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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Αντικείμενο της πτυχιακής εργασίας ήταν να κατασκευαστεί ένας ιστοχώρος με σκοπό να 

βοηθήσει όλους όσους ενδιαφέρονται να μάθουν τη γλώσσα προγραμματισμού Java. Όπως θα 

δούμε παρακάτω στην εφαρμογή αυτή αναλύονται τα χαρακτηριστικά της γλώσσας καθώς και 

τα εργαλεία τα οποία χρειάζονται για να γραφτεί μια εφαρμογή στη Java. Στην εργασία 

συνδιάζεται η θεωρία με τις πρακτικές εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων. 

Επίσης, γίνεται δημιουργία εφαρμογών καθώς και προσθήκη εφαρμογών σε μια ιστοσελίδα. 

Αρχικά, γίνεται μια εισαγωγή στη Java, έπειτα αναφερόμαστε στον αντικειμενοσταφή 

προγραμματισμό, αναλύουμε την έννοια της κληρονομικότητας, της ενθυλάκωσης, των πακέτων 

και των τροποποιητών. Επιπλέον, αναλύουμε τις ροές δεδομένων οι οποίες είναι ο πυρήνας του 

συστήματος εισόδου/εξόδου (input/output) της Java. Αναλύεται επίσης η έννοια των URL 

διευθύνσεων καθώς και η πραγματοποίηση σύνδεσης με μια URL διεύθυνση. Επιπλέον, 

ορίζουμε τη διαδικασία φόρτωσης και τροποποίησης εικόνων καθώς και τη χρησιμοποίηση των 

φίλτρων εικόνων τα οποία συμβάλλουν στην επεξεργασία των εικόνων. Τέλος, αναλύουμε τις 

εφαρμογές των εφέ κίνησης και ήχων. Η εφαρμογή επιπλέον παρέχει συμβουλές και τεστ για τον 

έλεγχο των γνώσεων που απαιτήθηκαν, οι απαντήσεις των οποίων ελέγχονται και εμφανίζεται το 

αποτέλεσμα των ερωτήσεων που απαντήθηκαν σωστά σε κάθε τεστ. Επιπλέον, παρέχεται και 

ένα γλωσσάριο για κάθε ορολογία που χρησιμοποιούμε στη γλώσσα Java. 
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 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ JAVA 
 

Ιστορία της Java 

     Η γλώσσα της Java αρχικά αναπτύχθηκε από την Sun Microsystems υπό την αιγίδα των 

James Gosling και Bill Joy, σαν μέρος ενός ερευνητικού έργου ανάπτυξης λογισμικού για 

ηλεκτρονικές συσκευές καταναλωτικού επιπέδου (π.χ video,τηλεόραση). Ο τρόπος αυτός 

χρησιμοποίησης της, την μετέτρεψε σε μία ιδανική γλώσσα για την διανομή εκτελέσιμων 

προγραμμάτων μέσω του WWW (Παγκόσμιου Ιστού) καθώς επίσης σε μία γενικού σκοπού 

γλώσσα προγραμματισμού για την ανάπτυξη προγραμμάτων τα οποία θα είναι εύκολα στην 

χρήση και θα μπορούν να  μεταφέρονται  σε διαφορετικά λειτουργικά συστήματα.   

    Αν και χρησιμοποιήθηκε από την Sun σε πολλές εφαρμογές (με το όνομα Οακ) με σκοπό την 

δημιουργία προϊόντων για την ηλεκτρονική αγορά, ενδιαφέρον προκάλεσε στο κοινό μόνο όταν 

συνδυάστηκε με το πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων (browser) της HotJava. Αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα, η γλώσσα αυτή να συνδεθεί στενά με την ανάπτυξη μικρό - εφαρμογών στο 

διαδίκτυο και συγκεκριμένα στον Παγκόσμιο Ιστό (WWW). Η πραγματική όμως απογείωση της 

δημοτικότητας της Java ξεκίνησε όταν η Netscape ενσωμάτωσε την δυνατότητα της HotJava να 

τρέχει μικρό- εφαρμογές μέσα στο δικό της πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων (browser). 

