path) počítače. Pokud je to náš případ, musíme adresář umístit do cesty v počíta-
či. 

■ "...should be declared in a file named ..." („...měl by být deklarován v souboru
s názvem ...”)
Jestliže zpráva zobrazená při pokusu o zkompilování programu obsahuje tento text,
udělali jsme s největší pravděpodobností někde při přepisování programu chybu.
Názvy souborů musí být napsány přesně tak, jak se objevují v této kapitole, včet-
ně velkých a malých písmen. Měli bychom znovu prověřit jejich názvy a velikost
písmen.

■ javac: invalid flag: (javac: neplatný příznak)
Pokud se setkáme s touto zprávou, po níž následuje dlouhý seznam slov začínají-
cích pomlčkou, znamená to, že kompilátor nejspíš nemůže najít soubor s javovým
programem. Zobrazíme obsah adresáře a ujistíme se, že se v něm nachází soubor
NazdarSvete.java. Pokud ho v něm nevidíme, musíme ho do adresáře znovu ulo-
žit. Další možnou příčinou je špatně napsané jméno souboru při pokusu o jeho
kompilování. Zkusíme to znovu a ještě jednou se ujistíme, že jsme vše napsali
správně. Další obvyklou chybou je situace, kdy zapomeneme uvést za jménem sou-
boru i jeho příponu. Při kompilování se musí v názvu souboru objevit jeho rozší-
ření .java.
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■ NazdarSvete.java:6: ';' expected (NazdarSvete.java:6: očekává se ';')
Vždy, když se objeví hlášení, které obsahuje slovo expected (očekávaný), měli
bychom jako první hledat syntaktickou chybu. Syntaktická chyba znamená, že
kompilátor neporozuměl něčemu, co jsme napsali do souboru s programem. Za
zprávou obvykle následuje ta část programu, které kompilátor nerozumí. Podívej-
me se, jak problém vyřešíme: číslo, které ve zprávě následuje za názvem soubo-
ru, označuje číslo řádku v programu, jenž s největší pravděpodobností způsobil
chybu. V rozebírané ukázce se problémová instrukce nachází na řádku 6. Spolu
s číslem řádku je zde uvedena i syntax jazyka Java, kterou kompilátor v progra-
mu očekává. V našem příkladu očekával kompilátor středník. Také si musíme
pozorně prohlédnout programový kód zobrazený spolu se zprávou. Uvidíme
v něm horní šipku (^, stříšku), která ukazuje na místo v kódu, kde kompilátor
narazil na problém. Se všemi těmito pomůckami při ruce je naším úkolem načíst
javový program zpátky do editoru, provést nutné opravy a potom jej znovu pře-
kompilovat.

SpuötÏnÌ javovÈho programu
Jakmile jsme program úspěšně zkompilovali, nastala chvíle pro jeho spuštění. Na příka-
zovém řádku napíšeme následující příkaz a stiskneme klávesu Enter:

java NazdarSvete

V příkazovém okně, odkud jsme spustili program, by se měla zobrazit věta „Nazdar,
světe!“. Pokud se nic takového nestane, vyskytl se některý z následujících problémů:

■ 'java' is not recognized as an internal or external command, operable pro-
gram or batch file ('java' není rozpoznán jako vnitřní nebo vnější příkaz, zavedi-
telný program nebo dávkový soubor)
Jestliže se setkáme s tímto hlášením, nedokázal počítač najít zavaděč javových tříd.
Ujistíme se, že je na počítači nainstalován virtuální stroj Javy. Pokud není, stáhne-
me verzi vhodnou pro náš počítač z adresy java.sun.com.

■ Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: (ve vlákně
"main" došlo k výjimce typu java.lang.NoClassDefFoundError:)
V tomto případě jsme nejspíš při spouštění programu zadali NazdarSvete.java
nebo NazdarSvete.class namísto jednoduchého NazdarSvete. Při spouštění pro-
gramu v jazyce Java nesmíme uvádět příponu souboru.

Rozbor programu v jazyce Java
Nyní, když máme za sebou zkompilování a spuštění svého prvního programu napsaného
v Javě, podíváme se na něj trochu blíže, abychom zjistili, jak vlastně funguje. Program se
skládá ze tří částí: definice třídy, definice metody a příkazu.

Definice t¯Ìdy
Definice třídy v programu NazdarSvete obsahuje všechny části programu potřebné
k zobrazení věty „Nazdar, světe!“ na obrazovce. Definice třídy uvedená na obrázku 1.2 se
skládá z:
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■ klíčového slova class,

■ názvu třídy,

■ těla třídy.

Klíčové slovo class informuje kompilátor, že jsme se rozhodli definovat třídu. Za klíčo-
vým slovem class musí následovat název třídy. V tomto příkladě jsme pro název třídy
použili NazdarSvete. Název třídy v programu NazdarSvete musí být stejný jako jméno sou-
boru s programem. Obě jména musí být naprosto identická. V opačném případě dostane-
me během kompilace programu chybové hlášení.

Povšimněme si, že název třídy tvoří ve skutečnosti dvě slova: Nazdar a Svete. Java ne-
umožňuje uvádět v názvu třídy mezery. Je však dobré použít v začátku každého slova tvo-
řícího název třídy velké písmeno. Zjednodušíme tak pro sebe i pro ostatní programátory
jeho čtení.

Tělo třídy je místo, kde se deklarují atributy a definují metody. Začíná levou složenou
závorkou ({), které někdy říkáme otevírací složená závorka, a končí pravou složenou
závorkou (}), jíž se zase říká uzavírací složená závorka.

class NazdarSvete {
}

OObbrr··zzeekk  11..22  Definice t¯Ìdy musÌ obsahovat tyto komponenty

Definice metody
Už dříve v této kapitole jsme se dozvěděli, že třída má dva prvky. Jsou jimi atributy a cho-
vání, kterému se říká metoda. Atribut představuje data přidružená ke třídě, zatímco meto-
da zajiš�uje funkčnost třídy. Atribut není povinnou součástí třídy. Každá třída Javy však
musí definovat jednu metodu – metodu main(). Metoda main(), uvedená na obrázku 1.3,
je místo, ve kterém začíná program napsaný v Javě.

Metoda se skládá z následujících položek:

■ název metody,

■ argument metody,

■ tělo metody,

■ návratová hodnota metody.

Název metody se používá k identifikaci metody a pro její volání vždy, když program potře-
buje provést funkčnost, kterou metoda nabízí. Více se o metodách dovíme v 5. kapitole.
Pro tuto chvíli bude stačit, když pochopíme, že virtuální stroj jazyka Java volá metodu
main() po spuštění programu.

Argument metody představuje data, která se nacházejí mezi kulatými závorkami napravo
od jména metody, a metoda jej používá k zajištění potřebné funkčnosti. Metoda main()
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z·vorka

KlÌËovÈ
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v programu NazdarSvete má jeden argument: String arg[]. Více se o tomto argumentu
dozvíme opět v 5. kapitole. Zde se jím už nebudeme více zabývat, protože program Na-
zdarSvete ho nepoužívá.

Tělo metody je místo, kam píšeme příkazy, které sdělují počítači, co konkrétního má vyko-
nat. Pár složených závorek, podobně jako u těla třídy, definuje tělo metody. Příkazy, jež
obsahuje tělo metody, se provádějí postupně. Program je ukončen poté, co byl vykonán
poslední příkaz metody main().

class NazdarSvete {
public static void main ( String arg[] )
{
}

}

OObbrr··zzeekk  11..33  Vöechny javovÈ aplikace musÌ mÌt metodu main(), protoûe tato metoda je
vstupnÌm bodem aplikace

Návratová hodnota metody jsou data vrácená do té části programu, jež vyžadovala prove-
dení metody. Ne všechny metody mají návratové hodnoty, jak zjistíme v 5. kapitole.
V tomto příkladě nemá návratovou hodnotu ani metoda main(). Proto musíme před název
metody napsat klíčové slovo void, které indikuje, že metoda nevrací žádnou hodnotu.

Určitě vám neuniklo, že se před jménem metody vyskytují ještě dvě další klíčová slova.
Jsou to public a static. Klíčové slovo public znamená, že metodu lze volat i vně defi-
nice třídy. Metoda main() musí být pochopitelně veřejná (public), protože ji volá virtuál-
ní stroj. Klíčové slovo static představuje pokročilejší prvek jazyka, který budeme probí-
rat v 5. kapitole. V tuto chvíli bude stačit, když si řekneme, že slovo static se musí
v definici metody objevit.

P¯Ìkaz
Jak víme z předchozí části kapitoly, příkaz je instrukce pro počítač, na základě které něco
vykoná. Náš příklad obsahuje jeden příkaz, jenž říká počítači, aby vypsal na obrazovce
větu „Nazdar, světe!“.

Jak je vidět z obrázku 1.4, volá tento příkaz jednu ze standardních metod jazyka Java:
println(). O metodě println() si opět povíme více v 5. kapitole. Te� je důležité pouze
vědět, že úkolem metody println() je zobrazovat data na obrazovce. Nejdříve však musí-
me metodě sdělit, jaká data chceme zobrazit. Uděláme to tak, že data umístíme při volá-
ní metody println() mezi kulaté závorky. V tomto případě se věta „Nazdar, světe!“ umís-
těná mezi závorkami ocitne i na obrazovce.

A konečně, v jazyce Java musí být každý příkaz zakončen středníkem (;). Pokud tomu tak
není, kompilátor příkaz nerozpozná a s největší pravděpodobností zobrazí během kompi-
lace chybovou zprávu.
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N·zev metody

Metoda nem· û·dnou n·vratovou hodnotu

TÏlo metody

Seznam argument˘ metody
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class NazdarSvete {
public static void main ( String arg[] )
{

System.out.println("Nazdar, světe!");
}

}

OObbrr··zzeekk  11..44  Tento p¯Ìkaz ¯Ìk· stroji JVM, aby na obrazovku vypsal vÏtu ÑNazdar,
svÏte!ì

Test
1. Co je to kompilátor?

2. Co je to vysokoúrovňový programovací jazyk?

3. Co je to strojový jazyk?

4. Jaký je zásadní rozdíl mezi jazyky C a Java?

5. Jaký je zásadní rozdíl mezi jazyky C++ a Java?

6. Co je to bajtový kód?

7. Co je virtuální stroj jazyka Java?

8. Jaký je účel metody main() v aplikaci jazyka Java?

9. Musí mít každá třída Javy deklarován alespoň jeden atribut?

10. Co se stane po vykonání posledního příkazu v metodě main()?
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St¯ednÌkP¯Ìkaz

Vol·nÌ metody pro zobrazenÌ
textu na obrazovce

Text zobrazen˝ 
na obrazovce
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DatovÈ typy
a promÏnnÈ

Prakticky každý program v jazyce Java, který napíšeme, se zaměřuje na data a instrukce.
Data jsou informace používané počítačem při provádění instrukcí, jež jsme mu zadali my,
programátoři. Začněme tedy naši cestu za ovládnutím Javy tím, že se podíváme podrob-
něji na data. Dozvíme se, co data jsou, jak se ukládají do paměti a jak je mohou progra-
my psané v Javě používat, aby splnily to, co od nich očekáváme.

