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Структура на програма

public class SimpleClass {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("I'm a pretty simple class");
    }
}



Структура на програма

Кодът на програмата живее в класове

Работата в една програма се извършва от 
методи

Входна точка на всяка програма е клас с 
main метод

Програмите са чувствителни към малки и 
големи букви



The only real difficulties in programming are cache 
invalidation and naming things. 

Phil Karlton



Правила за именуване 
на класове

Имената на класовете трябва да спазват 
CamelCase конвенцията и да започват с 
буква или _

Имената на публичните класове трябва да 
съвпадат с името на Java сорс файла, в 
който са дефинирани



Основни положения

Блоковете на една програма се ограждат с 
{}

Програмната логика е организирана като 
последователност от твърдения

Твърденията се терминират с ;

Твърденията се изпълняват 
последователно



// Коментари

Използват се за подобряване на 
четимостта на кода

Игнорират се от компилатора

Тривиални неща не се коментират

Не са заместител за ясен код

Трябва да се поддържат актуални



/* Видове 
коментари */

С стил - /* коментар */

многоредов коментар

С++ стил - // коментар

едноредов коментар до края на реда

JavaDoc - /** коментар */

специален коментар



Поток на изпълнение

public class ContolFlow1 {
    public static void main(String[] args) {
        // will be printed first
        System.out.println("Bozhidar");
        // will be printed second
        System.out.println("Yoda");
    }
}



Програмния език Java

статично типизиран (statically typed)

всяка променлива има зададен тип

силно типизиран (strongly typed)

не можем да извършваме операции, 
които не се поддържат от типовете



Типове данни

примитивни

числови типове (byte, short, int, long, float, double)

символен тип (char)

булев тип (boolean)

референтни

масиви

инстанции на класове (обекти)



Примитивни типове



Целочислени типове
Тип Размер 

(байтове)
Долна граница Горна граница

byte 1 -128 127

short 2 -32,768 32,767

int 4 -2,147,483,648 2,147,483,647

long 8 -9.22337E+18 9.22337E+18

char 2 0 65535



Типове с плаваща 
запетая

Тип Размер Долна
граница

Горна
граница

Прецизност
(в знаци след 
десетичната 
запетая)

float 4 -3.40282347E+38F 3.40282347E+38F 6-7

doubl
e 8 -1.79769313486231570E+308 1.79769313486231570E+308 15



Булев тип

boolean

Има само две стойности - true и false

Представя един бит информация, но 
размерът му не е дефиниран така 
прецизно

0 и null не се считат за false

резултат от всеки логически израз



Символен тип
(char)

представя един UTF-16 символ

char константите се ограждат с единични 
кавички (‘a’, ‘$’, ...)

char може да се използва и като 
целочислен тип (unsigned short)

вместо char обикновено трябва да се 
използва String с дължина един символ



Променливи

дават име на данни и начин на достъп до 
тях

имената им трябва да започват с буква 
или _ и да спазват camelCase нотацията; 
съдържат букви, цифри и _

променливите трябва да са 
инициализирани преди да бъдат 



Променливи
int i; // declaration
i = 5; // initialization
// declaration + initialization
int k, l = 13;
int j = 5;
long daysLeftUntilEndOfTheYear;
char mostCommonlyUsedCharacter;
int students;
/* ERROR - variable not initialized
   System.out.println(students); */



Свойства на 
променливите

Могат да бъдат декларирани навсякъде

Трябва да бъдат декларирани преди да 
бъдат използвани

Имат обхват (scope)

Може да им бъде присвоена нова 
стойност, ако не са маркирани като final



Константи

дефинират се с ключовата дума final

имената им се изписват по конвенцията 
SCREAMING_SNAKE_CASE

обикновено се дефинират на ниво клас, извън 
всички методи

константите са наистина константи само за 
примитивни типове и непроменими 
(immutable) обекти



public class Constants {
    public static void main(String[] args) {
        final double PI = 3.14;
        double radius = 10.5;

        System.out.println("Circumference of the circle: " + 2 * PI * 
radius);
    }
}

public class Constants2 {
    public static final double PI = 3.14;

    public static void main(String[] args) {
        double radius = 10.5;
        System.out.println("Circumference of the circle: " + 2 * PI * 
radius);
    }
}



Оператори

= (присвояване на стойност)

+ (събиране)

- (изваждане)

* (умножение)

/ (делене)

% (остатък при делене)



Комбинирани 
оператори

Комбират присвояване с друг оператор

+=

-=

*=

/=

%=



Оператори

int i = 5 + 8; // initialize i to 13
i = i + 5; // add 5 to i, i becomes 18
i += 5; // add 5 to i, i becomes 23
int p = i + 8; // 31
int q = i + p; // 54
int t = q * 7; // 378



Промяна на 
променлива с 1

++ - увеличава стойността на 
променливата с 1

-- - намалява стойността на променливата 
с 1

тези оператори могат да се ползват само 
с променливи от целочислен тип

имат префиксен и суфиксен вариант



Префиксен вариант

int i = 5;
++i;
System.out.println(i); // prints 6
System.out.println(++i); // prints 7
System.out.println(i); // prints 7
System.out.println(--i); // prints 6
System.out.println(i); // prints 6