    Το γεγονός, ότι τα τελευταία χρόνια η Java χρησιμοποιείται κυρίως για την ανάπτυξη μικρό - 

εφαρμογών δεν σημαίνει ότι η γλώσσα αυτή δεν είναι κατάλληλη για την δημιουργία 

ολοκληρωμένων εφαρμογών. Εξάλλου αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι  τα περισσότερα 

εργαλεία της έχουν γραφτεί με την Java. Μάλιστα, σύμφωνα με την θεωρεία ανάπτυξης 

μεταγλωττιστών, μία γλώσσα έχει "ενηλικιωθεί" όταν ο μεταγλωττιστής της  μπορεί να γραφτεί 

από την ίδια την γλώσσα. Συνεπώς η Java ως γλώσσα προγραμματισμού έχει ενηλικιωθεί. 

    Αυτό που θα πρέπει κανείς να θυμάται για την Java είναι ότι πρόκειται για μία καλά 

οργανωμένη και καλά εκφρασμένη γλώσσα προγραμματισμού που έχει δανειστεί πολλά θετικά 

χαρακτηριστικά από άλλες γλώσσες όπως τη C++,  τη SmallTalk και τη Lisp, αφαίρεσε όμως 

όλα εκείνα τα στοιχεία αυτών των γλωσσών που ίσως οδηγούσαν σε σύγχυση τους χρήστες.   

 

Χαρακτηριστικά της Java 

     Οι δημιουργοί της Java την έχουν χαρακτηρίσει ως μία γλώσσα  "απλή, αντικειμενοστραφή, 

διαμοιραζόμενη, εύρωστη, ασφαλή, με ουδέτερη- αρχιτεκτονική, εύκολη στην μεταφορά, 

υψηλής απόδοσης και πολυνηματική". Για να γίνουν όμως κατανοητοί όλοι αυτοί οι 

χαρακτηρισμοί θα πρέπει να αναλυθεί ο κάθε ένας ξεχωριστά.  

  

      Αρχεία JAR (Java Archive Files)  

  Η Java προέκυψε από την C++ με την αφαίρεση ορισμένων χαρακτηριστικών. Συνεπώς, η Java 

είναι σίγουρα ευκολότερη από την C++. Αυτό σε συνδυασμό με το γεγονός ότι οι περισσότεροι 



προγραμματιστές πρώτα μαθαίνουν C++, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι είναι πολύ πιο εύκολο 

για  αυτούς να μάθουν την Java. 

    Η Java είναι πιο απλή γιατί περιλαμβάνει τρεις μόνο βασικούς τύπους δεδομένων - τους 

αριθμούς, τις λογικές μεταβλητές (Boolean) και τους πίνακες. Όλα τα υπόλοιπα στην Java 

αποτελούν μία κλάση. Για παράδειγμα, τα αλφαριθμητικά είναι αντικείμενα και όχι απλά ένας 

πίνακας χαρακτήρων. 

    Αναφέραμε πριν ότι η Java έχει αφαιρέσει ορισμένα χαρακτηριστικά από την C++, όπως είναι 

η δήλωση goto, η υπερφόρτωση των τελεστών (η οποία προκαλούσε σύγχυση στους 

προγραμματιστές της C++), οι δομές, τα ενωτικά όπως επίσης τις δηλώσεις #define 

και  Typedef. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν απαραίτητα στην C++ προκειμένου να 

μπορέσει ο μεταγλωττιστής να μεταγλωττίσει σωστά τον ήδη υπάρχοντα κώδικα της C  ο οποίος 

και σχετιζόταν με τα χαρακτηριστικά αυτά. 

    Το βασικό όμως στοιχείο της C++ το οποίο παραλήφθηκε από την Java είναι η άμεση 

διαχείριση της μνήμης, μέσα από την χρησιμοποίηση των δεικτών. Όπως ομολογούν οι 

περισσότεροι προγραμματιστές της C ή της C++, οι δείκτες αποτελούν την πηγή προβλημάτων 

τόσο κατά την διάρκεια γραφής του προγράμματος, όσο και κατά την μεταγλώττιση του. Οι 

δείκτες μπορούν κατά λάθος να οριστούν από τον χρήστη να δείχνούν σε λάθος μεταβλητή, με 

αποτέλεσμα την μη σωστή λειτουργία του προγράμματος. Πολλές φορές μάλιστα αυτό μπορεί 

να οδηγήσει  σε κατάρρευση του προγράμματος. Επίσης, οι δείκτες μπορούν να αποθηκεύουν 

κατανεμημένη μνήμη. Εάν η κατανεμημένη αυτή μνήμη δεν απελευθερωθεί το πρόγραμμα σιγά-

σιγά θα δεσμεύει μνήμη μέχρις ότου να μην υπάρχει καθόλου διαθέσιμη μνήμη. 

