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Giới thiệu về Java 8 Oracle đã phát hành phiên bản Java vào ngày 8 tháng 3 năm 2014. Đây là một phiên bản cách mạng của Java cho nền tảng phát triển phần mềm. Bao gồm các nâng cấp khác nhau cho lập trình Java, JVM, công cụ và thư viện. Một số tính năng mới chính của Java 8 bao gồm: Default Method: Cung cấp phương thức mặc định cho giao diện. Lambda Expression: Thêm khả năng xử lý
java. Phương pháp tham khảo: Thay vì một cuộc gọi trực tiếp, họ tham khảo các chức năng theo tên phương pháp. Sử dụng các hàm làm tham số. API luồng: Bao gồm các lớp học, giao diện và enums để cho phép các hoạt động kiểu tính năng trên các yếu tố bộ sưu tập mảng. Nó thực hiện điều này chỉ khi nó yêu cầu (lười biếng). Date Api: Cung cấp một số layer mới trong gói java.time cùng với định
dạng thời gian Joda. Tùy chọn: là một lớp được sử dụng để hạn chế lỗi NullPointerException trong các ứng dụng Java. Công cụ mới: Các công cụ và công cụ mới cho trình biên dịch được thêm vào dưới dạng jdeps. Nashorn, JavaScript Engine: là một công cụ javascript cho phép javascript chạy trên JVM. Điều này tương tự như động cơ V8 được cung cấp bởi crom được sử dụng để chạy Node.js. Nó
tương thích với các ứng dụng Node.js trong khi hỗ trợ các thư viện Java được gọi thông qua mã javascript chạy trên máy chủ. Tải về JDK 8 ở đây Bạn thừa nhận: tải về phiên bản chính xác cho hệ điều hành của máy tính bạn đang sử dụng. Tôi muốn tất cả các bạn một bài học tốt! Người dùng Unix hoặc MacOS, xCHM có thể giúp bạn sử dụng tài liệu HTMLHelp trên máy tính của mình. Tài liệu bạn muốn
không có ở đây? Kiểm tra Javadoc để CHM, Python kịch bản tạo ra Microsoft HTML trợ giúp dự án tập tin từ các tài liệu Javadoc. Một công cụ tuyệt vời được viết bởi André Burgaud. Xem thêm javadoc2chm Jan Bareš, một công cụ chuyển đổi rất tốt đẹp, đơn giản và hiệu quả khác dịch tài liệu Javadoc mà microsoft biên soạn tệp trợ giúp HTML (*.chm). Lưu ý cho người tò mò: Các tài liệu có sẵn ở đây
không được tạo ra bởi một trong những công cụ này, nhưng một loạt các nhà nấu chín mã Java. Thư viện máy khách GOOGLE API cho hiện tượng này cung cấp các tính năng phổ biến cho tất cả các API của Google, chẳng hạn như lưu lượng truy cập HTTP, xử lý lỗi, xác thực, phân tích JSON, tải xuống/tải lên phương tiện và định lượng. Thư viện chứa một thư viện OAuth 2.0 mạnh mẽ với giao diện
nhất quán; các mô hình dữ liệu XML và JSON nhẹ, hiệu quả hỗ trợ bất kỳ sơ đồ dữ liệu nào; và hỗ trợ cho bộ đệm giao thức. Để gọi API Google bằng Cách sử dụng Thư viện máy khách của Google cho Java, bạn cần có thư viện Java được tạo cho API Google mà bạn truy cập. Các thư viện được tạo này bao gồm thư viện google-api-java-client cơ bản, cùng với thông tin dành riêng cho API, chẳng hạn
như URL gốc. Điều này bao gồm các lớp đại diện cho các thực thể trong ngữ cảnh của API và hữu ích cho việc chuyển đổi giữa các đối tượng JSON và Java. Tài liệu này được thiết kế để xem bằng cách sử dụng tính năng khung. Nếu bạn nhận được thông báo này, bạn đang sử dụng một khách hàng Web mà không thể khung nó. cho một phiên bản không có khung. Google Google cam kết tiến bộ của
công lý chủng tộc cho các cộng đồng da đen. Xem như thế nào. Truy cập blog nội dung kênh YouTube và các mẫu mã trên trang này phải tuân theo các giấy phép được mô tả trong giấy phép nội dung. Java là nhãn hiệu đã đăng ký của Oracle và/hoặc các chi nhánh của Oracle. Cập nhật lần cuối 2020-07-29 UTC. Cập nhật 2019-09-29: Java phiên bản 11 Kỹ thuật dưới đây không hoạt động với Java 11 và