Data a ËÌsla
Pro mnoho uživatelů znamenají termíny informace a data jedno a to samé. Avšak infor-
mace a data se podstatně liší. Data jsou nejmenším množstvím smysluplné informace. Bez-
pochyby to zní jako prázdné technické tlachání, a proto se hned podíváme na příklad,
který ilustruje rozdíl mezi daty a informacemi.

Celé jméno určitého člověka je informace, ale nejsou to data, protože celek se dá rozložit
na jméno a příjmení. Jméno a příjmení jsou data, protože se nedají redukovat na menší
množství informací, které by dávalo smysl.

Je důležité dělat rozdíl mezi informacemi a daty, protože programy v Javě používají data
a nikoliv informace. To znamená, že neříkáme počítači, aby uživatele programu požádal
o jeho celé jméno. Místo toho je uživatel dotázán na své jméno a příjmení. My se na data
díváme jako na jeden nebo více znaků, které mohou být směsicí písmen, číslic a symbo-
lů, například interpunkčních znamének. Na rozdíl od nás však počítač vidí data jako sérii
čísel vyjádřených pomocí číslic dvojkové číselné soustavy. Nejčastěji se o nich vyjadřuje-
me jako o nulách a jedničkách.

Číselná soustava je jedním z těch zastrašujících termínů, které vyvolávají obrazy hrůzných
matematických kursů. Nicméně číselná soustava nepředstavuje nic jiného než způsob
počítání, jaký jsme se učili na základní škole.

Po celý svůj život počítáme v desítkové (decimální) číselné soustavě. Desítková soustava
má deset číslic, což jsou čísla od 0 do 9. Když dosáhneme 9, převedeme do levého sloup-
ce 1 a začneme počítat znovu od 0.

9

+ 1

10

Existuje však i mnoho dalších číselných soustav. Všechny z nich ale slouží ke stejné věci.
Používají se k počítání. Jediný rozdíl mezi nimi spočívá v počtu číslic, které používají.
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V knihách zabývajících se počítači se setkáme se třemi číselnými soustavami: osmičkovou
(oktalovou), šestnáctkovou (hexadecimální) a dvojkovou (binární).

Osmičková číselná soustava se skládá z osmi číslic od 0 do 7. Když dosáhneme čísla 7,
převedeme do levého sloupce 1 a začneme počítat znovu od 0. Celou situaci ilustruje
následující příklad. Součet této početní operace vypadá špatně, poněvadž jsme se naučili,
že 7 + 1 = 8 a nikoliv 10. To však platí jen pokud používáme desítkovou číselnou sou-
stavu. V osmičkové číselné soustavě, kterou jsme při výpočtu použili, je nicméně násle-
dující součet správný:

7
+ 1
10

Hexadecimální číselná soustava má 16 číslic. „Hexa“, což je zkratka, kterou programátoři
nazývají šestnáctkovou číselnou soustavu, je na první pohled matoucí, protože si jen obtíž-
ně dokážeme představit číslici vyšší než 9. Pro číslice 10 až 15 se používají písmena A až
F.

Podívejme se nyní na další příklad. Nejspíš nám bude připomínat podivně zapsaný vzo-
reček z algebry. Není to však algebra, protože písmena A a B nezastupují skutečná čísla.
Tato písmena představují opravdové číslice v šestnáctkové soustavě.

A
+ 1

B

Převe�me si předchozí příklad z hexadecimální číselné soustavy do desítkové soustavy,
abychom lépe porozuměli celému výpočtu. Takto vypadá příklad přepsaný do decimální
soustavy:

10
+ 1
11

Mezi nejčastěji zmiňované číselné soustavy patří hned po desítkové bezesporu dvojková.
Je to proto, že se používá pro vyjádření dat a instrukcí přímo uvnitř počítače.

Binární číselnou soustavu tvoří pouhé dvě číslice: 0 a 1. Při výpočtech převádíme 1 do
levého sloupce vždy, když dosáhneme hodnoty 1 a začínáme počítat znovu. Je to vidět
i v následujícím příkladě. I on vypadá poněkud zvláštně, ale je to jen proto, že jsme zvyk-
lí na výpočty v desítkové číselné soustavě:

1
+ 1
10

Dvojková soustava představuje přirozenou volbu pro vyjadřování čísel uvnitř počítače,
vzhledem k tomu, že počítač je skutečně hromádka obrovského množství velmi malých
přepínačů. Binární číslice 0 reprezentuje vypnutý přepínač a binární číslice 1 reprezen-
tuje přepínač zapnutý. Programátoři každému přepínači říkají bit. Počítačoví laici si dost
často myslí, že slovo bit znamená „malé množství informací“ (z angl. „little bit of infor-
mation“). To ale není správné. Termín bit vznikl zkrácením slov binary digit (binární čís-
lice).

Je důležité pochopit, že jakékoliv číslo, které se dá napsat v desítkové soustavě, lze napsat
i v ostatních číselných soustavách bez ohledu na to, kolik číslic ta která soustava využívá.
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Podobně můžeme jakýkoliv výpočet, který provádíme v desítkové soustavě, provést
pomocí jakékoliv jiné číselné soustavy. To znamená, že pokud si to budeme přát, může-
me jakkoli složité výpočty dělat i ve dvojkové soustavě. Nesetkáváme se s tím však příliš
často.

Hrajeme si s ËÌseln˝mi soustavami
Pokud chcete, můžeme si ověřit, zda chápete problematiku číselných soustav pomocí pro-
gramu Kalkulačka (Calculator), který je součástí operačního systému Windows. Budeme
provádět převody z jedné číselné soustavy do druhé. Tady je postup:

1. Ve Windows otevřeme program Kalkulačka. Najdeme ho v nabídce Start mezi Pro-
gramy | Příslušenství (Programs | Accessories).

2. Z hlavní nabídky programu zvolíme položku Zobrazit (View) a vybereme volbu
Vědecká (Scientific). Zobrazení kalkulátoru se zvětší a objeví se, mimo jiné, i čtyři
číselné soustavy, o kterých si v této části povídáme.

3. Pokud není zvoleno, vybereme kruhové tlačítko Dec a zadáme číslo 15.

4. Když nastavíme volbu na tlačítko Hex, objeví se písmeno F, což je hexadecimální
ekvivalent desítkové hodnoty patnáct.

5. Zvolíme tlačítko Oct a číslo 15 se změní na 17, což je opět hodnota 15, ale vyjá-
dřená pomocí osmičkové číselné soustavy.

6. Jako poslední vybereme dvojkovou soustavu tlačítkem Bin. Nyní je 15 převedeno
na číslo 1111. Jedná se o binární vyjádření desítkové hodnoty 15.

»Ìsla a znaky
Počítačová pamě� je skutečně jen halda přepínačů. Když do ní chceme uložit decimální
číslo, musí se nejprve převést na ekvivalent ve dvojkové soustavě a poté podle něj nasta-
vit přepínače (pamě� počítače) do stavu vypnuto a zapnuto. Chceme-li do paměti uložit
číslo 15, převede se nejdříve na své binární vyjádření, což je 1111. Poté se čtyři přepína-
če (počítačová pamě�) uvedou do stavu zapnuto. Jak si jistě vzpomeneme z předešlé části,
„zapnutý“ přepínač reprezentuje binární hodnotu 1.

Naštěstí my osobně žádné přepínače zapínat a vypínat nemusíme. Jak se dozvíme za chví-
li, tuto práci za nás odvede kompilátor Javy.

Počítačová pamě� se dělí do skupin po osmi přepínačích, přičemž jedna taková skupina
se nazývá bajt. Každá skupina se dá uvnitř počítače jednoznačně identifikovat pomocí
adresy, které říkáme pamě�ová adresa. Jeden bajt je nejmenší množství přepínačů (pamě-
ti) používaných pro uložení čísla. Znamená to, že číslo 15 je v paměti vyjádřeno posloup-
ností 00001111. První čtyři nuly se nazývají úvodní nuly. Platí, že hodnoty 1111 a 00001111
jsou si rovny.

Největší desítková hodnota, která se dá do jednoho bajtu paměti uložit, je 255. Její binár-
ní ekvivalent je 11111111. Čísla větší než 255 se ukládají pomocí více než jednoho bajtu
paměti.

Nyní, když máme jasno v tom, jak se čísla v počítači ukládají, nás bude asi zajímat, jak se
v něm ukládají písmena, interpunkční znaménka a další znaky, které najdeme na kláves-
nici. Odpově� spočívá v tajuplném kódu. No dobrá, zas až tak tajuplný není.
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Skupina hardwarových a softwarových výrobců přiřadila na konci osmdesátých let minu-
lého století všem znakům používaným ve všech světových jazycích jedinečné hodnoty
o 16 číslicích (v desítkové číselné soustavě) a toto přiřazení nazvala kód Unicode (znako-
vá sada Unicode). Ve znakové sadě Unicode je místo pro reprezentaci 1 114 112 indivi-
duálních znaků, ačkoliv se v něm momentálně vyjadřuje jen něco okolo 95 221 znaků,
které však zahrnují téměř všechny řeči světa. Každý znak vyžaduje pro své uložení do
paměti dva bajty (16 přepínačů).

Před přijetím znakové sady Unicode používali programátoři pro vyjádření znaků kód
ASCII (American Standard Code for Information Interchange). Kód ASCII používá jeden
bajt paměti, ale vzhledem k tomu, že z celého bajtu využívá jen sedmi bitů, má místo pro
reprezentaci pouhých 128 znaků. Brzy poté, co se počítače vydaly do světa, začalo být
zřejmé, že kód ASCII nebude stačit, protože jazyky, jako jsou ruština, arabština, japonšti-
na a čínština, obsahují více než 128 znaků. Například čínské obrázkové písmo má 21 000
znaků. Přijetí znakové sady Unicode tuto starost vyřešilo. Prvních 128 znaků v kódování
Unicode odpovídá stejným znakům, jaké obsahuje znaková sada ANSI. Naštěstí se nemu-
síme kódováním Unicode nebo ASCII zatěžovat, protože překladač Javy za nás všechny
znaky automaticky převede na binární ekvivalent jejich hodnoty v kódování Unicode.

Řekněme, že program má za úkol požádat uživatele o zadání jeho jména (v tomto přípa-
dě Jan) a uložit je do paměti. Každé písmeno ve jménu se převede na odpovídající hod-
notu Unicode. Tyto hodnoty vidíme v tabulce 2.1 ve formě desítkových čísel. V tabulce se
nachází i odpovídající binární hodnota, podle které zjistíme nastavení přepínačů (paměti).

Velká a malá písmena mají každá svou vlastní hodnotu Unicode. Čísla používaná ve
významu znaků mají také svou hodnotu. Čísla v tomto významu se běžně používají k vyjá-
dření popisných čísel v adrese, poštovních směrovacích čísel a v dalších situacích, kde
neslouží k výpočtu.

Je důležité pochopit, že hodnota Unicode je číslo jako kterékoliv jiné. Například hodnota
Unicode 74 je číslo 74. Počítač bere hodnotu Unicode 74 úplně stejně, jako kdybychom
do něj zadali číslo 74. Není mezi nimi žádný rozdíl.