    Έχουν δημιουργηθεί αρκετά προϊόντα, όπως το Bounds Checker, προκειμένου να βοηθήσουν 

τους προγραμματιστές να επιλύσουν τα προβλήματα αυτά που προκύπτουν από τους δείκτες. Η 

Java όμως, απλοποιεί το πρόβλημα αυτό με το να αφαιρεί την έννοια των δεικτών από 

την  γλώσσα προγραμματισμού. 

    Βέβαια η Java δεν αφαιρεί μόνο στοιχεία από την C++, αλλά προσθέτει και νέα γιατί 

διαφορετικά δεν θα μιλούσαμε για μία νέα γλώσσα προγραμματισμού, αλλά για ένα φτωχό 

μεταγλωττιστή. Επομένως, ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά που έχει προσθέσει η Java είναι η 

αυτόματη διαχείριση της μνήμης, γνωστό και ως "μονάδα συλλογής σκουπιδιών" (garbage 

collector). Ο προγραμματιστής δεν χρειάζεται να απελευθερώνει την μνήμη που κατανέμει- η 

εικονική μηχανή της Java (Virtual Machine ή VMJ) κάνει την δουλεία αυτή για λογαριασμό του 

προγραμματιστή. 

    Επίσης, υποστηρίζει τη δημιουργία πολυνηματικών προγραμμάτων. Ένα πρόγραμμα λέγεται 

πολυνηματικό, όταν σχεδιάζεται έτσι ώστε να μπορεί να εκτελεί περισσότερες από μία δουλείες 

ταυτόχρονα. 

  

 

    Αντικειμενοστραφής 

    Όσον αφορά στα αντικείμενα η Java ακολουθεί περισσότερο τα χαρακτηριστικά της γλώσσας 

SmallTalk παρά της C++. Όπως έχουμε ήδη αναφέρει εκτός από τους τύπους των δεδομένων, 

όλα τα υπόλοιπα στην Java αποτελούν αντικείμενα. Στην Java δεν υπάρχουν καθολικές 

συναρτήσεις: όλες οι συναρτήσεις καλούνται μέσα από ένα αντικείμενο. Σημαντικό επίσης είναι, 

ότι η Java δεν υιοθετεί τα χαρακτηριστικά της πολλαπλής κληρονομικότητας, καθώς κάτι τέτοιο 

θα έκανε πιο πολύπλοκα τα πράγματα. 



    Οι κλάσεις στην Java αποτελούνται από τις μεθόδους και τις μεταβλητές. Μέθοδοι λέγονται οι 

συναρτήσεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται το αντικείμενο μίας κλάσης. Μεταβλητές 

λέγονται τα δεδομένα που καθορίζουν την κατάσταση ενός αντικειμένου. Πιο αναλυτικά για τις 

έννοιες αυτές θα αναφερθούμε στο κεφάλαιο 2. 

 

      Διαμοιραζόμενη 

     Η Java επιτρέπει την δημιουργία διαμοιραζόμενων εφαρμογών από μία σειρά κλάσεων οι 

οποίες χρησιμοποιούνται σε δικτυακές εφαρμογές. Με την χρησιμοποίηση της URL κλάσης της 

Java, μία εφαρμογή μπορεί πολύ εύκολα να προσπελάσει έναν απομακρυσμένο διακομιστή. 

      

 

      Εύρωστη 

    Οι σχεδιαστές της Java προέβλεψαν ότι η γλώσσα αυτή επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί για την 

επίλυση πολύπλοκων προγραμματιστικών προβλημάτων. Η δημιουργία ενός διαμοιραζόμενου, 

πολυνηματικού προγράμματος το οποίο μπορεί να τρέχει σε μία ποικιλία λειτουργικών 

συστημάτων με διάφορους επεξεργαστές δεν είναι εύκολη δουλεία. Προκειμένου να βοηθήσουν 

στην επίλυση ενός τέτοιου είδους προβλήματος οι σχεδιαστές της Java δημιούργησαν μία πολύ 

δυνατή γλώσσα. 

