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Λίγα λόγια για το συγγραφέα
Ο Rogers Cadenhead είναι συγγραφέας, προγραμματιστής υπολογιστών και σχεδιαστής web, ο 
οποίος έχει γράψει περισσότερα από 20 βιβλία σχετικά με το Internet, συμπεριλαμβανομένου του 
Sams Teach Yourself Java in 21 Days. ∆ιατηρεί το Drudge Retort και άλλα websites, που δέχονται 
περισσότερα από επτά εκατομμύρια επισκέψεις κάθε χρόνο. Το επίσημο website αυτού του 
βιβλίου είναι www.java24hours.com.

Αφιέρωση
Με την έκδοση αυτού του βιβλίου, θα ήθελα να σπάσω την παράδοση και να «απατήσω» την 
οικογένεια και τους φίλους μου από τις ευχαριστίες, αφού αυτό τους έχει κάνει αλαζόνες! 
Αφιερώνω αυτό το βιβλίο στους James Gosling, Mike Sheridan, Kim Polese, Bill joy και σε όσους 
συμμετείχαν στην ομάδα που δημιούργησε την πρώτη έκδοση αυτής της εκπληκτικής γλώσσας 
το 1995. Μία γλώσσα που κάποτε με εξέπληξε όταν την είδα σε μία ιστοσελίδα και τώρα χρησι-
μοποιείται για τη δημιουργία εφαρμογών, που εκτελούνται σε εκατομμύρια τηλέφωνα android 
σε όλο τον κόσμο – ένα τεκμήριο της εκτίμησής μου για την φανταστική δουλειά που κάνατε 
στην Sun Microsystems, η οποία δεν βρίσκεται πλέον ανάμεσά μας.

Ευχαριστίες 
Σε όλους τους φίλους στη Sams — ιδιαίτερα στους Mark Taber, Songlin Qiu, Tonya Simpson, 
Charlotte Kughen και Boris Minkin. Κανένας συγγραφέας δεν μπορεί να παράγει ένα τέτοιο 
βιβλίο μόνος του. Η άριστη δουλειά τους μου έδωσε όλα τα εφόδια, ώστε το αποτέλεσμα να 
είναι εξαιρετικό. 

Ευχαριστώ τη σύζυγό μου Μαίρη και τους γιους μου Μαξ, Έλι και Σαμ. Αν και η οικογένειά μας 
δεν εκπλήρωσε το όνειρό μου να γίνουμε ένα συγκρότημα ακροβατών που αψηφούν τον κίνδυνο, 
είμαι ο πιο περήφανος σύζυγος και πατέρας μίας οικογένειας που φοβάται τα ύψη.

Ευχαριστίες σε αναγνώστες
Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους αναγνώστες που μου στέλνουν χρήσιμα σχόλια για 
διορθώσεις, τυπογραφικά λάθη και προτάσεις για τη βελτίωση αυτού του βιβλίου. Η λίστα 
περιλαμβάνει τους Brian Converse, Philip B. Copp III, Wallace Edwards, M.B. Ellis, Kevin Foad, Adam 
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Θέλουμε να ακούμε τα σχόλιά σας!
Ως αναγνώστες αυτού του βιβλίου, εσείς είστε οι πιο σημαντικοί κριτικοί και σχολιαστές. Εκτι-
μούμε την άποψή σας και θέλουμε να μάθουμε τι κάναμε σωστά, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε 
καλύτερα, ποια θέματα σας ενδιαφέρουν και θα θέλατε ένα σχετικό βιβλίο και άλλα σοφά λόγια, 
τα οποία θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας.

Μπορείτε να μας στείλετε ηλεκτρονικό ή απλό ταχυδρομείο για να μας ενημερώσετε για όσα σας 
άρεσαν και όσα δεν σας άρεσαν σ’ αυτό το βιβλίο — όπως και τι μπορούμε να κάνουμε, ώστε 
να εκδίδουμε καλύτερα βιβλία.

∆υστυχώς δεν μπορώ να σας βοηθήσω με τεχνικά προβλήματα σε σχέση με το συγκεκριμένο 
βιβλίο. Επίσης, εξαιτίας του μεγάλου όγκου αλληλογραφίας που λαμβάνω, ίσως δεν μπορέσω 
να απαντήσω σε όλα τα μηνύματα.

Όταν γράφετε, μην παραλείψετε τον τίτλο και το συγγραφέα του βιβλίου, καθώς επίσης και το 
όνομα, το τηλέφωνο ή το email σας. Εξετάζω προσεκτικά τα σχόλιά σας και τα προωθώ στο 
συγγραφέα και στους επιμελητές, οι οποίοι εργάστηκαν γι’ αυτό το βιβλίο.

Email:   feedback@samspublishing.com

∆ιεύθυνση αλληλογραφίας:  Mark Taber
  Excecutive Editor
  Sams Publishing
 800 East 96th Street
 Indianapolis, IN 46240 USA

Υπηρεσίες αναγνωστών
Επισκεφτείτε το website μας και δηλώστε αυτό το βιβλίο στη διεύθυνση informit.com/register για 
εύκολη πρόσβαση σε ενημερώσεις, λήψεις ή διορθώσεις που ίσως προκύψουν γι’ αυτό το βιβλίο.
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