TTaabbuullkkaa  22..11  Hodnoty jmÈna Jan v kÛdu Unicode a v bin·rnÌm vyj·d¯enÌ

Znak Unicode (desÌtkovÏ) Bin·rnÏ 

J 74 0000000001001010 

a 97 0000000001100001 

n 110 0000000001101110 

Zajímavé je, jak program pozná, že číslo 74 skutečně znamená znak J a nikoliv obyčejné
číslo 74. Program rozdíl určí ze způsobu, jakým programátor napsal program. V případě, že
použil v kódu klíčové slovo char, potom je číslo převedeno na odpovídající písmeno v kódu
Unicode. Jestliže použil programátor klíčové slovo int (nebo některé z mnoha dalších
podobných, o kterých si řekneme v průběhu této kapitoly), potom se číslo bere jako číslo.

Vyhled·nÌ hodnoty Unicode
Hodnota Unicode odpovídající určitému znaku se dá zjistit rozličnými způsoby. Nejvíce
přímočarou technikou je nechat si hodnotu ukázat samotným počítačem. A to je přesně
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cílem následujícího programu v Javě. Stačí, když nahradíme písmeno J znakem, jehož hod-
notu potřebujeme vyhledat. Důležité však je umístit znak mezi dvojici apostrofů (jedno-
duchých uvozovek). Program zobrazí desítkovou hodnotu kódu Unicode zadaného znaku.
Podrobnosti o principu fungování programu se dozvíme za chvíli, poté co se naučíme pár
věcí o datových typech a proměnných:

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

char x = 'J';
double a = x;
System.out.println("Kód Unicode je" + a);

}
}

Liter·ly
Data jsou čísla či znaky a v programu se vyjadřují pomocí literálu neboli explicitně zapsa-
né hodnoty. Na literál se lze dívat jako na číslo nebo znak, které přímo vepíšeme do pro-
gramu v jazyce Java. Například písmeno J použité v předešlém programu je literálový
znak.

Jazyk Java má pět typů literálů, které reprezentují:

■ celá čísla,

■ čísla s pohyblivou řádovou čárkou,

■ booleovské hodnoty,

■ znaky,

■ řetězce.

CeloËÌselnÈ liter·ly
Celé číslo je číslo, které nemá desetinnou část. Celočíselný literál je celé číslo zapsané
přímo v programu jazyka Java. Celé číslo se dá zapsat formou desítkové, osmičkové nebo
šestnáctkové hodnoty, ačkoliv většinou budeme používat desítkové vyjádření.

Celočíselný literál zadáváme do programu úplně stejně, jako když píšeme číslo. Například
tak to vypadá, když se decimální hodnota 5 zadá jako celočíselný literál:

class Demo {
public static void main{ String arg[]) {

System.out.println{"Decimální celočíselný literál: " + 5);
}

}

Osmičkové hodnoty se píší trochu jinak. Osmičková hodnota musí vždy začínat úvodní
nulou. Tato nula je signálem pro kompilátor Javy, že celočíselný literál píšeme za použití
osmičkové číselné soustavy. Měli bychom již vědět, že nevětší číslice používaná v osmič-
kových hodnotách je 7. Takto tedy vypadá decimální hodnota 5 zapsaná pomocí osmič-
kového čísla:
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class Demo {
public static void main{ String arg[]) {

System.out.println{"Osmičkový celočíselný literál: " + 05);
}

}

Celočíselný literál zapsaný v hexadecimální číselné soustavě má také svůj zvláštní formát.
Hexadecimální hodnota se musí zapisovat s úvodní nulou, po které následuje znak x. Za
ním je místo na vlastní hexadecimální hodnotu. Jistě si vzpomenete, že největší číslicí
v šestnáctkové soustavě je 15 a že číslice 10 až 15 se vyjadřují pomocí písmen A až F. Na
následujících řádcích je celočíselný literál zapsaný šestnáctkově:

class Demo {
public static void main{ String arg[]) {

System.out.println{"Hexadecimální celočíselný literál: " + 0x5);
}

}

Liter·ly vyjad¯ujÌcÌ ËÌsla 
s pohyblivou ¯·dovou Ë·rkou
Pohyblivá řádová čárka je termín, kterým se programátoři odkazují na reálná čísla. Reál-
né číslo se skládá z celého čísla a zlomku vyjádřeného desetinnou hodnotou. Reálným
číslům se říká čísla s pohyblivou řádovou čárkou kvůli způsobu, jakým počítače zazna-
menávají desetinnou část. Místo toho, aby se desetinná část ukládala do reálného čísla,
zapíše počítač reálné číslo jako celé číslo a pozice za desetinnou čárkou uloží samo-
statně.

Řekněme, že 5,55 je reálné číslo, které musí program uložit. Protože číslo obsahuje dese-
tinnou část, musí se zapsat jako číslo s pohyblivou řádovou čárkou. Číslo se uloží jako
555. Všimněme si, že desetinná část chybí. Ovšem pozice desetinné čárky je uložena
odděleně. Interně si počítač řekne něco jako „Dám desetinnou čárku mezi první a druhý
výskyt číslice 5“. My se naštěstí o způsob zaznamenávání čísel s pohyblivou řádovou
čárkou starat nemusíme. Jediné, co potřebujeme umět, je zapsat takové číslo do pro-
gramu.

Číslo s pohyblivou řádovou čárkou se dá zapsat dvěma způsoby. Bu� zadáme reálné číslo
do programu úplně stejně, jako je zapisujeme všude jinde (tzn. jednoduše napíšeme 5.55
– pozor, v kódu se pro desetinnou čárku používá symbol tečky), nebo při jeho zápisu apli-
kujeme vědeckotechnickou notaci. Vědeckotechnická notace (zápis) se obvykle používá
tehdy, když potřebujeme zapsat velmi velkou nebo naopak velmi malou hodnotu. Místo
psaní dlouhé, zdánlivě nekončící řady číslic použijeme exponent. Exponent určuje moc-
ninu deseti, kterou se hodnota násobí.

V programu zapisujeme exponent pomocí písmene E nebo e. Za písmenem následuje
kladné nebo záporné znaménko, které signalizuje, zda je číslo velmi velké (kladné zna-
ménko) nebo velmi malé (záporné znaménko). V případě, že znaménko vynecháme,
předpokládá počítač automaticky kladný exponent.

Následující příklad ilustruje, jak lze do programu zapsat reálné číslo pomocí vědecko-
technické notace:
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class Demo {
public static void main(String arg[]) {

System.out.println("Vědeckotechnická notace: " + 5E+l0);
System.out.println("Vědeckotechnická notace: " + 5E-20);
System.out.println("Vědeckotechnická notace: " + 5E30);

}
}

Reálná čísla zapsaná pomocí vědeckotechnické notace mají zpravidla za desetinnou čár-
kou mnoho číslic. Ne všechny tyto číslice však musí být pro program důležité. Nejlépe to
pochopíme na jednoduchém příkladě. Řekněme, že máme reálné číslo 600,5543213421.
Předpokládejme, že se jedná o změnu na účtu po provedeném nákupu. Důležité jsou ale
jen dvě z deseti číslic za desetinnou čárkou, protože nejmenší jednotka české koruny je
jeden haléř. Proto změna na účtu bude činit 600,55 Kč.

Programátoři nazývají číslice za desetinnou čárkou, které jsou z hlediska programu důle-
žité, platnými číslicemi (místy). V předchozím příkladě jsme měli dvě platné číslice: 55.
Ostatní číslice (43213421) jsou nevýznamné a program je může ignorovat.

Některé programy v jazyce Java vyžadují, aby číslo mělo určitý stupeň správnosti. Tomu
se říká přesnost. Například předchozí příklad požadoval přesnost na dvě platné číslice,
protože zákazník očekává haléřové vyrovnání platby za nákup.

Literály vyjadřující čísla s pohyblivou řádovou čárkou se ukládají s přesností přibližně
sedmi nebo patnácti platných číslic. Přesnost na 7 platných míst se označuje jako jedno-
duchá přesnost, zatímco přesnost na 15 míst se označuje jako dvojnásobná přesnost. Slovo
přibližně používáme proto, že hodnoty nemusejí odpovídat přesně desetinným číslicím
vzhledem k tomu, že čísla jsou reprezentována binárně.

Standardně se hodnoty s pohyblivou řádovou čárkou ukládají v jednoduché přesnosti.
Proto se číslo 5,1234567891011121314 uloží jako 5,1234567. Pokud program vyžaduje více
než sedm platných číslic, musíme hodnotu uložit pomocí dvojnásobné přesnosti. Tuto
přesnost specifikujeme písmenem F nebo f napsaným na konci čísla. Situace je znázorně-
na v následujícím příkladě:

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

System.out.println("Vědeckotechnická notace: " + 5E+l0F);
System.out.println("Vědeckotechnická notace: " + 5E-20F);
System.out.println("Vědeckotechnická notace: " + 5E30f);

}
}

Liter·ly pro booleovskÈ hodnoty
Vždy když se setkáme s termínem booleovský (Boolean), představíme si pravdu (true),
nepravdu (false), ano a ne, zapnuto a vypnuto či 0 a 1, protože booleovská hodnota může
nabývat právě těchto dvou stavů. Booleovská hodnota nemůže být současně ano, ne
a možná. Musí to být bu� jedna, nebo druhá hodnota.

Booleovský literál píšeme pomocí booleovských operátorů true a false. Více se o nich
dozvíme v následující kapitole. V tomto příkladě jsme dva booleovské literály přiřadili pro-
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měnným. O nich si v této kapitole budeme povídat za chvíli. Nyní bude stačit, když si pro-
měnnou představíme jako prázdnou krabičku, do které program uloží booleovskou hod-
notu. Krabička je ve skutečnosti pamě� počítače, která je identifikována jmenovkou.
V následujícím příkladě jsme pro pamě� použili jmenovky box1 a box2:

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

boolean boxl = true;
boolean box2 = false;

}
}

ZnakovÈ liter·ly
Znak je písmeno, číslo, interpunkční znaménko nebo jakýkoliv jiný znak definovaný
v sadě Unicode. Můžeme být lehce oklamáni číslem vyjadřujícím znak a číslem, které se
bere jako číselná hodnota, protože vypadají velice podobně. Například, číslo domu v adre-
se Nádražní 121 je chápáno jako znak, na rozdíl od výrazu 5 + 10, který obsahuje číselné
hodnoty.

Program však s nimi pracuje odlišně. Číselná hodnota se dá použít přímo ve výpočtech,
znaková hodnota je hodnota v kódu Unicode, která se musí na číselnou hodnotu nejprve
převést.

Znakový literál je znak definovaný svým kódem Unicode. Do programu jej zapisujeme tak,
že jej umístíme mezi dva apostrofy. Avšak pozor, obvyklou chybou při psaní znakového lite-
rálu je jeho umístění mezi dvě uvozovky. Jak se dozvíme v následující části, uvozovky se
používají pro zápis řetězcového literálu, který se od literálu znakového podstatně liší.

Znakový literál zapisujeme v programu takto:

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

System.out.println("Znakový Literál: " + 'A');
}

}

Je dobrým zvykem nezapisovat numerické hodnoty pomocí znakových literálů, pokud je
hodláme používat ve výpočtech. Číselné hodnoty by se měly zapisovat ve formě celočí-
selných literálů nebo literálů vyjadřujících čísla s pohyblivou řádovou čárkou. Jinak
bychom totiž museli převést číslo ve formě znakového literálu na celočíselný literál nebo
literál s pohyblivou řádovou čárkou ještě dříve, než by se dalo použít ve výpočtech.