    Η διαχείριση της μνήμης έχει απλουστευτεί στην Java με δύο  τρόπους: Πρώτον, δεν 

χρησιμοποιούνται οι δείκτες και επομένως είναι αδύνατον ένα πρόγραμμα της Java να 

καταστρέψει δεδομένα ή να γράψει πάνω σε άλλα. Δεύτερον, η Java ακολουθεί την γλώσσα Lisp 

και SmallTalk οι οποίες επιτρέπουν την αυτόματη απελευθέρωση της μνήμης η οποία έχει 

καταμεριστεί αλλά δεν χρησιμοποιείται πια.  

     

 

      Ασφάλεια 

    Οι ισχυροί μηχανισμοί ασφάλειας της Java δρουν σε τέσσερα διαφορετικά επίπεδα της 

αρχιτεκτονικής του συστήματος. Κατ΄ αρχήν, η ίδια η γλώσσα Java σχεδιάστηκε να είναι 

ασφαλής και ο μεταγλωττιστής της Java διασφαλίζει ότι ο πηγαίος κώδικας δεν παραβιάζει τους 

κανόνες ασφάλειας. Κατά δεύτερον, όλος ο κώδικας σε μορφή bytecode που εκτελείται από το 

περιβάλλον χρόνου εκτέλεσης, ελέγχεται για να διασφαλιστεί ότι και αυτός επίσης υπακούει 

στους κανόνες ασφάλειας. Κατά τρίτον, η μονάδα φόρτωσης κλάσεων διασφαλίζει ότι οι 

κλάσεις δεν παραβιάζουν τους ισχύοντες περιορισμούς όταν φορτώνονται στο σύστημα. Τέλος, 

η συγκεκριμένη ως προς το API ασφάλεια εμποδίζει τις μίνι - εφαρμογές να κάνουν 

καταστροφικά πράγματα στο σύστημα. 

    Τα χαρακτηριστικά αυτά θα αναλυθούν περισσότερο στο κεφάλαιο 5. 

  

 

      Ουδέτερη- Αρχιτεκτονική  

    Την δεκαετία του 1980 υπήρχε μεγάλη ποικιλία προσωπικών υπολογιστών. Μπορούσες να 

αγοράσεις υπολογιστή από την Apple, Commodone, Radio Shack, Atari και από την IBM. 



Συγκεκριμένα κάθε   διαφορετικού τύπου Ηλεκτρονικός Υπολογιστής είχε το δικό του 

διαφορετικό λειτουργικό σύστημα. Επειδή, η ανάπτυξη λογισμικού απαιτούσε πολύ χρόνο, πολύ 

λίγο από το λογισμικό που αναπτυσσόταν για  να χρησιμοποιηθεί από ένα Ηλεκτρονικό 

Υπολογιστή είχε εφαρμογή σε κάποιο άλλο διαφορετικό μηχάνημα. 

    Η λύση στο πρόβλημα αυτό ήρθε με την ανάπτυξη των Windows, των Macintosh της Apple 

και του Unix. Ωστόσο, η ανάπτυξη λογισμικού για την χρησιμοποίηση του ταυτόχρονα και από 

τα Windows NT, Unix και Macintosh εξακολουθεί να είναι μία δύσκολη εργασία. 

    Η Java έχει καταφέρει να λύσει το πρόβλημα της χρησιμοποίησης των εφαρμογών που έχουν 

αναπτυχθεί από διαφορετικά μηχανήματα. Το γεγονός ότι ο μεταγλωττιστής της Java δημιουργεί 

κώδικα εντολών γραμμένο σε byte ο οποίος μεταγλωττίζεται από τον μεταγλωττιστή της Java 

προσδίδει στην Java μία ουδέτερη αρχιτεκτονική. ΄Έτσι, τα προγράμματα της Java μπορούν να 

εκτελούνται από οποιοδήποτε μηχάνημα ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήματος. 

  

 

      Εύκολη στην μεταφορά 

    Βασικός στόχος της Java ήταν η δημιουργία φορητών εφαρμογών έτσι ώστε καθώς 

αναπτύσσονται νέες αρχιτεκτονικές ( είτε λόγω των λειτουργικών συστημάτων, είτε λόγω των 

ίδιων των μηχανημάτων), το περιβάλλον της Java να μπορεί να λειτουργεί μέσα σε αυτές.  

