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Η Java είναι η κυρίαρχη γλώσσα του Internet. Επιπλέον, είναι η παγκόσμια γλώσσα των 
Web προγραμματιστών. Για να γίνετε σήμερα επαγγελματίες προγραμματιστές Web 

πρέπει να διαθέτετε επάρκεια στη Java. Επομένως, αν ο προγραμματισμός του Internet 
είναι το μέλλον, έχετε επιλέξει την κατάλληλη γλώσσα. Η Java παίζει επίσης σημαντικό ρόλο 
στην επανάσταση των έξυπνων τηλεφώνων, των smartphone, επειδή χρησιμοποιείται στον 
προγραμματισμό των συστημάτων Android. Για να το θέσουμε απλά: Ο προγραμματισμός 
με τη Java είναι κομμάτι των θεμελίων του σύγχρονου κόσμου της πληροφορικής.
Ο σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να σας διδάξει τα βασικά στοιχεία του προγραμμα-

τισμού με τη Java. Εφαρμόζει μία βήμα προς βήμα προσέγγιση, η οποία συνοδεύεται από 
αναρίθμητα παραδείγματα, τεστ γνώσεων και εργασίες. ∆εν προϋποθέτει οποιαδήποτε 
εμπειρία στον προγραμματισμό. Το βιβλίο ξεκινά με τα βασικά στοιχεία, όπως πως να 
μεταγλωττίζετε και εκτελείτε ένα πρόγραμμα Java. Στη συνέχεια μελετά κάθε λέξη-κλειδί, 
χαρακτηριστικό και δομή που διαμορφώνουν τη δομή της γλώσσας Java. Καλύπτει επίσης 
μερικά απ' τα πιο προχωρημένα χαρακτηριστικά της γλώσσας, όπως είναι ο πολυνηματι-
κός προγραμματισμός και η έννοια των generics. Το βιβλίο ολοκληρώνεται με μια εισαγωγή 
στο Swing. Όταν θα τελειώσετε αυτό το βιβλίο, θα έχετε αποκτήσει μία στέρεα γνώση του 
προγραμματισμού με τη Java.
Είναι σημαντικό να δηλώσουμε τώρα στην αρχή ότι αυτό το βιβλίο είναι απλά μια αφε-

τηρία. Η Java δεν είναι μόνο τα στοιχεία που την καθορίζουν ως γλώσσα. Η Java επίσης 
περιλαμβάνει εκτεταμένες βιβλιοθήκες και εργαλεία που βοηθούν στην ανάπτυξη προ-
γραμμάτων. Για να γίνεται κορυφαίος προγραμματιστής της Java πρέπει να κατέχετε όλους 
αυτούς τους τομείς. Μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου, θα έχετε αποκτήσεις τις γνώσεις 
που είναι απαραίτητες, προκειμένου να επεκταθείτε στις υπόλοιπες πτυχές της Java.

Η εξέλιξη της Java
Μόνο μερικές γλώσσες έχουν ανασχηματίσει τα θεμέλια του προγραμματισμού. Σ’ αυτήν 
την κατηγορία μία γλώσσα ξεχωρίζει, επειδή ο αντίκτυπός της ήταν ταχύς και ευρύς. Αυτή 
η γλώσσα είναι βεβαίως η Java. ∆εν είναι υπερβολή να πούμε ότι η αρχική έκδοση της Java 
1.0 το 1995 από τη Sun Microsystems Inc. έφερε μια επανάσταση στον προγραμματισμό. 
Αυτή η επανάσταση μετέτρεψε ριζικά το Web σ' ένα εξαιρετικά διαδραστικό περιβάλλον. 
Στην πορεία, η Java έθεσε νέα πρότυπα στο σχεδιασμό των γλωσσών προγραμματισμού.