Znaky Ñescapeì
Ne všechny znaky používané v programu se dají vytisknout. Některé ze znaků se na obra-
zovku tisknout nedají. Říkáme jim netisknutelné znaky a pomocí nich zadáváme počítači
nebo programu speciální příkazy. Netisknutelné znaky představuje prvních 32 znaků ze
znakové sady Unicode. V tabulce 2.2 je uvedeno několik nejběžněji používaných netisk-
nutelných znaků.

Netisknutelný znak používáme například pokaždé, když chceme, aby se v dokumentu tex-
tového procesoru objevil nový řádek. Znak nového řádku ale neuvidíme, protože se na
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obrazovce neobjeví. Místo toho textový procesor rozpozná znak nového řádku jako spe-
ciální příkaz, který mu říká, aby přesunul kurzor na začátek nového řádku.

Netisknutelné znaky se do programu zapisují pomocí znaku „escape“, za kterým následu-
je symbol ze znakové sady Unicode používaný pro vyjádření daného netisknutelného
znaku. V jazyce Java se jako znak „escape“ používá dopředné (\), tzn. normální, lomítko.
Kombinace znaku „escape“ a symbolu reprezentujícího netisknutelný znak se nazývá
posloupnost „escape“. Této posloupnosti se též říká řídicí sekvence nebo řídicí znak, pro-
tože netisknutelné znaky se obvykle používají k řízení chování programů a někdy i hard-
waru.

Následující příklad ukazuje, jak psát řídicí sekvenci v programu. Je v něm použit řídicí
znak nového řádku (\n), pomocí nějž se druhá část textu umístí na samostatný řádek.
Všimněme si, že se řídicí sekvence skládá ze dvou znaků. Prvním znakem je dopředné
lomítko a druhý znak je symbol ze sady Unicode. Nicméně celou sekvenci „escape“ jsme
uzavřeli do jednoho páru apostrofů, protože se oba znaky chápou jako jeden znak a niko-
liv jako znaky dva.

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

System.out.println("Řádek 1" + '\n' + "Řádek 2");
}

}

TTaabbuullkkaa  22..22  Znaky Ñescapeì

Znak Ñescapeì Popis 

\n Znak novÈho ¯·dku (nÏkdy se mu tÈû ¯Ìk· znak posunu na nov˝ ¯·dek). 

\t Znak tabul·toru. 

\r Znak n·vratu vozÌku. 

\f Znak posuvu formul·¯e. 

\b Znak zpÏtnÈ mezery. 

ÿetÏzcovÈ liter·ly
Řetězec je série souvisejících znaků, třeba Karel Novák. Řetězcový literál se do programu
zapisuje tak, že řadu znaků uzavřeme na jednom řádku uvozovkami. Nejčastěji se řetěz-
cový literál využívá pro inicializaci objektu String (řetězec). Objekt String budeme probí-
rat v 7. kapitole. V tuto chvíli bude stačit, když si objekt String představíme jako něco, co
slouží pro uložení řetězcových literálů do paměti a dovoluje nám s nimi dělat takové věci,
jako je třeba zjištění počtu znaků, které obsahují.

V následujícím příkladě si ukážeme, jak zapsat řetězcový literál pro inicializaci objektu
String:

class Demo {
public static void main{ String arg[]) {

String jmeno = "Karel Novák";
}

}

D
at

o
vÈ

 t
yp

y 
a 

p
ro

m
Ïn

n
È

2.
 k

ap
it

o
la

35

k1244.qxd  12.10.2005  16:04  StrÆnka 35



DatovÈ typy
Když někteří lidé zaslechnou při výuce programování termín pamě�, zachvátí je panika,
protože pamě� je něco abstraktního. Je docela obtížné si ji představit, protože ji nemůže-
me doopravdy cítit nebo se jí dotknout.

Ovšem panika není při snaze pochopit pojem pamě� namístě. Lze se na ni dívat jako na
velké množství prázdných krabiček. Do každé krabičky se vejde osm binárních číslic
(bitů), dohromady označovaných jako jeden bajt. To jsme se naučili již v 1. kapitole. Číslo
označované jako pamě�ová adresa slouží k jednoznačné identifikaci každé „krabičky“.

Naštěstí si s pamě�ovými adresami hlavu lámat nemusíme, protože Java obstará vše za nás.
Musíme se však postarat, abychom Javě řekli, kolik krabiček budeme pro uložení dat
potřebovat.

Představme si, že program potřebuje uložit do paměti celé číslo. Celé číslo zabírá čtyři kra-
bičky (čtyři bajty). Proto se musí Java před tím, než program začne ukládat celé číslo do
paměti, dozvědět, že je pro něj zapotřebí rezervovat čtyři krabičky paměti.

Žádný programátor se nechce učit nazpamě� počet krabiček (bajtů) potřebných pro ulo-
žení různých druhů dat do paměti. Takže místo toho, abychom Javě říkali, že má rezer-
vovat určitý počet krabiček, použijeme jednoduše klíčové slovo, které ji informuje o typu
dat, jež potřebuje program uložit do paměti. Tomuto klíčovému slovu se říká datový typ.
Datový typ specifikuje, kolik paměti se má rezervovat a který typ dat se do ní bude uklá-
dat. Na základě datového typu Java dále ví, které typy operací se dají s daty v dané pamě-
�ové lokaci provádět. V tabulce 2.3 jsou uvedeny datové typy používané v jazyce Java ke
specifikaci množství krabiček (bajtů), jež se musí v paměti rezervovat.

TTaabbuullkkaa  22..33  Z·kladnÌ datovÈ typy v jazyce Java

Datov˝ typ Velikost datovÈho  Rozsah hodnot Skupina 
typu v bitech

byte 8 -128 aû 127 celÈ ËÌslo 

short 16 -32,768 aû 32,767 celÈ ËÌslo 

int 32 -2,147,483,648 aû 2,147,483,647 celÈ ËÌslo 

long 64 -9,223,372,036,854,775,808 celÈ ËÌslo
aû 9,223,372,036,854,775,807 

char 16 (Unicode) 65,000 (Unicode) znak 

float 32 3.4e-038 aû 3.4e+038 ËÌslo s pohyblivou ¯·dovou Ë·rkou 

double 64 1.7e-308 aû 1.7e+308 ËÌslo s pohyblivou ¯·dovou Ë·rkou 

boolean 1 0 nebo 1 booleovsk· hodnota   

Naším úkolem je vybrat takový datový typ, který zajistí programu dostatečné místo
v paměti pro uložení dat. V tabulce 2.3 vidíme rozsah hodnot, jež se dají do každého dato-
vého typu uložit. K této tabulce bychom se měli vrátit vždy, když rozhodujeme o datovém
typu, který bude aplikace používat. Pomůže nám při zabezpečení dostatečného množství
paměti pro uložení dat.

Řekněme, že program potřebuje uložit do paměti číslo -2 147 483 650. Poradíme-li se
s tabulkou 2.3, zjistíme, že hodnota čísla je mimo rozsah datového typu int. To znamená,
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že kdybychom Javu požádali o rezervování paměti pro typ int a program na toto místo
uložil hodnotu -2 147 483 650, přišli bychom o některá data, protože na tak velké číslo tu
prostě není dostatek místa. Preferovanou volbou je datový typ long, protože výše uvede-
ná hodnota se do jeho číselného rozsahu vejde.

Každý datový typ se dá zařadit do jedné z následujících skupin:

■ Celá čísla. Ukládá celá čísla se znaménkem.

■ Čísla s pohyblivou řádovou čárkou. Ukládá reálná čísla (celočíselná část a dese-
tinná část).

■ Znaky. Ukládá znaky.

■ Booleovské hodnoty. Ukládá hodnotu true nebo false.

CeloËÌselnÈ datovÈ typy
Skupina celočíselných datových typů zahrnuje čtyři datové typy: byte, short, int a long.
Používají se pro ukládání hodnot se znaménkem. (Hodnota se znaménkem je číslo, které
je bu� kladné, nebo záporné.) Na rozdíl od jiných programovacích jazyků, jako je napří-
klad C++, neumožňuje Java ukládat hodnoty bez znaménka.

Význam faktu, že se číslo ukládá se znaménkem nebo bez, spočívá ve skutečnosti, že se
tak ovlivňuje největší hodnota čísla se znaménkem, která se dá do paměti uložit. Jak vidí-
me v tabulce 2.3, rezervuje datový typ byte jednu krabičku (jeden bajt), která uchovává
osm bitů. Jeden z těchto bitů se používá k vyjádření znaménka. Zbylých sedm slouží
k uložení hodnoty čísla. Nejmenší hodnota pak může být –128 a největší 127. Když se však
na hodnotu budeme dívat jako na číslo bez znaménka, můžeme k vyjádření čísla použít
všech osm bitů. To znamená, že nejmenší hodnota bude 0 a největší je 255. Pokud bude
číslo vždycky kladné, dají se do stejně velké paměti uložit větší hodnoty.

byte
Datový typ byte je nejmenším datovým typem ze skupiny vyhrazené pro celá čísla. Když
chceme Javě sdělit, aby rezervovala dostatek paměti pro uložení jednoho bajtu, použije-
me k tomu klíčové slovo byte. Typ byte se nepoužívá příliš často. Výjimku tvoří situace,
kdy ukládáme nebo čteme informace ze souboru, popřípadě je posíláme nebo přijímáme
přes počítačovou sí�. Programátoři používají typ byte v případě, že pracují s binárními
daty, která nejsou kompatibilní s ostatními datovými typy. Příkladem může být třeba čtení
grafického souboru, jenž obsahuje obrázek.

short
Datový typ short patří k nejméně používaným datovým typům ze skupiny určené pro celá
čísla. Je to proto, že programátoři již tradičně používali typ short v programech, které se
snažily využívat efektivitu 16bitových počítačů. Avšak od chvíle, kdy byly 16bitové počí-
tače nahrazeny 64bitovými, datový typ short prakticky zastaral.

int
Datový typ int je nejpoužívanějším datovým typem ze skupiny celočíselných datových
typů. Používá se pro řídicí proměnné (4. kapitola) a indexy polí (5. kapitola). Jeho další
použití spočívá v celočíselné matematice.
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V tabulce 2.3 jsme si mohli všimnout, že datový typ int říká Javě, aby rezervovala 32 bitů
paměti. V závislosti na povaze programu to může být někdy zbytečně mnoho paměti,
a proto někteří programátoři používají místo typu int datový typ short nebo byte.

To je ovšem klamná úspora, protože výběrem datového typu informujeme Javu pouze
o druhu dat, která bude program do paměti ukládat. Naše volba v žádném případě nezna-
mená, že Java bude vybraný typ striktně používat. Konečné slovo v rozhodování o množ-
ství rezervované paměti má virtuální stroj jazyka Java. My si můžeme být stoprocentně jisti
jen tím, že virtuální stroj rezervuje dostatečné množství paměti pro uložení hodnot použí-
vaných programem.

long
Datový typ long představuje nejlepší volbu ve chvíli, kdy program potřebuje ukládat velmi
velká celá čísla, která jdou mimo rozsah typu int. Při zjiš�ování, zda celočíselná hodnota
používaná programem nepřekračuje rozsah datového typu int, bychom měli vždy vychá-
zet z tabulky 2.3.