    Στην Java όλοι οι τύποι δεδομένων (π.χ ακέραιοι, κινητής υποδιαστολής και κινητής 

υποδιαστολής διπλής ακριβείας ) έχουν προκαθορισμένο μέγεθος ανεξάρτητα από το μηχάνημα 

ή το λειτουργικό σύστημα στο οποίο το πρόγραμμα τρέχει. Αυτό βέβαια έρχεται σε αντίθεση με 

την C++, όπου το μέγεθος των παραπάνω τύπων εξαρτάται από τον μεταγλωττιστή.   

  

 

      Υψηλή απόδοση 

    Μία εφαρμογή που αναπτύχθηκε με την Java σίγουρα δεν έχει την αποδοτικότητα που θα είχε 

αν είχε γραφτεί σε C++. Ωστόσο, για τις περισσότερες εφαρμογές που περιλαμβάνουν γραφικά 

τα οποία συναντάμε κυρίως στο διαδίκτυο, η απόδοση της Java είναι περισσότερο από αρκετή. 

Για ορισμένες μάλιστα εφαρμογές δεν υπάρχει ορατή διαφορά στην απόδοση ανάμεσα στην 

Java  και την C++. 

    Πάντως, ένα είναι σίγουρο ότι η Java είναι αρκετά γρήγορη και μπορεί να επιτρέψει στους 

προγραμματιστές να κάνουν πράγματα που δεν θα μπορούσαν με την C++.    

  

 

      Πολυνηματική 

    Οι σύγχρονες εφαρμογές χρειάζεται να εκτελούν περισσότερες από μία λειτουργίες κάθε 

φορά. Η Java ενισχύει την ανάπτυξη τέτοιων εφαρμογών μέσω των νημάτων. Τα νήματα είναι 

μία ροή εκτέλεσης μέσα σε μία εφαρμογή. Ένα νήμα μπορεί να εκτελείται ανεξάρτητα σε μία 

εφαρμογή ή πολλά νήματα μπορούν να εκτελούνται ταυτόχρονα. 

    Η χρησιμοποίηση συγχρονισμένων νημάτων είναι εξαιρετικά χρήσιμη στην δημιουργία 

διαμοιραζόμενων, δικτυακών εφαρμογών. Ένα παράδειγμα τέτοιας εφαρμογής είναι η 

επικοινωνία με ένα απομακρυσμένο διακομιστή μέσω ενός  νήματος, ενώ με ένα άλλο νήμα 

πραγματοποιείται η αλληλεπίδραση με τον χρήστη. 



  

Τα Εργαλεία της Java 

    Για να γράψει κανείς μία εφαρμογή ή μίνι - εφαρμογή στην Java, χρειάζεται εκτός από την 

ίδια την γλώσσα και τα εργαλεία με τα οποία θα γράψει, θα δοκιμάσει και θα μεταγλωττίσει το 

πρόγραμμα. Κατά καιρούς έχουν αναπτυχθεί πολλά περιβάλλοντα για την εκτέλεση των 

προγραμμάτων σε Java. Ωστόσο αυτό που κυρίως χρησιμοποιείται είναι το JDK που 

αναπτύχθηκε από την Sun Microsystems και το οποίο είναι διαθέσιμο στην ηλεκτρονική 

διεύθυνση http://www.java.sun.com.  

 

  

 Ο Διερμηνευτής χρόνου εκτέλεσης 

    Ο διερμηνευτής χρόνου εκτέλεσης (Interpreter), γνωστός και ως Java, είναι ένα εργαλείο το 

οποίο χρησιμοποιείται για την εκτέλεση προγραμμάτων και εφαρμογών της Java. Οι μίνι- 

εφαρμογές της Java απαιτούν την υποστήριξη ενός Web προγράμματος περιήγησης για την 

εμφάνιση τους. Μπορεί να είναι ένα αυτόνομο τμήμα λογισμικού ή μέρος μίας μεγάλης 

εφαρμογής, όπως είναι το Netscape. Επιτρέπει στο χρήστη να κάνει πολλά πράγματα, όπως είναι 

η φόρτωση αρχείων κλάσεων και η ερμηνεία δυαδικού κώδικα (δηλαδή αρχείων σε μορφή 

bytecode). Πολλές φορές λειτουργεί και ως μεταγλωττιστής ο οποίος μεταγλωττίζει τον δυαδικό 

κώδικα Java σε κώδικα μηχανής. 