Εισαγωγή
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xviii ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Με τα χρόνια, η Java συνέχιζε να μεγαλώνει, να εξελίσσεται και να επαναπροσδιορίζεται. 
Αντίθετα από πολλές άλλες γλώσσες που καθυστερούν να ενσωματώσουν νέα στοιχεία, η 
Java βρίσκεται συνεχώς στο προσκήνιο του σχεδιασμού των γλωσσών προγραμματισμού. 
Ένας λόγος είναι η κουλτούρα της καινοτομίας και της αλλαγής που περιβάλλει τη Java. 
Ως αποτέλεσμα, η Java έχει δεχθεί πάμπολλες αναβαθμίσεις — κάποιες φορές με μικρές 
αλλαγές και κάποιες άλλες με περισσότερες.
Η πρώτη σημαντική ενημέρωση της Java ήταν η έκδοση 1.1. Οι ιδιότητες που προστέ-

θηκαν στη Java 1.1 ήταν πιο ουσιαστικές από την αύξηση στον ελάσσονα αριθμό έκδοσης. 
Για παράδειγμα, η Java 1.1 ενσωμάτωνε πολλά νέα στοιχεία βιβλιοθηκών, επαναπροσδιό-
ρισε τον τρόπο χειρισμού των συμβάντων και αναδιαμόρφωσε πολλά στοιχεία της αρχι-
κής βιβλιοθήκης της έκδοσης 1.0.
Η επόμενη σημαντική έκδοση ήταν η Java 2, με το 2 να σημαίνει “δεύτερη γενιά”. Η 

δημιουργία της Java 2 ήταν ένα σημαντικό γεγονός που σηματοδότησε την αφετηρία της 
“σύγχρονης εποχής” της γλώσσας. Η πρώτη έκδοση της Java 2 έφερε τον αριθμό έκδοσης 
1.2. Μπορεί να σας φαίνεται περίεργο το γεγονός ότι η πρώτη έκδοση της Java 2 χρησιμο-
ποίησε τον κωδικό αριθμό 1.2. Ο λόγος είναι ότι αρχικά αναφερόταν στον εσωτερικό αριθμό 
έκδοσης των βιβλιοθηκών της Java, αλλά αργότερα γενικεύτηκε και αναφερόταν σε ολόκληρη 
την έκδοση. Με τη Java 2, η Sun άλλαξε το όνομα του προϊόντος της σε J2SE (Java 2 Platform 
Standard Edition) και οι αριθμοί εκδόσεων ξεκίνησαν να εφαρμόζονται σ’ αυτό το προϊόν.
Η επόμενη αναβάθμιση της Java ήταν η J2SE 1.3. Αυτή η έκδοση της Java ήταν η πρώτη 

σημαντική αναβάθμιση της αρχικής έκδοσης Java 2. Κυρίως κυκλοφόρησε, ώστε να προσθέσει 
λειτουργίες και να “δέσει” το περιβάλλον ανάπτυξης. Η έκδοση της J2SE 1.4 εμπλούτισε 
περαιτέρω τη Java. Αυτή η έκδοση περιείχε αρκετά σημαντικά νέα στοιχεία, όπως τις αλυ-
σιδωτές εξαιρέσεις, είσοδο/έξοδο βασισμένη σε κανάλια και τη λέξη-κλειδί assert.
Η έκδοση J2SE 5 έφερε τη δεύτερη επανάσταση για τη Java. Αντίθετα απ' τις περισσό-

τερες από τις προηγούμενες αναβαθμίσεις, οι οποίες πρόσφεραν σημαντικές, αλλά κυρίως 
βελτιωτικές κινήσεις, η J2SE 5 επέκτεινε θεμελιωδώς το εύρος, το δύναμη και την εμβέλεια 
της γλώσσας. Για να σας δώσουμε μια ιδέα για το μέγεθος των αλλαγών που έφερε η J2SE 
5, δείτε παρακάτω έναν κατάλογο των σημαντικότερων νέων χαρακτηριστικών που περι-
γράφουμε σ’ αυτό το βιβλίο:

  Γενικές μορφές (generics).

  Αυτόματη προσθήκη και αφαίρεση από πλαίσιο (πλαισίωση/αποπλαισίωση).

  Απαριθμήσεις.

  Ο βελτιωμένος βρόχος for τύπου “for-each”. 

  Ορίσματα μεταβλητού μήκους (vararg).

  Στατική εισαγωγή.

  Σχόλια.