DatovÈ typy pro ËÌsla s pohyblivou ¯·dovou Ë·rkou
Skupina datových typů pro čísla s pohyblivou řádovou čárkou se používá pro ukládání
reálných čísel. Reálné číslo obsahuje celočíselnou a desetinnou část. V této skupině máme
dva datové typy: float a double.

float
Datový typ float se používá pro ukládání hodnot s jednoduchou přesností a skvěle se hodí
pro ukládání korunové měny, kdy zlomky haléřů nejsou důležité. Nicméně bychom měli
vždy ověřovat výsledek jakéhokoliv výpočtu, který používá datový typ s pohyblivou řádo-
vou čárkou, abychom měli jistotu, že nedošlo k ořezání hodnoty. K němu dojde tehdy,
když se musí vypustit jedna nebo více číslic zleva za desetinnou čárkou, protože v pamě-
ti není místo pro jejich uložení.

double
Datový typ double je výhodný v situaci, kdy máme velmi velké nebo velmi malé hodno-
ty, které jsou mimo rozsah typu float. Datový typ double používáme pro ukládání hodnot
s dvojnásobnou přesností.

Znakov˝ datov˝ typ
Skupina pro znakové datové typy obsahuje datový typ char, který se používá pro ukládá-
ní znaku do paměti. Dříve v této kapitole jsme se dozvěděli, že ve znakové sadě Unico-
de má každý znak svůj celočíselný kód. Do paměti se tedy ukládá tento jeho kód.

Typ char kromě toho, že sděluje Javě požadavek programu na uložení znaku do paměti,
nese s sebou i informaci o tom, jak celé číslo reprezentující znak interpretovat. Jak jsme
viděli na začátku kapitoly, je písmenu J přidělena v kódu Unicode celočíselná hodnota 74.
To znamená, že vždy když program ukládá do paměti písmeno J, uloží Java do paměti
číslo 74 (74 je číslo, které se uloží stejně, jako když do paměti ukládáme přímo 74). Pou-
žitím datového typu char Javě říkáme, že hodnotu 74 musí interpretovat jako znak v sadě
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Unicode a nikoliv jako číslo. Znamená to, že uvnitř programu se použije písmeno J, niko-
liv číslo 74.

Booleovsk˝ datov˝ typ
Skupina pro booleovské datové typy obsahuje typ boolean. Datový typ boolean říká Javě,
aby rezervovala pamě� dostatečně velikou pro uložení booleovské hodnoty. Booleovská
hodnota je bu� true, nebo false.

Typ boolean bychom měli použít pokaždé, když program potřebuje uložit jednu ze dvou
možných hodnot, které reprezentují stav podmínky, například zapnuto/vypnuto, prav-
da/nepravda (true/false), ano/ne nebo 0/1. Java se potom rozhodne jak co nejefektivněji
uložit tento stav do paměti.

Konverze datov˝ch typ˘
Někdy voláme v programu metodu, která provede specifickou funkci a vrátí určitou hod-
notu. Avšak hodnota vrácená metodou může být datového typu, který se liší od typu, jejž
jsme použili v programu pro rezervování paměti.

Řekněme, že musíme načíst znak z klávesnice. K tomu je potřeba zavolat metodu Sy-
stem.in.read(). Více podrobností se o tom dozvíme v 11. kapitole. V tuto chvíli stačí,
když si řekneme, že metoda vrací znak zadaný na klávesnici jako celé číslo odpovídající
hodnotě znaku v kódování Unicode.

Předpokládejme, že program ukládá návratovou hodnotu metody System.in.read() jako
znak místo celého čísla. Vidíme to i v následujícím ilustračním výpise. Jméno volba se
nazývá proměnná. O proměnných si budeme povídat v další části. Te� se na proměnnou
dívejme jako na jméno, které jsme přiřadili krabičce paměti použité pro uložení znaku pře-
čteného z klávesnice. Také si všimněme, že byl použit datový typ char, který Javě říká,
aby rezervovala dostatek paměti pro uložení jednoho znaku. Dále Javě říkáme, že pro
odkazování na tuto pamě�ovou oblast (krabičku paměti) budeme v programu používat
jméno volba.

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

char volba = System.in.read();
}

}

Nicméně je zde problém. Metoda System.in.read() vrací celé číslo (technicky datový typ
byte). Pamě� je však rezervována pro uložení datového typu char. Typy char a byte se liší.
Když budeme chtít předchozí příklad zkompilovat, dostaneme chybové hlášení.

Existuje možnost dočasné změny datového typu vraceného metodou System.in.read()
z celého čísla na typ char pomocí přetypování (konverze) hodnoty, kterou tato metoda
navrací. Přetypování dočasně mění hodnotu z jednoho datového typu na jiný, aby mohla
proběhnout určitá operace. V předešlém příkladě bylo operací uložení znaku zadaného
na klávesnici do paměti.

Přetypování hodnoty provedeme tak, že dočasný datový typ umístíme do kulatých závo-
rek, jak to vidíme v další ukázce:
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class Demo {
public static void main(String arg[]) throws java.io.IOException {

char volba = (char) System.in.read();
}

}

Co se při přetypování hodnoty stane?

1. Metoda System.in.read() vrátí celé číslo, které představuje znak stisknutý na klá-
vesnici.

2. Návratová hodnota (celé číslo) se dočasně převede na (přetypuje jako) datový typ
char. To z ní udělá stejný datový typ, jaký má proměnná volba.

3. Převedená celočíselná hodnota se uloží do proměnné volba.

Pozorný čtenář si jistě všiml malého rozdílu oproti předchozímu příkladu. Spolu se jmé-
nem metody main() se na řádku nachází i text „throws java.io.IOException“. Tím říká-
me překladači jazyka Java, že metoda může vygenerovat výjimku IOException v případě,
že se během čtení znaku z klávesnice přihodí něco neočekávaného. O výjimkách si bude-
me povídat v 9. kapitole.

PromÏnnÈ
Již dříve v této kapitole jsme se naučili, že se počítačová pamě� dělí na úseky po osmi
bitech (jeden bajt). Každý bajt identifikuje jedinečná pamě�ová adresa, což se podobá způ-
sobu, jakým se ve městě každý dům označuje jedinečnou adresou.

Možná je pro nás sympatičtější dívat se na každý úsek paměti jako na prázdnou krabičku
identifikovanou jedinečným číslem. Použití čísel pro odlišování krabiček (pamě�ových
míst) však není zrovna tím nejvíce intuitivním způsobem, jak je v programu sledovat. Dale-
ko vhodnější je přiřadit krabičce jméno, které má pro nás nějaký význam a o němž Javě
řekneme, že je má pro program rezervovat.

V předchozím příkladě jsme pro název krabičky (pamě�ového místa), kterou Java rezer-
vovala pro uložení znaku z klávesnice, použili slovo volba. Na slovo volba se v programu
odkazujeme vždy, když musí program přistupovat k datům uloženým v odpovídající kra-
bičce (pamě�ovém místu). Java je dost chytrá na to, aby přeložila slovo volba na aktuální
adresu krabičky (pamě�ové adresy).

O pamě�ovém místu, které si program rezervuje, hovoříme jako o proměnné a jménu, jež
jsme proměnné dali, říkáme identifikátor. To znamená, že volba je identifikátor, který se
odkazuje na nějaké místo v paměti nazvané proměnná. Java automaticky přiřazuje identi-
fikátor k pamě�ové adrese proměnné. Vždy, když se v programu na identifikátor odvolá-
váme, vyhledá Java pamě�ovou adresu odpovídající danému identifikátoru a vstoupí do
paměti na této adrese. Tomuto procesu říkáme rozlišení.

Deklarace promÏnnÈ
Dříve než může program ukládat data do paměti, musí Javu požádat o rezervování místa
v paměti. Instrukci, která žádá o rezervaci paměti, se říká deklarování proměnné. Pro-
měnná se deklaruje pomocí deklaračního příkazu uvnitř programu. Deklarační příkaz se
skládá ze tří částí:
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■ datového typu,

■ identifikátoru,

■ středníku.

Datový typ představuje některé z klíčových slov definovaných v tabulce 2.3 a informuje
Javu o druhu dat, která budeme do paměti ukládat. Java se tak dozví, kolik paměti má
rezervovat. Identifikátor je jméno, jež budeme v programu při odkazování na toto pamě-
�ové místo používat. Středník je interpunkční znaménko, které Javě sděluje, že narazila na
konec příkazu.

Podívejme se na praktickou ukázku deklarace proměnné. V následujícím příkladě má Java
rezervovat dostatek místa pro uložení datového typu int. V rámci programu se na toto
pamě�ové místo budeme odvolávat pomocí identifikátoru pocet:

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

int znamka;
}

}

Jméno, které si pro identifikátor vybereme, by mělo mít smysl a mělo by charakterizovat
podstatu dat ukládaných v odpovídajícím pamě�ovém místě. Předchozí příklad ukládá do
paměti známku obdrženou u zkoušky. Má proto smysl použít jako identifikátor slovo
znamka. To nám bude ku pomoci při snaze zapamatovat si dlouhodoběji základní cha-
rakteristiku dat. 

Na výběr identifikátoru se však vztahují jistá omezení:

■ Identifikátor nesmí začínat číslicí.

■ Identifikátor nesmí obsahovat mezery.

■ Identifikátorem nemůže být některé z následujících klíčových slov jazyka Java:

abstract do instanceof static while 

assert double int strictfp 

boolean else interface super 

break extends long switch 

byte final native synchronized 

case finally new this 

catch float package throw 

char for private throws 

class goto protected transient 

const if public try 

continue implements return void 

default import short volatile 

Jméno identifikátoru musí být jedinečné uvnitř bloku kódu, ve kterém proměnnou dekla-
rujeme, a uvnitř vnějších bloků kódu (viz „Rozsah platnosti proměnných“ později v této
kapitole). V rámci stejného bloku kódu tedy nelze deklarovat dvě proměnné pomocí stej-
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ného identifikátoru. Pokud se o to pokusíme, způsobíme chybu při kompilaci. Ve dvou
různých blocích kódu však můžeme k deklarování proměnné stejný identifikátor použít.

Jmenn· konvence v jazyce Java
Programátoři v jazyce Java si vytvořili pro pojmenovávání identifikátorů jednotný styl, kte-
rému říkají konvence pojmenování v jazyce Java. Tato konvence není žádné neochvějné
pravidlo, které si kompilátor Javy vynucuje. Je to spíše styl, jehož se programátoři drží
dobrovolně. Proto bychom se ho měli při pojmenovávání identifikátorů v programech
držet i my.

Konvence pojmenování vyžaduje, aby identifikátory používané pro proměnné začínaly
malým písmenem, za kterým následují zřetězená slova. Každé slovo, které je součástí
řetězce, by pak mělo začínat velkým písmenem. Předpokládejme, že jsme pozměnili iden-
tifikátor z předchozího příkladu ze znamka na mojeznamka. Abychom se přidrželi konven-
ce pojmenování, musíme identifikátor zapsat formou mojeZnamka, protože slovo znamka
je zřetězeno se slovem moje a protože zřetězené slovo musí začínat velkým písmenem.

Deklarace vÌce promÏnn˝ch
Proměnné se běžně deklarují na začátku programu, na začátku definice metody nebo na
začátku definice třídy. Díky tomu nemusíme prohledávat veškerý kód, když chceme dekla-
raci proměnné vidět.