Суфиксен вариант

int i = 5;
i++;
System.out.println(i); // prints 6
System.out.println(i++); // prints 6
System.out.println(i); // prints 7
System.out.println(i--); // prints 7
System.out.println(i); // prints 6



Оператори за 
сравнение

ползват се върху сравними притивни 
типове

връщат булева стойност

== (проверка за равенство)

!= (проверка за различие)

<=, <, >, =>



Логически оператори

&& (логическо и)

|| (логическо или)

! (логическо отрицание)



Логически операции

A B A && B A || B !A

FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE

FALSE TRUE FALSE TRUE TRUE

TRUE FALSE FALSE TRUE FALSE

TRUE TRUE TRUE TRUE FALSE



Логически оператори

int x = 2;
x != 0 && 10 / x > 5; // false
!(x > 5) && x != 3; // true
x > 5 || x == 8; // false
int y = 0;
// false
(x <5 || x > 9) && y != 0 && x + y != 0;



Автоматично преобразуване между 
числени типове

char int float

long

short

byte

double

bool



Преобразуване на 
типове

A type B type new B type

double any double

float any (but 
double) float

long any integer long

- - int



Изрично преобразуване

налага се, когато преобразувание може да 
доведе до загуба на данни

(тип) променлива

double x = 5.5; int y = (int) x;

long x = 10l; int y = (int) x;



Приоритет и асоциативност на 
операторите

Оператори Асоциативност
[] . () (method call) лява

! ~ ++ -- + (unary) – (unary) () (cast) new дясна
* / % лява

+ - лява
 << >> >>> лява

< <= => instanceof лява
!= == лява

& лява
^ лява
| лява

&& лява
|| лява
?: дясна

+= = -= *= /= %= &= |= ^= <<= >>= > дясна



Низове (strings)

инстанции на класа java.lang.String

последователност от UTF-16 символи

непроменими (immutable)

споделяни от компилатора



Работа с низове
public class StringTest {
    public static void main(String[] args) {
        String hey = "hey hey hey ";
        String s = "some" + "string";

        // compare object identity
        System.out.println(hey == s);
        // compare string contents
        System.out.println(hey.equals(s));
        // extract a substring
        System.out.println(s.substring(4));
        // convert to uppercase
        System.out.println(s.toUpperCase());
        // concatenate
        System.out.println(hey + s);
    }
}



Изграждане на нови 
низове

използването на конкатенация е уникално 
лоша идея - създават се много временни 
обекти

StringBuilder (въведен в Java 5) е клас, 
създаден за тази цел

StringBuffer e thread-safe еквивалент на 
StringBuilder



Изграждане на низове

public class StringBuilderTest {
    public static void main(String[] args) {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();

        sb.append("Hello , ");
        sb.append("Java! ");
        sb.append("You rock, ");
        sb.append("Bozhidar rules!");

        System.out.println(sb.toString());
    }
}



Конзолен вход
public class IOTest {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner in = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter your name: ");
        String name = in.next();
        System.out.printf("Welcome back, Lord %s, Master of Java and 
Ruler of the Universe!%n", name);
        System.out.print("Enter a number, my liege: ");
        int number = in.nextInt();
        System.out.printf("Lord %s, the sacred number you entered is 
%d!%n", name , number);
    }
}



Форматиране на изход

printf (класиката си е класика)

метод за форматиране на конзолен 
изход

String.format() форматира низ

има същата семантика като printf



Символ Тип Пример
d Десетично цяло число 13

о Осмично цяло число 121

x Шестнадесетично цяло число 1ab

f Число с плаваща запетая 10.9

e Експоненциално представяне 1.59E+01

s Низ “Hello”

c Символ ‘a’

b boolean TRUE

tx Дата и време

n Нов ред



Форматиране на изход

public class FormatTest {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.printf("%s has %d beers.%n", " Vasko", 20);

        System.out.printf("Today is %tc %n", new Date());

        System.out.printf("%10.2f%n", 333.444);

        System.out.println(String.format("%5d", 20));
    }
}



Файлов вход/изход
public class FileIOTest {
    public static void main(String[] args) throws 
FileNotFoundException {
        File someFile = new File("someFile.txt");

        PrintWriter pw = new PrintWriter(someFile);
        pw.write("One\\n");
        pw.write("Two\\n");
        pw.write("Three\\n");
        // force write to file
        pw.flush();

        Scanner in = new Scanner(someFile);
        System.out.println(in.nextLine());
        System.out.println(in.nextLine());
        System.out.println(in.nextLine());
    }
}



Големи числа

примитивните числени типове не са подходящи за всички 
ситуации

java.lang.BigInteger - целочислен тип с неограничен размер

java.lang.BigDecimal - реален тип с неограничена прецизност

Ниска производителност (спрямо примитивните типове)

С тях не могат да се ползват оператори (+, -, т.н.)