∆εν πρόκειται για μια λίστα μικρών διορθώσεων ή βελτιωτικών κινήσεων. Κάθε στοιχείο 
της λίστας εκπροσωπεί μια σημαντική προσθήκη στη Java. Κάποια στοιχεία, όπως οι γε-
νικές μορφές, ο εμπλουτισμένος βρόγχος for και τα vararg, εισήγαγαν νέα στοιχεία σύντα-
ξης. Άλλα, όπως η αυτόματη πλαισίωση και αποπλαισίωση, άλλαξαν τη σημασιολογία της 
γλώσσας. Τα σχόλια πρόσθεσαν μια εντελώς νέα διάσταση στον προγραμματισμό.
Η σημασία αυτών των στοιχείων αντανακλάται στη χρήση του αριθμού "5". Η επόμενη 

έκδοση της Java θα ήταν φυσιολογικά η 1.5. Ωστόσο, τα νέα χαρακτηριστικά ήταν τόσο 
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xixΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

σημαντικά που μία απλή μετάβαση από την 1.4 στην 1.5 δεν μπορούσε να εκφράσει το 
μέγεθος των αλλαγών. Αντίθετα, η Sun επέλεξε να αυξήσει τον αριθμό έκδοσης σε 5, ώστε 
να δώσει έμφαση σ' ένα σημαντικό γεγονός. Έτσι, το προϊόν ονομάστηκε J2SE 5 και το 
πακέτο ονομάστηκε JDK 5. Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί μια σταθερότητα, η Sun 
αποφάσισε να χρησιμοποιήσει τον κωδικό 1.5 ως τον δικό της εσωτερικό αριθμό έκδοσης, 
ο οποίος επίσης αναφέρεται σαν αριθμός έκδοσης προγραμματιστή. Το “5” στο J2SE 5 
ονομάζεται αριθμός έκδοσης προϊόντος.
Η επόμενη έκδοση της Java ονομάστηκε Java SE 6 και η Sun για ακόμα μία φορά αποφά-

σισε να αλλάξει το όνομα της πλατφόρμας της Java. Παρατηρήστε αρχικά ότι το “2” εξα-
φανίστηκε. Έτσι, η πλατφόρμα τώρα ονομάζεται Java SE και το επίσημο όνομα του προϊ-
όντος ήταν Java Platform, Standard Edition 6, ενώ το πακέτο προγραμματιστή της Java ονο-
μάστηκε JDK 6. Όπως με τη J2SE 5, το 6 στο όνομα Java SE 6 είναι ο αριθμός έκδοσης προ-
ϊόντος. Ο εσωτερικός αριθμός έκδοσης προγραμματιστή είναι 1.6.
Η Java SE 6 βασίστηκε στην J2SE 5 και πρόσθεσε κάποιες βελτιώσεις. Η Java SE 6 δεν πρό-

σθεσε σημαντικά χαρακτηριστικά στη γλώσσα, αλλά ενίσχυσε τις βιβλιοθήκες του περιβάλ-
λοντος προγραμματισμού (API), πρόσθεσε αρκετά νέα πακέτα και πρόσφερε βελτιώσεις 
στο κομμάτι της εκτέλεσης. ∆ιήλθε επίσης από αρκετές ενημερώσεις κατά τη διάρκεια της 
μακράς (σε όρους της Java) ζωής της, με αρκετές αναβαθμίσεις να προστίθενται στην πο-
ρεία. Γενικά, η Java SE 6 εξυπηρέτησε στην παγίωση της προόδου που έγινε με την J2SE 5.
Η νεότερη έκδοση της Java ονομάζεται Java SE 7, ενώ το πακέτο προγραμματιστή JDK 7. 

Ο εσωτερικός αριθμός έκδοσης είναι 1.7. Η Java SE 7 είναι η πρώτη σημαντική έκδοση της 
Java μετά την εξαγορά της Sun Microsystems από την Oracle (μία διαδικασία, που ξεκίνησε 
τον Απρίλιο του 2009 και ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2010). Η Java SE 7 περιέχει πολλά 
νέα χαρακτηριστικά, συμπεριλαμβανομένων σημαντικών προσθηκών στη γλώσσα και τις 
βιβλιοθήκες του API. Οι αναβαθμίσεις στο σύστημα εκτέλεσης της Java που υποστηρίζουν 
γλώσσες εκτός Java επίσης συμπεριλαμβάνονται.
Όσον αφορά σ’ αυτό το βιβλίο, τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά που προστέθηκαν 