Proměnné se deklarují v oddělených příkazech nebo v rámci jednoho příkazu, pokud se
jedná o proměnné stejného datového typu. Proměnné odlišných datových typů se musejí
deklarovat v samostatných příkazech. Proměnné stejného typu deklarujeme v jednom pří-
kaze tak, že identifikátory píšeme za sebe a oddělujeme je navzájem čárkami.

Podívejme se na ukázku, jak může taková deklarace více proměnných v programu vypa-
dat. První příkaz deklaruje tři proměnné uvnitř jediného příkazu. Ostatní příkazy deklaru-
jí každý po jedné proměnné. Protože mají všechny proměnné stejný datový typ, mohli
jsme všechny deklarace sloučit do jediného příkazu. Neudělali jsme to však, protože jsme
chtěli ukázat i alternativní způsob deklarace proměnné.

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

int projektZnamka, zaverecnaZnamka, pololetniSemestralniZnamka;
int testl;
int test2;
int test3;

}
}

Inicializace promÏnnÈ
Když deklarujeme proměnnou, je téměř vždy nejlepší uložit do odpovídajícího pamě�ové-
ho místa nějakou inicializační hodnotu. Tímto způsobem zabráníme chybám, které se
objevují, když se snažíme použít hodnotu proměnné ještě před tím, než jí vůbec nějakou
hodnotu přiřadíme. Je to jako kdybychom chtěli pít ze sklenice s vodou dříve, než do ní
nějakou vodu nalijeme.
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Proces uložení počáteční hodnoty do proměnné se označuje jako inicializace a obvykle
se provádí v příkazu, který proměnnou deklaruje pomocí operátoru přiřazení (=). Operá-
tory budeme probírat ve 3. kapitole. Nyní stačí, když budeme vědět, že operátorem přiřa-
zení je znak „rovná se“ a že kopíruje hodnotu na své pravé straně do proměnné na levé
straně.

Za scénou proběhne toto: Java uloží kopii hodnoty, jež se objevuje na pravé straně přiřa-
zovacího operátoru, a současně tuto hodnotu uloží i na pamě�ovou adresu, která odpoví-
dá identifikátoru proměnné použité v příkazu.

Proměnná se dá inicializovat jednou z následujících možností:

■ literálem,

■ výrazem,

■ další proměnnou.

Další příkaz ilustruje, jak lze proměnnou inicializovat pomocí doslovných hodnot (literals):

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

int projektZnamka = 0, zaverecnaZnamka = 0, pololetniSemestralni-
Znamka = 0;

int testl = 0;
int test2 = 0;
int test3 = 0; 

}
}

Jak se dozvíme v příští kapitole, výraz je matematický příkaz obsahující operátory a ope-
randy. Operátor je symbol používaný v aritmetice. Operand je hodnota používaná operá-
torem k provedení operace. Například 5 + 10 je výraz. Znak součtu (+) je operátor a každé
z čísel operand.

K inicializaci proměnné lze použít i výsledek výrazu, jak to vidíme v další ukázce:

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

int celkemPoplatky = 50 + 100 + 50;
}

}

Proměnnou můžeme inicializovat i pomocí jiné proměnné, která již byla inicializována.
V následujícím příkladu je tato technika použita pro inicializaci jedné ze čtyř proměnných.
První tři proměnné jednotlivé poplatky jsou inicializovány odpovídajícími hodnotami.
Poslední proměnná obsahuje součet všech poplatků a inicializuje se pomocí dříve dekla-
rovaných proměnných.

Java musí vykonat následující: na základě první deklarace rezervuje dostatek paměti pro
uložení čísla int, přičemž se program na tuto pamě� odvolává pomocí jména poplatek1.
V následujícím kroku musí Java do tohoto místa v paměti zkopírovat hodnotu 50. Podob-
ný proces proběhne i pro následující dvě proměnné.

Poslední příkaz Javě říká, že má rezervovat pamě� pro další proměnnou typu int, která se
bude v programu jmenovat celkemPoplatky. Následně musí Java sečíst hodnoty uložené
v proměnných poplatek1, poplatek2 a poplatek3 a zkopírovat součet do místa v pamě-

D
at

o
vÈ

 t
yp

y 
a 

p
ro

m
Ïn

n
È

2.
 k

ap
it

o
la

43

k1244.qxd  12.10.2005  16:04  StrÆnka 43



ti, jež bylo vyhrazeno pro proměnnou celkemPoplatky. Je důležité abychom pochopili, že
hodnoty uložené v proměnných poplatek1, poplatek2 a poplatek3 zůstávají i po vyko-
nání posledního příkazu nezměněny.

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

int poplatek1 = 50;
int poplatek2 = 100;
int poplatek3 = 50;
int celkemPoplatky = poplatek1 + poplatek2 + poplatek3;

}
}

Rozsah platnosti promÏnn˝ch
Aplikace napsaná v Javě se dělí do částí kódu označovaných jako bloky kódu. Začátek
bloku kódu definuje levá složená závorka ({), zatímco pravá složená závorka (}) blok kódu
zakončuje. Jak zjistíme v dalších kapitolách, bloky kódu se používají k definici metod, tříd
a řídicích struktur, jako jsou příkazy if a cykly.

Všechny tyto pojmy si v knize postupně vysvětlíme. Te� je však potřeba pochopit, že blok
kódu definuje i rozsah platnosti proměnné. Jiné příkazy v rámci bloku kódu mohou při-
stupovat k proměnné, která se deklaruje uvnitř stejného bloku kódu. Příkazy vně tohoto
bloku kódu nemohou, až na několik výjimek, které si na příslušných místech knihy objas-
níme, k proměnné přistupovat.

O příkazu, jenž může k proměnné přistupovat, se hovoří jako o příkazu, který je uvnitř
rozsahu platnosti proměnné. Programátoři někdy říkají, že proměnná je vůči příkazu vidi-
telná. Příkaz, který nemůže k proměnné přistupovat, je mimo rozsah platnosti proměnné.
V žargonu programátorů je proměnná před příkazem skrytá.

Jak uvidíme v příští kapitole, může se uvnitř jednoho bloku kódu nacházet jiný blok kódu.
Taková situace se označuje termínem vnoření. Proměnné deklarované ve vnějším bloku
kódu jsou viditelné pro příkazy ve vnitřním bloku. Nicméně proměnné deklarované ve
vnitřním bloku kódu nejsou pro příkazy z vnějšího bloku kódu viditelné.

Následující ukázka obsahuje tři bloky kódu. Vnější blok se používá pro definici třídy. Pro-
střední blok definuje metodu main(). Blok umístěný nejvíce uvnitř je použit při definici
příkazu if. Příkazy uvnitř kódového bloku if se provedou jen tehdy, když bude hodno-
ta uložená v proměnné znamka rovna nule.

Proměnná znamka se deklaruje v bloku kódu metody main() a je inicializována na hod-
notu nula. To způsobí, že se provede kód uvnitř příkazu if, protože hodnota uložená
v proměnné znamka je 0. Všimněme si, že obsah proměnné znamka se projeví na obra-
zovce voláním metody System.out.println(). Je to možné, protože proměnnou znamka
jsme deklarovali ve vnějším bloku kódu.

Nyní se podívejme na poslední příkaz programu. Vidíme v něm pokus o zobrazení hod-
noty proměnné x pomocí metody System.out.println(). Když se budeme snažit tento
program zkompilovat, obdržíme chybové hlášení, protože proměnná x není deklarována.
To může někoho zmást, protože proměnná x je deklarována uvnitř bloku kódu příkazu
if. Problém spočívá v tom, že příkaz, který chce zobrazit obsah proměnné x, se nachází
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ve vnějším bloku, a proto je mimo rozsah platnosti proměnné x. Jednoduše řečeno, pří-
kaz nemůže přistupovat k proměnné x, protože proměnná x není z vnějšího bloku kódu
vidět.

Pokud musí k proměnným přistupovat příkazy obsažené v jiných blocích kódu, postupu-
jeme tak, že proměnné deklarujeme ve vnějším bloku kódu. Tím se celému problému
vyhneme.

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

int znamka = 0;
if (znamka == 0)
{

int x= 0;
System.out.println (znamka);

}
System.out.println(x);      

}
}

éivot promÏnnÈ
Java rezervuje pamě� pro proměnnou po tu dobu, dokud proměnná zůstává v rozsahu
platnosti. Jakmile proměnná z rozsahu platnosti zmizí, program k ní již nemůže přistupo-
vat a hodnoty v ní uložené jsou navždy ztraceny.

Proměnná zmizí z rozsahu platnosti tehdy, když program vykoná poslední příkaz uvnitř
bloku kódu, ve kterém je proměnná deklarována. V předchozím příkladě je proměnná x
odstraněna po dokončení příkazu zobrazujícího hodnotu proměnné znamka na obrazov-
ce. Program vzápětí opouští blok příkazu if a pokračuje příkazem, který následuje za pra-
vou závorkou ukončující blok if.

Počátek života proměnné začíná její deklarací a končí tehdy, když proměnná zmizí z roz-
sahu platnosti.

Test
1. Jaký je účel datového typu?

2. Mohou být proměnné různých typů deklarovány v rámci jediného příkazu?

3. K čemu slouží přetypování?

4. Jak byste určili vhodný datový typ pro proměnnou? 

5. Co je to identifikátor proměnné?

6. Jaký je vztah mezi identifikátorem proměnné a pamě�ovou adresou?

7. Co je to rozsah platnosti proměnné?

8. Co je to přesnost?

9. Jaká hodnota se uloží do paměti, když proměnné typu char přiřadíme znak?

10. Mají datové typy float a double stejnou přesnost?
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V˝razy a p¯Ìkazy

Kdybychom tak jenom věděli, jak vyjádřit sami sebe. Pak by nám každý počítač zobal
z ruky. Ale zpět do reality. Je sice pravda, že sortiment několika vybraných slov nám nedo-
volí dělat zázraky, ale na druhou stranu umožní využít počítač k automatizování procesu
nebo k vyřešení problému. V předchozí kapitole jsme se dozvěděli, jak uložit informace
do paměti počítače. V této kapitole se naučíme, jak s těmito informacemi manipulovat.
Musíme ale umět vytvářet výrazy a používat je v příkazech, které řeknou počítači, co se
od něj očekává.

V˝razy
Své myšlenky a nápady sdělujeme svým přátelům a rodině tím, že organizujeme podstat-
ná jména, slovesa a další typy slov do vět. Když větu zkonstruujeme správně, jiná osoba
porozumí, co jí chceme říci. Téměř stejný koncept se používá, když předáváme své myš-
lenky a nápady počítači. Avšak místo podstatných jmen a sloves se vyjadřujeme pomocí
výrazů připomínajících matematické vzorce. I pouhá zmínka o matematice stačí některým
lidem k tomu, aby skončili se čtením kvůli nepříjemným vzpomínkám na školní trápení
v hodinách matematiky.

Dejme stranou všechny špatné zážitky, které jsme mohli při matematice prožít. Naučit se
předávat své myšlenky počítači není obtížné, protože se k tomu používají každodenně uží-
vané matematické výrazy.

Většina z nás se nezamýšlí nad výpočty při zjiš�ování orientační ceny nákupu nebo při pře-
počítávání vrácených peněz u pokladny. A přesto při nich používáme matematické výra-
zy. To znamená, že při těchto výpočtech používáme čísla, znaménko rovná se, znaménka
plus, minus, krát a děleno, a to vše ve správném pořadí. Pořadí, ve kterém skládáme čísla
a matematické symboly, je matematický výraz.

