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WstØp
Chyba kaĝdy, kto interesuje siÚ informatykÈ, sïyszaï o Javie. Ten
stosunkowo mïody (w porównaniu z C++ czy Pascalem) jÚzyk programowania wyjÈtkowo szybko zdobyï bardzo duĝÈ popularnoĂÊ i akceptacjÚ ze strony programistów na caïym Ăwiecie. PoczÈtkowo wiele
osób kojarzyïo JavÚ tylko z apletami zawartymi na stronach WWW.
To jednak tylko niewielka czÚĂÊ zastosowañ, która dziĂ straciïa juĝ
nieco na znaczeniu. Tak naprawdÚ jest to doskonaïy obiektowy jÚzyk
programowania, majÈcy róĝnorodne zastosowania — od krótkich
apletów do powaĝnych aplikacji. PoczÈtki byïy jednak zupeïnie inne.
ByÊ moĝe trudno w to obecnie uwierzyÊ, ale jÚzyk ten, pierwotnie
znany jako Oak (z ang. dÈb), miaï sïuĝyÊ jako narzÚdzie do sterowania tzw. urzÈdzeniami elektronicznymi powszechnego uĝytku, czyli
wszelkiego rodzaju telewizorami, magnetowidami, pralkami czy kuchenkami mikrofalowymi. Praktycznie — dowolnym urzÈdzeniem,
które posiadaïo mikroprocesor. I to pierwotne przeznaczenie nie jest
wspóïczeĂnie mniej istotne niĝ kiedyĂ. W dobie powszechnej komputeryzacji i podïÈczania do sieci rozmaitych urzÈdzeñ (w tym takĝe
wspomnianych lodówek i pralek) takie zastosowanie wrÚcz zwiÚksza,
a nie zmniejsza atrakcyjnoĂÊ jÚzyka. StÈd teĝ wywodzi siÚ jedna z najwiÚkszych zalet Javy — jej przenoĂnoĂÊ, czyli moĝliwoĂÊ uruchamiania
jednego programu na wielu róĝnych platformach. Skoro bowiem
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miaïa sïuĝyÊ do programowania dla tak wielu róĝnorodnych urzÈdzeñ, musiaïa byï niezaleĝna od platformy sprzÚtowo-systemowej.
Ten sam program moĝna bÚdzie wiÚc uruchomiÊ, przynajmniej teoretycznie, zarówno na komputerze PC i Macintosh, jak i w Windowsie
oraz Uniksie.
Historia Oak rozpoczÚïa siÚ pod koniec 1990 roku. JÚzyk zostaï opracowany jako czÚĂÊ projektu o nazwie Green, rozpoczÚtego przez Patricka
Naughtona, Mike’a Sheridana i Jamesa Goslinga w firmie Sun Microsystems. JÚzyk byï opracowany juĝ w 1991 roku, jednak do 1994 roku
nie udaïo siÚ go spopularyzowaÊ i prace nad projektem zostaïy zawieszone. Byï to jednak czas gwaïtownego rozwoju sieci Internet i okazaïo siÚ, ĝe Oak doskonale sprawdzaïby siÚ w tak róĝnorodnym Ărodowisku, jakim jest globalna sieÊ. W ten oto sposób w 1995 roku Ăwiatïo
dzienne ujrzaïa Java.
To, co staïo siÚ póěniej, zaskoczyïo chyba wszystkich, w tym samych
twórców jÚzyka. Java niewiarygodnie szybko zostaïa zaakceptowana przez spoïecznoĂÊ internetowÈ i programistów na caïym Ăwiecie.
NiewÈtpliwie bardzo duĝy wpïyw miaïa tu umiejÚtnie prowadzona
kampania marketingowa producenta. Niemniej decydujÈce byïy z pewnoĂciÈ wyjÈtkowe zalety tej technologii. Java to bardzo dobrze skonstruowany jÚzyk programowania, który programistom zwykle przypada
do gustu juĝ przy pierwszym kontakcie. W kaĝdym razie o Javie
mówiÈ i piszÈ wszyscy, pojawiajÈ siÚ setki ksiÈĝek i stron internetowych, powstajÈ w koñcu napisane w niej programy. Obecnie to juĝ
dojrzaïa, choÊ wciÈĝ rozwijana technologia, która wrosïa na dobre
w Ăwiat informatyki.

O ksiÄĻce
Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie nie wszystkich aspektów programowania w Javie, ale jedynie pewnego wycinka tego zagadnienia. Omówione zostaïy podstawowe zasady programowania,
zamieszczono przykïady tworzenia apletów, czyli programów osadzanych w stronach WWW, a takĝe zaprezentowano podstawy tworzenia aplikacji z graficznym interfejsem oraz operacje wejĂcia-wyjĂcia.
Niestety, ze wzglÚdu na ograniczonÈ iloĂÊ miejsca nie moĝna byïo
przedstawiÊ wielu ciekawych i bardziej zaawansowanych zagadnieñ,
dlatego teĝ bÚdzie to raczej wycieczka po programowaniu w Javie niĝ
Kup książkę
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WstÔp

metodyczny kurs opisujÈcy caïoĂÊ zagadnienia. Jak jednak wskazuje
sam tytuï, ta publikacja to Êwiczenia, które majÈ pozwoliÊ na szybkie
zapoznanie siÚ z podstawowymi konstrukcjami jÚzyka, niezbÚdnymi
do rozpoczÚcia programowania. Niniejsze Êwiczenia bÚdÈ wiÚc zarówno doskonaïym podrÚcznikiem dla osób, które by szybko chciaïy
zapoznaÊ siÚ ze strukturÈ jÚzyka, jak i uzupeïnieniem bardziej metodycznego kursu, jakim jest np. publikacja Praktyczny kurs Java
(http://helion.pl/ksiazki/pkjav4.htm). Zagadnienia zaawansowane, np.
tworzenie aplikacji sieciowych lub bazodanowych, zostaïy teĝ przedstawione w publikacji Java. mwiczenia zaawansowane (http://helion.pl/
ksiazki/czjav2.htm).