στη Java SE 7 είναι εκείνα που αναπτύχθηκαν με το έργο που ονομάστηκε Project Coin. Ο 
σκοπός του Project Coin ήταν να προσδιορίσει κάποιες μικρές αλλαγές στη γλώσσα Java, 
που θα ενσωματώνονταν στο JDK 7. Αν και αυτά τα νέα χαρακτηριστικά αναφέρονται 
συνολικά σαν “μικρά”, τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών είναι αρκετά μεγάλα όσον 
αφορά στον κώδικα που επηρεάζουν. Για πολλούς προγραμματιστές μάλιστα, αυτές οι 
αλλαγές μάλλον είναι τα πιο σημαντικά νέα χαρακτηριστικά στη Java SE 7. ∆είτε μία λίστα 
με τα νέα χαρακτηριστικά της γλώσσας που καλύπτουμε σ’ αυτό το βιβλίο:

  Ένα String μπορεί τώρα να ελέγχει μια πρόταση switch.

  ∆υαδικά ακέραια literal.

  Χαρακτήρες υπογράμμισης σε αριθμητικά literal.

  Μία εκτεταμένη πρόταση try, η οποία ονομάζεται try-with-resources (try με πόρους) και 
η οποία υποστηρίζει αυτόματη διαχείριση πόρων. (Για παράδειγμα, μια ροή αρχείων 
μπορεί τώρα να κλείσει αυτόματα όταν δεν είναι πλέον απαραίτητη).

  Παρεμβολή τύπων (μέσω του τελεστή ρόμβου) κατά την κατασκευή ενός γενικού στιγ-
μιότυπου.

  Ενισχυμένος χειρισμός εξαιρέσεων, στον οποίο δύο ή περισσότερες εξαιρέσεις μπορούν 
να αντιμετωπιστούν με μία μόνο εντολή catch (mulitcatch) και καλύτερος έλεγχος τύπων 
για εξαιρέσεις, οι οποίες εμφανίζονται ξανά.
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Όπως μπορείτε να δείτε, ακόμα κι αν τα χαρακτηριστικά του Project Coin θεωρούνταν 
μικρές αλλαγές στη γλώσσα, τα οφέλη τους θα είναι πολύ μεγαλύτερα απ’ όσο υπονοεί ο 
προσδιορισμός “μικρές”. Συγκεκριμένα, η πρόταση try-με-πόρους θα επηρεάσει βαθιά τον 
τρόπο που γράφεται σημαντική ποσότητα κώδικα.
Η ύλη αυτού του βιβλίου έχει ενημερωθεί, ώστε να αντανακλά τις αλλαγές της Java SE 

7, με πολλά νέα χαρακτηριστικά, ενημερώσεις και προσθήκες.

Πώς οργανώνεται αυτό το βιβλίο 
Αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα ορθολογικά οργανωμένο βοήθημα, στο οποίο κάθε χτίζεται 
πάνω στην προηγούμενη. Περιέχει 15 Κεφάλαια, με καθένα να αναλύει μια πτυχή της 
Java. Αυτό το βιβλίο είναι μοναδικό, επειδή περιλαμβάνει αρκετά ειδικά στοιχεία τα οποία 
ενισχύουν αυτά που μαθαίνετε.

Βασικές γνώσεις και έννοιες
Κάθε κεφάλαιο ξεκινά παρουσιάζοντας το σύνολο των γνώσεων που θα αποκτήσετε.

Τεστ γνώσεων
Κάθε κεφάλαιο ολοκληρώνεται με ένα τεστ γνώσεων, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να 
ελέγξετε το επίπεδο των γνώσεών σας. Οι απαντήσεις παρατίθενται στο Παράρτημα A.

Ρωτήστε τον ειδικό
Σε όλο το βιβλίο θα βρείτε πλαίσια με τον τίτλο “Ρωτήστε τον ειδικό”, τα οποία περιέχουν 
πρόσθετες πληροφορίες ή ενδιαφέροντα σχόλια για ένα θέμα. Τα πλαίσια υλοποιούνται 
με μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.