Programátoři mají pro čísla a matematické znaky své vlastní termíny. Číslům se ve výra-
zech říká operandy a matematické znaky se nazývají operátory. V následujícím výrazu jsou
čísla 5 a 10 operandy a znaménko plus je operátor:

5 + 10

V Javě má výraz jeden operátor a alespoň jeden operand, i když u mnoha výrazů se vysky-
tují operandy dva. Operátor je symbol, který Javě říká, že má vykonat nějakou operaci za
použití operandů. Přestože o operandu uvažujeme jako o čísle, může jím být i proměnná
nebo výsledek jiného výrazu.

Následuje ukázka, ve které jsme ve výrazu použili jako operandy dvě proměnné. Jak si
určitě vzpomenete z předchozí kapitoly, proměnná je jméno, které odpovídá adrese
v paměti. Dříve, než Java provede operaci specifikovanou výrazem, nahradí proměnnou
hodnotou, která je uložena v paměti na příslušné adrese. V našem příkladě nahradí Java
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proměnnou A hodnotou z odpovídající adresy. Podobně je i proměnná B nahrazena sou-
visející hodnotou z paměti. Java potom obě hodnoty sečte.

A + B

Následující příklad ilustruje, jak se jako operand dá použít výsledek jiného výrazu. Vidíme
v něm dva výrazy. První představuje součet a ve druhém se od výsledku prvního odečítá
číslo 5. V tomto příkladě Java nejprve provede součet a poté odčítání.

5 + 10 – 5

Typy v˝raz˘
V jazyce Java existují dva typy výrazů: jednoduché a složené. Jednoduchý výraz je výraz,
který obsahuje jeden operátor. Složený výraz je výraz, který obsahuje dva a více operáto-
rů.

Podívejme se na příklad jednoduchého výrazu:

5 + 10

A takto vypadá složený výraz:

5 + 10 – 5

Složené výrazy mohou být matoucí, protože obvykle nebývá zcela jasné, která operace se
provádí první. Programátoři tomu říkají pořadí operací. Provede Java v předešlém příkla-
dě první odečítání nebo sčítání?

Ve skutečnosti na tom nezáleží, protože výsledek bude stejný, a� už jako první budeme
sčítat nebo odečítat. Nicméně ne vždycky je to tak jednoduché a v mnoha případech ovliv-
ňuje pořadí provádění operací výsledek celého výrazu.

Na ukázku si spočítejme následující výraz:

10 * 5 + 2

Je to hádanka, že? Výsledek složeného výrazu by mohl být 52, pokud násobení proběhne
před sčítáním. Ale také může být 70, jestliže budeme nejprve sčítat a teprve poté násobit.

K tomu, aby programátoři zjistili pořadí, v jakém Java složený výraz vyhodnocuje, použí-
vají tabulku priorit operátorů jazyka Java (viz tabulka 3.1). Tato tabulka obsahuje každý
operátor v pořadí, ve kterém Java operaci vykonává. Operátory, které mají vyšší prece-
denci (prioritu), jsou vyhodnocovány dříve než operátory s nižší precedencí. Jednotlivým
operátorům se budeme věnovat později v této kapitole.

TTaabbuullkkaa  33..11  Tabulka priorit oper·tor˘ v jazyce Java

Po¯adÌ operace Typ oper·toru oper·tor 

1 postfixovÈ oper·tory [].(parametry) v˝raz++ v˝razó 

2 un·rnÌ oper·tory ++v˝raz óv˝raz +v˝raz -v˝raz ~ ! 

3 vytvo¯enÌ nebo p¯etypov·nÌ 

4 new (typ)v˝raz

5 multiplikativnÌ oper·tory * / % 

6 souËtovÈ oper·tory + - 
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7 oper·tory posuvu << >> >>> 

8 relaËnÌ oper·tory < > <= >= instanceof 

9 oper·tory rovnosti = != 

10 bitovÈ AND & 

11 bitovÈ exkluzivnÌ OR ^ 

12 bitovÈ inkluzivnÌ OR | 

13 logickÈ AND && 

14 logickÈ OR || 

15 tern·rnÌ oper·tor ? : 

16 p¯i¯azovacÌ oper·tory = += -= *= /= %= &= ^= |= <<= >>= >>>= 

Všimněme si, že operátory pro sčítání a odečítání mají stejnou prioritu. Když tedy Java
vyhodnocuje složený výraz 5 + 10 - 5, postupuje zleva doprava. To znamená, že první se
provede součet a za ním následuje odčítání.

Na druhou stranu provádí Java násobení dříve než sčítání a správná hodnota složeného
výrazu 10 * 5 + 2 je 52. Je to proto, že násobení má vyšší prioritu než sčítání.

Pozn·mka Pokud je ve v˝razu nÏkolik oper·tor˘ se stejnou prioritou, vyhodnocujÌ se v po¯adÌ
zleva doprava.

Musíme připustit, že pořadí operací dokáže zmást i erudovaného programátora v jazyce
Java. Navíc je mnoho programátorů, kteří nechtějí ztrácet čas neustálým vyhledáváním
v tabulce precedencí operátorů. Z toho důvodu existuje snadnější řešení: místo aby neu-
stále konzultovali výrazy s tabulkou precedencí, uzavírají programátoři ty části výrazů,
které se mají vyhodnotit dříve, do kulatých závorek. Všimněme si, že kulaté závorky mají
v tabulce precedencí při provádění operací nejvyšší prioritu.

Předpokládejme, že si nejsme jisti, zda se ve složeném výrazu provede jako první náso-
bení nebo sčítání. Raději než abychom vyhledávali precedenci operátorů v tabulce, uza-
vřeme jednoduše tu část výrazu, která se má vyhodnotit jako první, do kulatých závorek.
V následujícím příkladu se součet provede před násobením:

10 * (5 + 2)

Složený výraz může obsahovat vícenásobné kulaté závorky ve dvou možných zápisech.
Dvojice závorek se mohou ve výraze objevit v několika úrovních nebo na jedné úrovni.
A takto vypadá složený výraz, který používá několik úrovní závorek. Programátoři jim
říkají vnořené závorky. Nejvyšší úroveň mají závorky (20 * 4). Nižší úroveň pak mají závor-
ky (5 + 2 + (20 * 4)).

10 * (5 + 2 + (20 * 4))

Java začíná vyhodnocovat výraz uzavřený závorkami s nejvyšší úrovní a poté postupně
pokračuje směrem k nižším úrovním. Proto nejprve vypočítá (20 * 4) a výsledek sečte
s hodnotou 7 ještě před tím, než začne násobit 10.

V případě, že ve výraze existují dvě skupiny závorek na stejné úrovni, vyhodnocuje Java
závorky zleva doprava. Vidíme to v další ukázce, kde se (5 + 2) vypočítá dříve než (20 * 4):

10 * (5 + 2 ) + (20 * 4)
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Přestože používání kulatých závorek ujasňuje pro Javu i pro nás pořadí operací, musíme
se připravit na situace, kdy se nejspíše budeme dostávat do problémů spojených s exi-
stencí neuzavřených závorek. Tento problém vzniká tehdy, když se ve složeném výrazu
vyskytne lichý počet levých nebo pravých závorek. Dokonce i zkušenému programátoro-
vi se občas tato chyba stane. Nemusíme se proto vůbec cítit trapně, když rozšíříme řady
chybujících. Podívejme se na příklad neuzavřených závorek. Měli bychom si povšimnout,
že výraz obsahuje více levých závorek než pravých.

10 * (5 + 2 + (20 * 4)

Existuje pomůcka, která pomáhá snížit pravděpodobnost vzniku této chyby. Spočítejme si
počet levých a pravých závorek ve výrazu. Oba součty by měly souhlasit. Pokud součty
nesouhlasí, existuje alespoň jeden pár neuzavřených závorek a my musíme zkontrolovat
celý výraz, abychom našli chybějící závorku. Pokud tak neučiníme, program se nezkom-
piluje.

Oper·tory
Java má k dispozici dva obecné typy operátorů: binární a unární. Binární operátor vyža-
duje dva operandy. Příkladem může být součtový operátor používaný v ilustračních výra-
zech v této kapitole. Unárnímu operátoru stačí jeden operand. Například operátor inkre-
mentace (++), o kterém si budeme povídat v této kapitole později, je unárním operátorem,
protože inkrementuje hodnotu operandu. To znamená, že přičítá k hodnotě operandu jed-
ničku.

Operátory se také organizují do následujících čtyř skupin:

■ aritmetické operátory,

■ relační operátory,

■ logické operátory,

■ bitové operátory.

AritmetickÈ oper·tory
Aritmetické operátory provádějí aritmetické operace. Tabulka 3.2 obsahuje výpis těchto
operátorů. Mnohé z nich určitě známe, protože se jedná o stejné operátory, jaké používá-
me při každodenním počítání. Avšak je zde uvedeno i několik neobvyklých, na které se
v této části podrobněji podíváme.

TTaabbuullkkaa  33..22  AritmetickÈ oper·tory

Operace Oper·tor 

sËÌt·nÌ + 

odËÌt·nÌ a un·rnÌ minus - 

n·sobenÌ * 

dÏlenÌ / 

modulo % 

sËÌt·nÌ a p¯i¯azenÌ += 
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odËÌt·nÌ a p¯i¯azenÌ -= 

n·sobenÌ a p¯i¯azenÌ *= 

dÏlenÌ a p¯i¯azenÌ /= 

modulo a p¯i¯azenÌ %= 

inkrementace ++ 

dekrementace ó 

Oper·tor modulo
Operátor modulo bude patrně první operátor, u kterého se při prohlížení tabulky zarazí-
me. Vypadá, jako kdyby měl vracet procentuální vyjádření operandu, protože se pro něj
používá symbol procent. Nicméně operátor modulo nemá s procenty nic společného.
Vrací totiž zbytek po dělení dvou operandů. Protože to může být matoucí, vrhneme se
přímo na příklad a ukážeme si na něm, jak operátor modulo funguje. Když spustíme násle-
dující program, uvidíme na obrazovce text „modulo: 4“ (4 je zbytek po dělení 14/5).

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

System.out.println ("modulo: " + 14%5);
}

}

Oper·tor p¯i¯azenÌ
Operátor přiřazení (=) je patrně nejvíce zavádějícím operátorem ze všech, protože symbol
pro něj vyhrazený se běžně používá pro vyjádření rovnosti. To znamená, že dvě hodno-
ty jsou si rovny.

Avšak přiřazovací operátor Javě říká, aby zkopírovala hodnotu z pravého operandu
a umístila ji do operandu levého. Tuto situaci ilustruje další příklad, ve kterém operátor
přiřazení u prvního příkazu metody main() říká Javě, aby zkopírovala hodnotu 5 (pravý
operand) do proměnné a (levý operand):

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

int a = 5;
System.out.println ("operátor přiřazení: " + a);

}
}

Máme tendenci konstatovat, že „a rovná se 5“, což však nevyjadřuje podstatu procesu,
který zde proběhl. Správný popis zní „a byla přiřazena hodnota 5“. Později v této kapito-
le se dozvíme o relačním operátoru rovnosti (==), který používáme pro zjištění, zda se dva
operandy rovnají.

