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Rozwi?zania i przyk?ady dla programistw u?ywaj?cych
j?zyka Java

Java to jeden z j?zykw programowania najch?tniej wybieranych do
tworzenia zaawansowanych systemw informatycznych. Systemy

bankowe, aukcyjne oraz inne zaawansowane programy
wspomagaj?ce codzienn? prac? tysi?cy ludzi opieraj? si? na Javie i
narz?dziach z ni? zwi?zanych. Je?eli chcesz ?mia?o wkroczy? w

?wiat tego j?zyka, musisz mie? t? ksi??k?!

Ksi??ka nale?y do cenionej serii Receptury, ktra przedstawia r?ne
zagadnienia w postaci krtkich przepisw. Nie inaczej jest w tym

przypadku. Si?gnij po ni? i zobacz, jak kompilowa?, uruchamia? i
testowa? tworzony kod. W kolejnych rozdzia?ach zaznajomisz si? z
najlepszymi metodami przetwarzania ci?gw znakw oraz nauczysz si?
korzysta? z wyra?e? regularnych i wykonywa? operacje na liczbach.
Ponadto zdob?dziesz dog??bn? wiedz? na temat systemu wej?cia-
wyj?cia, u?ywania systemu plikw, sieci oraz drukarek. Ksi??ka ta
jest obowi?zkow? pozycj? na p?ce ka?dego programisty Javy!

Przedstawione receptury obejmuj?:



· Sposoby kompilacji, uruchamiania i testowania aplikacji.

· Manipulacj?, porwnywanie i zmian? organizacji tekstw.

· U?ycie wyra?e? regularnych do dopasowywania tekstw i
wzorcw.

· Obs?ug? liczt, dat i czasu.

· Okre?lanie struktury danych przy u?yciu kolekcji, tablicy i
innych typw.

· Techniki programowania obiektowego i funkcyjnego.

· Operacje na katalogach i systemie plikw.

· Obs?ug? grafiki, d?wi?ku i wideo.

· Tworzenia aplikacji o graficznym interfejsie u?ytkownika, w
tym Java FX i obs?ug? zdarze?.

· Programowanie sieciowe, zarwno klientw jak i serwerw.

· Dost?p do baz danych przy u?yciu JPA, Hibernate oraz
JDBC.

· Przetwarzenie danych w formatach JSON oraz XML.

· Wielow?tkowo?? i wsp?bie?no??.
?Najlepsze przepisy dla programistw Javy!
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