Στοιχεία «∆οκιμάστε το»
Κάθε κεφάλαιο περιέχει ένα ή περισσότερα στοιχεία "∆οκιμάστε το", τα οποία είναι εργασίες 
που σας δείχνουν πώς να εφαρμόζετε τι έχετε μάθει. Σε πολλές περιπτώσεις, πρόκειται 
για πραγματικά παραδείγματα που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ως αφετηρία για τα 
δικά σας προγράμματα.

∆εν απαιτείται εμπειρία στον προγραμματισμό
Αυτό το βιβλίο δεν προϋποθέτει καμμία προηγούμενη εμπειρία στον προγραμματισμό. Έτσι, 
ακόμα κι αν δεν έχετε προγραμματίσει ποτέ στο παρελθόν, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 
αυτό το βιβλίο. Αν πάλι έχετε κάποια εμπειρία, μπορείτε να προχωρήσετε πιο γρήγορα. 
Να έχετε υπόψη σας όμως ότι η Java διαφέρει αρκετά από άλλες δημοφιλείς γλώσσες 
προγραμματισμού. Σε καμμία περίπτωση δεν θα πρέπει να βγάλετε βιαστικά συμπερά-
σματα. Ως εκ τούτου, ακόμα και για έναν έμπειρο προγραμματιστή, θα είναι χρήσιμη μια 
προσεκτική ανάγνωση.

Απαιτούμενο λογισμικό
Για να μεταγλωττίσετε και εκτελέσετε τα προγράμματα του βιβλίου, θα πρέπει να έχετε 
το πιο πρόσφατο πακέτο προγραμματιστή (Java Development Kit, JDK) από την Oracle, το 
οποίο τη δεδομένη στιγμή είναι το JDK 7. Θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα το αποκτήσετε 
στο Κεφάλαιο 1.
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xxiΕΙΣΑΓΩΓΗ

Εάν χρησιμοποιείτε κάποια προηγούμενη έκδοση της Java, όπως την Java 5, θα μπορείτε 
να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο, αλλά δεν θα μπορείτε να μεταγλωττίσετε και να εκτε-
λέσετε τα προγράμματα που χρησιμοποιούν τα νεότερα στοιχεία της γλώσσας.

Μην ξεχάσετε: Κώδικας στο Web
Σας θυμίζουμε ότι  ο πηγαίος κώδικας για όλα τα παραδείγματα και όλες τις εργασίες αυ-
τού του βιβλίου διατίθεται δωρεάν στο Web, στη διεύθυνση www.oraclepressbooks.com.

Ευχαριστίες 
Ευχαριστούμε ιδιαίτερα τον Danny Coward, τον τεχνικό επιμελητή αυτής της έκδοσης του 
βιβλίου. Οι συμβουλές του, οι γνώσεις του και οι προτάσεις του συνέβαλαν στην επιτυχή 
ολοκλήρωση αυτού του βιβλίου.
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Περαιτέρω μελέτη 
Ο Οδηγός για τη Java 7 είναι η πύλη για τη σειρά βιβλίων προγραμματισμού του Herb Schildt. 
∆είτε μερικά ακόμα βιβλία που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Για να μάθετε περισσότερα για τον προγραμματισμό στη Java, συστήνουμε τα παρακάτω:

Java: The Complete Reference
Herb Schildt’s Java Programming Cookbook
The Art of Java
Swing: A Beginner’s Guide

Εάν θέλετε να μάθετε τη C++, τα παρακάτω βιβλία θα σας φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα:

C++: The Complete Reference
Herb Schildt’s C++ Programming Cookbook
C++ From the Ground Up
STL Programming From the Ground Up
The Art of C++

Εάν θέλετε να μάθετε τη C#, προτείνουμε τα παρακάτω βιβλία του Schildt:

C#: The Complete Reference
C#: A Beginner’s Guide

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για τη γλώσσα C, τότε θα σας ενδιαφέρουν οι παρα-
κάτω τίτλοι:

C: The Complete Reference

Όταν χρειάζεστε σίγουρες απαντήσεις γρήγορα, στραφείτε στον Herbert Schildt, 
την αναγνωρισμένη αυθεντία στον προγραμματισμό.
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