Работа с големи числа

public class BigIntegerTest {
    public static void main(String[] args) {
        BigInteger someNum = BigInteger.valueOf (100);
        someNum = someNum.add(BigInteger.valueOf (50));

        // now this will be one particularly long number
        System.out.println("150 to the power of 150 is: " 
+ someNum.pow(150));
    }
}



Блокове

позволяват няколко твърдения да бъдат 
групирани заедно

тялото на всеки блок е оградено с { ... }

блоковете имат собствен обхват

блоковете могат да бъдат влагани един в 
друг



Обхват на блок
public static void main(String[] args) {
    int n;
    // ...
    {
        int k;
        // ...
    } // k is only defined up to here
}

public static void main(String[] args) {
    int n;
    // ...
    {
        int k;
        int n; // error - can’t redefine n
    } // k is only defined up to here
}



Управляващи 
конструкции



Условна конструкция if

Позволява твърдение (блок от код) да се 
изпълнява само, когато е удовлетворено 
зададено условие

if (performance > 5) {
    salary += 500;
    bonus = 100;
}



if-else

if (performance > 5) {
    salary += 500;
    bonus = 100;
} else {
    bonus = 0;
}



if-else-if-else
if (performance > 5) {
    salary += 500;
    bonus = 100;
} else if (performance > 2) {
    salary += 100;
    bonus = 0;
} else {
    // you're fired
    salary = 0;
    bonus = 0;
}



 Множенствен избор 
със switch

може да се използва за променлива от 
тип byte, short, char, int, enum (Java 5) и 
String (Java 7)

switch (variable) {
case VALUE : statements;
case VALUE : statements;
default : statements;
}



switch
int month = 8;

switch (month) {
case 1:
    System.out.println("January"); break;
    // ...
case 12:
    System.out.println("December"); break;
default:
    System.out.println("Invalid month."); 
break;
}



Break не е украшение

int startFrom = 6;
switch (month) {
case 1: System.out.println(1);
...
case 6: System.out.println(6);
case 10: System.out.println(10); break;
default: System.out.println("Invalid 
number."); break;
}



Цикъл while
int money = 20;
int beersDrank = 0;

while (money > 5) {
    money -= 3; // buy beer
    beersDrank++;
}

System.out.print("We've drunk " + 
beersDrank + " beers.");



Цикъл do-while

Тялото му винаги се изпълнява поне 
веднъж

int count = 1;

do {
    System.out.println("Count is: " + count);
    count++;
} while (count <= 11);



Цикъл for
for (int i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println(i);
}
// i no longer defined
int i;
for (i = 1; i <= 10; i++) {
    System.out.println(i);
}
// i still defined



Прекратяване на цикъл 
с break

int i;

for (i = startNumber; i < startNumber + 5; i++) {
    if (i % 5 == 0)
        break;
}

System.out.println("closest number : " + i);

break може да се използва за прекратяване на всеки вид цикъл или блок.



Преминаване към 
следващата итерация

int numbersNotDivideableByThree = 0;
for (int i = startValue; i < 1000; i++) {
    if (i % 3 == 0)
        continue;
    numbersNotDivideableByThree++;
}



Масиви



Масив

съдържа набор елементи от един тип

достъпът до елементите се осъществява 
по индекс (позиция)

индексите започват от 0



Масив
class ArrayDemo {
    public static void main(String [] args) {
        int[] anArray; // declares an array of integers
        anArray = new int [10]; // allocates memory for 10 integers

        anArray[0] = 100; // initialize first element
        anArray[1] = 200; // initialize second element
        anArray[2] = 300; // etc.

        System.out.println("Element at index 0: " + anArray[0]);
        System.out.println("Element at index 1: " + anArray[1]);
        System.out.println("Element at index 2: " + anArray[2]);

        String[] names = { "Pesho", "Gosho", "Ivan" };
        for (int i = 0; i < names.length; i++) {
            System.out.println("Name : " + names[i]);
        }      
    }
} 



foreach цикъл

public class ForEachLoopTest {
    public static void main(String[] args) {
        for (String name : new String[] {"Snezhana", "Ana", "Ina"}) {
            System.out.printf("%s is a really cool name!%n", name);
        }
    }
}



Основни операции с 
масиви

Отпечатване

посредство цикъл

Arrays.toString(array)

Копиране

System.arraycopy() или Arrays.copyOf()

Сортиране



Параметри от 
командния ред

Предават се под формата на масив от 
низове на метода main()

Разделят се с интервали или табулации

За сериозно конзолно приложение - 
JArgs, JOpts или Apache Commons CLI



Упражнение

Намерете сумата на първите хиляда естествени числа.

Намерете сумата на всички естествени числа по-малки от 
хиляда, които се делят на 3 или 5 без остатък.

Намерете сумата от цифрите на 100! (факториел).

Намерете броя на необходимите букви за изписването на 
всички числа между 1 и 1000 (включително) на английски.



Въпроси?



The End