có thể là các phiên bản cao hơn: không có cách nào để bỏ qua nhiều liên kết bị hỏng (tức là các lớp khác, các API khác). Giải pháp: giữ javadoc thực thi (hoặc javadoc.exe) từ Java phiên bản 8 Có những lý do tốt để làm cho javadocs địa phương của riêng bạn, và nó không phải là đặc biệt khó khăn! Trước tiên, bạn cần một nguồn. Tại thời điểm viết Java 8 JDK đi kèm với một tập tin zip được gọi là
src.zip. Đôi khi, vì những lý do không thể giải thích được, Oracle không phải lúc nào cũng chứa một nguồn. Vì vậy, đối với một số phiên bản cũ hơn (và những người hiểu biết về tương lai), bạn cần phải có được giữ của nguồn Java theo một cách khác nhau. Nó cũng có giá trị được nhận thức rằng trong quá khứ, Oracle đôi khi bao gồm một nguồn tài nguyên với một phiên bản Linux của JDK, nhưng
không phải với một Windows. Tôi chỉ cần giải nén tập tin này ... thư mục hàng đầu là com, java, javax, launcher và org. Trình khởi chạy thư mục không chứa bất kỳ tệp nào vào tài liệu. Bạn có thể tạo ra javadocs rất dễ dàng từ bất kỳ hoặc tất cả chúng CD'ing để dòng lệnh / thiết bị đầu cuối vào thư mục ...\src. Sau đó đi javadoc -d tài liệu -Xmaxwarns 10-Xmaxerrs 10 -Xdoclint:none -sourcepath . subpackages java:javax:org:com NB lưu ý rằng tồn tại . after -sourcepath Đơn giản như thế. Tạo javadocs tùy chỉnh cũng có 2 lợi ích rất lớn mà bạn biết là chính xác javadocs quyền cho JDK (hoặc bất kỳ tập tin jar exernal) mà bạn sử dụng trong hệ thống của bạn một khi bạn nhận được vào thói quen reconstituting javadocs không phải là một thách thức tẻ nhạt (tức là nơi để đi tìm kiếm chúng). Ví dụ, tôi
giải nén một vài ly nguồn có gói có liên quan chặt chẽ, do đó, nguồn của họ đã thực sự sáp nhập và sau đó một Javadoc của họ ... NB Swing là bán chính thức chết. Tất cả chúng ta nên chuyển sang JavaFX, được vận chuyển hữu ích với Java 8 JDK, nhưng trong tệp nguồn riêng của nó, javafx-src.zip. Giải nén, nó cho thấy 3 gói gốc: com, javafx và netscape (wha'?). Bạn sẽ được di chuyển thủ công qua
các vị trí thích hợp trong thư mục SRC mở rộng (bao gồm các gói JavaFX com.sun dưới java com.sun strcture). Biên dịch tất cả các tập tin Javadoc đã máy tính của tôi một số tiền không đáng kể thời gian. Tôi mong đợi tất cả các lớp nguồn JavaFX với tất cả các lớp nguồn khác một thời gian sớm. BTW, cùng một suy nghĩ áp dụng cho tài liệu tất cả các ly java (với nguồn) bạn sử dụng. Tuy nhiên, tất cả
các phiên bản của hầu hết các ly sẽ được tìm thấy với tài liệu của họ có sẵn để tải về tại Maven Central ... PS ý tưởng: sử dụng eclipse và Gradle STS plugin: New Gradle STS Project Wizard tạo gradle.build có chứa một dòng bao gồm các plugin: 'Eclipse' Nó kỳ diệu tải về các jar nguồn với jar thực thi (dưới đây GRADLE_HOME) khi bạn đi ./gradlew xây dựng [Phụ lục 2020-01-13: nếu bạn quyết định
không bao gồm plugin eclipse trong build.gradle của bạn, có vẻ như là bạn có thể đi (với một lựa chọn về dự án của bạn trong Dự án Explorer) Nhấp chuột phải vào gradle --&gt; Restore gradle dự án để có được Eclipse để tải về các tập tin nguồn cung cấp cho bạn một mức độ chắc chắn thêm rằng bạn có quyền src và do đó javadoc quyền nghiện trong câu hỏi. Câu hỏi.
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