KombinovanÈ p¯i¯azovacÌ oper·tory
V tabulce 3.2 však existují i další zvláštně vyhlížející operátory. Vypadají, že používají dva
operátorové symboly, například +=. Tyto operátory spojují dvě operace do jedné. Všim-
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něme si, že první ze dvojice symbolů je aritmetický operátor, zatímco druhý je operátor
přiřazení.

A takto to celé funguje: Java nejprve provede operaci specifikovanou prvním operátorem
za použití operandů na levé a pravé straně operátoru. Výsledek se potom přiřadí levému
operandu.

V následujícím příkladě si ukážeme, jak každý z těchto kombinovaných operátorů fungu-
je. První příkaz přiřadí proměnné a hodnotu 5. Obsah proměnné se na dalším řádku vypí-
še na obrazovku. Na následujícím řádku se použije operátor +=. Java nejprve přičte
5 k hodnotě uložené v proměnné a. Víme, že proměnná a reprezentuje hodnotu 5. Sou-
čet obou hodnot je 10. V dalším kroku Java přiřadí součet levému operandu, kterým je
proměnná a. Nová hodnota proměnné bude tedy 10.

Zkusme si nejprve představit, co se bude dít při provádění ostatních příkazů z příkladu, a poté
si naše odpovědi porovnejme se skutečným výsledkem zobrazeným po spuštění programu:

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

int a = 5;
System.out.println ("a = 5: " + a);
a += 5;
System.out.println ("a += 5: " + a);
a -= 5;
System.out.println ("a -= 5: " + a);
a *= 2;
System.out.println ("a *= 2: " + a);
a /= 5;
System.out.println ("a /= 5: " + a);
a %=5;
System.out.println ("a %= 5: " + a);      

}
}

Oper·tory inkrementace a dekrementace
Operátory inkrementace (++) a dekrementace (--) patří mezi operátory, se kterými se
mimo oblast programování v jazyce Java nemusíme vůbec setkat. Zvláštní nám na nich
mohou připadat dva aspekty. Za prvé, každý operátor má symbol tvořený kombinací dvou
jiných operátorů. Symbol operátoru inkrementace tvoří dva součtové symboly, zatímco
symbol operátoru dekrementace obsahuje dva symboly odčítání. Dalším zvláštním rysem
je skutečnost, že oba operátory používají jen jeden operand. To znamená, že se jedná
o unární operátory.

Inkrementační operátor přičítá k hodnotě operandu jedničku a výsledný součet přiřadí
operandu. Dekrementační operátor od svého operandu jedničku odečte a výsledek opět
přiřadí operandu. Činnost obou operátorů si předvedeme v dalším příkladě.

Nejprve se do proměnné a přiřadí hodnota 5, která se poté vypíše na obrazovku. Inkre-
mentační operátor zvýší hodnotu proměnné o 1. Proměnná a se opět zobrazí na obra-
zovce. Následující operátor dekrementace sníží hodnotu proměnné o 1 a obsah proměn-
né se naposledy vypíše na obrazovku.
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class Demo {
public static void main(String arg[]) {

int a= 5;
System.out.println ("Počáteční hodnota: " + a);
a++;
System.out.println ("operátor inkrementace: " + a);
a--;
System.out.println ("operátor dekrementace: " + a);

}
}

Inkrementační a dekrementační operátory se dají umístit na libovolnou stranu operandu.
Jejich pozice Javě říká, kdy má jedničku od operandu přičíst nebo odečíst. Když umístíme
operátor na levou stranu operandu, říkáme tím Javě, že má zvýšit nebo snížit hodnotu
operandu ještě před tím, než bude s operandem vykonávat jakoukoliv další operaci.
Pokud operátor napíšeme na pravou stranu operandu, bude Java jeho hodnotu zvyšovat
nebo snižovat teprve poté, co s operandem provede specifikovanou doplňkovou operaci.

Možná to vypadá trochu zmateně, zejména poté, co jsme se podívali na předešlý příklad,
ve kterém se s operandem provádí jen jedna operace. V tomto případě totiž umístění ope-
rátoru napravo či nalevo nikterak neovlivní konečný výsledek. Ten je stále stejný.

Avšak inkrementační a dekrementační operátory se používají i ve složených výrazech, kde
má jejich umístění významný efekt na konečný výsledek výrazu. A to si ukážeme v dalším
příkladě.

Podívejme se na první výraz, kde je použit operátor inkrementace (b = a++). Jaká je hod-
nota proměnné b? Je to hodnota proměnné a? Proměnné b se přiřadí hodnota proměnné
a ještě předtím, než Java zvýší její hodnotu. Proto se proměnná b nastaví na hodnotu 5
a k proměnné a se poté přičte jednička, takže má hodnotu 6.

Ve druhém výrazu, používajícím inkrementační operátor (b = ++a), se však operace
změní. Nezapomeňme, že před provedením tohoto příkazu má proměnná b hodnotu 5
a proměnná a hodnotu 6. Protože se operátor inkrementace nachází vlevo od proměnné
a, zvýší Java její hodnotu a teprve poté ji přiřadí proměnné b. Po provedení příkazu bude
mít proměnná a hodnotu 7 a proměnné b se přiřadí také hodnota 7.

Umístění operátoru dekrementace má podobný efekt. Zkusme odhadnout, jaké budou
hodnoty proměnných a a b po každém provedení dekrementačního operátoru v následu-
jícím příkladě. Odpovědi si ověříme spuštěním programu.

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

int a= 5, b = 0;
System.out.println ("Počáteční hodnota: a = " + a + " b = " + b);
b = a++;
System.out.println ("b = a++ hodnota: a = " + a + " b = " + b);
b = ++a;
System.out.println ("b = ++a hodnota: a = " + a + " b = " + b);
b = a--;
System.out.println ("b = a-- hodnota: a = " + a + " b = " + b);
b = --a;
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System.out.println ("b = --a hodnota: a = " + a + " b = " + b);
}

}

Zde jsou pravidla pro použití inkrementačních a dekrementačních operátorů:

■ Umístění inkrementačního/dekrementačního operátoru na levou stranu proměnné
způsobí, že její hodnota bude zvýšena/snížena ještě předtím, než se hodnota pro-
měnné použije v další operaci.

■ Umístění inkrementačního/dekrementačního operátoru na pravou stranu proměn-
né způsobí, že její hodnota bude zvýšena/snížena až poté, co se hodnota proměn-
né použije v další operaci.

RelaËnÌ oper·tory
V programu se mnohokrát porovnávají dvě hodnoty, když je potřeba zjistit, zda jsou, nebo
nejsou stejné, nebo když se musí zjistit jejich vzájemný vztah. Děje se to vždy, když v pro-
gramu zadáváme heslo. Program porovnává zadané heslo s heslem známým. Porovnává-
ní probíhá i tehdy, když program zjiš�uje, zda naše závěrečná známka je rovna nebo vyšší
než hodnota stanovená pro úspěšné absolvování kursu.

Operátory, které Javě říkají, aby takový vztah zjistila, se nazývají relační operátory, proto-
že určují vzájemný vztah mezi dvěma operandy. Relační operátor se používá v podmíně-
ných výrazech, kde testuje, zda mezi dvěma operandy existuje určitý typ vzájemného
vztahu vyžadovaný programem.

Například, program obvykle potřebuje určit, zda jsou oba operandy stejné. Jiný program
zase zjiš�uje, jestli je levý operand větší než pravý. Další program potřebuje ověřit, zda se
operandy nerovnají. Relační operátory nám dovolují testovat libovolný vztah mezi ope-
randy.

Všechny relační operátory Javě říkají, aby vrátila booleovskou hodnotu. Hodnota stano-
vuje, zda je testovaný vztah pravdivý (true), nebo nepravdivý (false). Z předchozí kapito-
ly víme, že booleovská hodnota může být bu� true, nebo false.

Podmínkové výrazy se v Javě používají k rozhodnutí, zda se má určitá část programu
vykonat, či nikoliv. Ve 4. kapitole se naučíme používat řídicí příkazy k provedení (nebo
vynechání) jednoho či více příkazů na základě dané podmínky.

Jedním z nejčastěji používaných řídicích příkazů je příkaz if, který Javě říká, že má ově-
řit podmínku. (Pokud je podmínka splněna – true, Java provede jeden nebo více příkazů.
Pokud podmínka není splněna – false, tyto příkazy se neprovedou.) Výrazu, který pod-
mínku stanovuje, se říká podmíněný výraz. Podmíněný výraz používá jeden nebo více
relačních operátorů. V tabulce 3.3 máme uveden jejich seznam. V dalším příkladě si uká-
žeme, jak použít relační operátor v rámci příkazu if.

TTaabbuullkkaa  33..33 RelaËnÌ oper·tory

Operace Oper·tor P¯Ìklad 

rovno == a == b 

nerovno != a != b

vÏtöÌ neû > a > b 
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menöÌ neû < a < b 

vÏtöÌ nebo rovno >= a >= b 

menöÌ nebo rovno <= a <= b

Z následující ukázky je vidět, jak lze konstrukci if…else použít v programu. Oficiálně si
ji představíme ve 4. kapitole. Te� se ale podívejme, jak relační operátor umožní Javě pro-
vést rozhodování.

Příkaz if…else je celkem intuitivní. Říká Javě, že pokud má podmíněný výraz hodnotu
true, bude provádět příkazy uvnitř těla příkazu if. Pokud výraz nemá hodnotu true, bude
program pokračovat prováděním příkazů uvnitř těla příkazu else. Znamená to, že se pro-
vede pouze jeden příkaz v závislosti na výsledku vyhodnocení podmíněného výrazu.
Druhý příkaz se neprovede.

V tomto příkladě používá podmíněný příkaz relační operátor větší nebo rovno (>=). Ten
Javě říká, že má porovnat hodnotu proměnné b s hodnotou proměnné a. Pokud je pro-
měnná b větší nebo rovna proměnné a, je podmíněný výraz pravdivý (true). V opačném
případě je podmíněný výraz nepravdivý (false).

class Demo {
public static void main(String arg[]) {

int a = 5, b = 7;
if (b >= a)
{

System.out.println (" b je větší nebo rovno a");
}
else
{

System.out.println (" b není větší nebo rovno a");
}

}
}

LogickÈ oper·tory
Jak jsme viděli v předchozí ukázce, je příkaz if podmíněným příkazem, který Javě říká,
aby vyhodnotila podmíněný výraz. Na základě toho, zda je či není podmíněný výraz prav-
divý, Java vykoná, nebo přeskočí příkazy uvnitř těla příkazu if.

Čas od času nastane situace, kdy potřebujeme, aby Java při rozhodování o provedení
úseku kódu vyhodnotila dva relační (podmíněné) výrazy. To se děje třeba tehdy, když
program ověřuje přihlašovací jméno uživatele a jeho heslo. V tomto případě musí být spl-
něny obě podmínky, aby mohla Java příkazy v těle bloku if vykonat.

Existují však i jiné situace, ve kterých se mají příkazy provést tehdy, pokud je alespoň
jeden relační výraz pravdivý. Například osoba může do programu zadat bu� své vlastní
jméno, nebo se přihlásit jako host. Obojí je přijatelné.

K tomu, aby Java dokázala vyhodnotit dva relační výrazy, musí se tyto výrazy spojit dohro-
mady pomocí logického operátoru. Jak vidíme z tabulky 3.4, existují tři logické operáto-
ry. Jsou to operátory AND (&&), OR (||) a ternární (?:).
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