NarzØdzia
Aby rozpoczÈÊ programowanie w Javie, niezbÚdne sÈ odpowiednie
narzÚdzia. Konkretnie — kompilator oraz maszyna wirtualna, która
interpretuje skompilowane programy. BÚdziemy opieraÊ siÚ tu na
pakiecie Java Development Kit (JDK). Moĝna skorzystaÊ z wersji sygnowanej przez oficjalnego producenta Javy — firmÚ Oracle1 — lub
rozwijanej na zasadach wolnego oprogramowania wersji OpenJDK. Wersja oficjalna dostÚpna jest pod adresami http://www.oracle.com/java/ ,
http://java.sun.com (w tym przypadku nastÈpi przekierowanie do
domeny oracle.com) oraz http://www.java.com, a OpenJDK pod adresem http://openjdk.java.net/. Najlepiej korzystaÊ z moĝliwie nowej
wersji JDK, tzn. 1.7 (7.0), 1.8 (8.0) lub wyĝszej (o ile taka bÚdzie dostÚpna), choÊ podstawowe przykïady bÚdÈ dziaïaÊ nawet na bardzo
wiekowej juĝ wersji 1.1.
Przy Êwiczeniach omawiajÈcych tworzenie apletów moĝna skorzystaÊ
z dowolnej przeglÈdarki internetowej obsïugujÈcej jÚzyk Java lub teĝ
dostÚpnej w JDK aplikacji appletviewer. WiÚkszoĂÊ obecnie dostÚpnych na rynku przeglÈdarek udostÚpnia JavÚ poprzez mechanizm
wtyczek, umoĝliwiajÈc zastosowanie najnowszych wersji JRE (ang.
Java Runtime Environment), czyli Ărodowiska uruchomieniowego. Naleĝy z tej moĝliwoĂci skorzystaÊ.
1

Pierwotny producent — Sun Microsystems — zostaï zakupiony przez Oracle
w 2009 roku. Tym samym obecnie to Oracle oficjalnie odpowiada
za rozwój Javy.
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Oprócz JDK bÚdzie potrzebny jedynie dowolny edytor tekstowy (korzystajÈcym ze Ărodowiska Windows moĝna poleciÊ np. doskonaïy
Notepad++) pozwalajÈcy na wpisywanie tekstu programów i zapisywanie ich w plikach na dysku. Istnieje co prawda moĝliwoĂÊ uĝywania zintegrowanych Ărodowisk programistycznych, jednak dla osób
poczÈtkujÈcych lepszym zestawem byïby JDK i zwykïy edytor tekstowy (najlepiej programistyczny), tak aby najpierw poznaÊ dobrze
sam jÚzyk i jego wïaĂciwoĂci, a dopiero póěniej bardziej zaawansowane narzÚdzia (oczywiĂcie jeĂli ktoĂ woli pracÚ w Ărodowiskach takich jak NetBeans czy Eclipse, moĝe ich równieĝ z powodzeniem
uĝywaÊ do nauki).

Wersje Javy
Pierwsza powszechnie wykorzystywana wersja Javy nosiïa numer 1.1
(JDK 1.1 i JRE 1.1). Stosunkowo szybko pojawiïa siÚ jednak kolejna
wersja, oznaczona numerem 1.2. Niosïa ona ze sobÈ na tyle znaczÈce
zmiany i usprawnienia, ĝe nadano jej nazwÚ Platforma Java 2 (ang.
Java 2 Platform). Tym samym wersja poprzednia zostaïa nazwana
PlatformÈ Java 1. W ramach projektu Java 2 powstaïy trzy wersje narzÚdzi JDK i JRE: 1.2, 1.3 i 1.4, a kaĝda z nich miaïa od kilku do kilkunastu podwersji. Kolejnym krokiem w rozwoju projektu byïa wersja
1.5, która ze wzglÚdów czysto marketingowych zostaïa przemianowana na 5.0. NastÚpnie pojawiïy siÚ wersje 6.0 (czyli 1.6), 7 (czyli
1.7) oraz 8 (czyli 1.8). Podczas przygotowywania materiaïów do niniejszej ksiÈĝki uĝywane byïy wersje 6, 7 i 8. JeĂli stosowano konstrukcje
jÚzyka dostÚpne wyïÈcznie w wersji 7 lub 8, byïo to oznaczane w opisach przykïadów. Warto przy tym wspomnieÊ, ĝe wewnÚtrzna numeracja narzÚdzi (widoczna np. w opcjach kompilatora javac i narzÚdzia
uruchomieniowego java) wciÈĝ bazuje na wczeĂniejszej, logicznej
numeracji (czyli Java 6.0 jest toĝsama z Java 1.6, Java 7 to inaczej Java
1.7, a Java 8 to inaczej Java 1.8).
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