    Έχει την δυνατότητα να εκτελεί τόσο προγράμματα με υποστήριξη μόνο κειμένου, όσο και 

εφαρμογές Java με υποστήριξη γραφικών, αλλά όχι μίνι- εφαρμογές. 

    Η σύνταξη για την χρήση του διερμηνευτή χρόνου εκτέλεσης είναι:  

    java Επιλογές Όνομα_κλάσης Ορίσματα  

    Το όρισμα Όνομα_κλάσης προσδιορίζει το όνομα της κλάσης που θέλουμε να εκτελεστεί. Εάν 

η κλάση βρίσκεται σε ένα πακέτο, πρέπει να προσδιοριστεί πλήρως το όνομα της. Για 

παράδειγμα, εάν θέλετε να εκτελέσετε μία κλάση με το όνομα Solvent η οποία βρίσκεται σε ένα 

πακέτο με όνομα Equations, θα πρέπει να καλέσετε τον διερμηνευτή ως εξής:  

    java Equations.Solvelt 

    Όταν ο διερμηνευτής της Java εκτελεί μία κλάση, αυτό που κάνει στην πραγματικότητα είναι 

να εκτελεί την μέθοδο main() της κλάσης. Ο διερμηνευτής τερματίζει όταν η μέθοδος main() και 

οποιαδήποτε νήματα δημιουργήθηκαν από αυτήν ολοκλήρωσαν την εκτέλεση τους. Η μέθοδος 

main() δέχεται μία λίστα ορισμάτων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο του 

προγράμματος.   

  

               Το γεγονός ότι ο διερμηνευτής χρόνου εκτέλεσης της Java εκτελεί στην 

πραγματικότητα την μέθοδο main() όταν εκτελεί μία κλάση, αποκαλύπτει έναν από τους λόγους 

για τους οποίους δεν μπορείτε να τρέχετε μίνι - εφαρμογές χρησιμοποιώντας τον διερμηνευτή 

χρόνου εκτέλεσης. 

 

 



     Μεταγλωττιστής 

    Ο μεταγλωττιστής της Java (javac) χρησιμοποιείται για την μεταγλώττιση των αρχείων 

πηγαίου κώδικα σε εκτελέσιμες κλάσεις ( σε μορφή bytecode). Στην Java, τα αρχεία πηγαίου 

κώδικα έχουν επέκταση .java και είναι αρχεία ASCII, παρόμοια με τα αρχεία πηγαίου κώδικα 

άλλων γλωσσών προγραμματισμού όπως είναι η C++. Τα εκτελέσιμα αρχεία έχουν επέκταση 

.class και αντιπροσωπεύουν μία κλάση της Java στην χρησιμοποιήσιμη μορφή της. 

    Τα bytecode της Java είναι ένα ειδικό σύνολο εντολών μηχανής, οι οποίες δεν απευθύνονται 

αποκλειστικά σε έναν συγκεκριμένο επεξεργαστή ή σύστημα υπολογιστή. Ένας συγκεκριμένος, 

ως προς το σύστημα διερμηνευτής, εκτελεί τις οδηγίες των  bytecode. Ο διερμηνευτής αυτός 

λέγεται και εικονική μηχανή της Java.     

    Ο μεταγλωττιστής επιτρέπει την ύπαρξη μίας μόνο public κλάσης. Είναι απαραίτητη η κοινή 

ονομασία του αρχείου και της κλάσης. 

    Η σύνταξη της εντολής είναι:  

    javac Επιλογές Όνομα Αρχείου  

    Το όρισμα Όνομα Αρχείου καθορίζει το όνομα του αρχείου με τον πηγαίο κώδικα που θέλετε 

να μεταγλωττίσετε. Ο μεταγλωττιστής θα παράγει αρχεία κλάσεων σε μορφή bytecode για όλες 

τις κλάσεις που ορίζονται μέσα στο αρχείο αυτό. Εάν μεταγλωττίζετε την κλάση Α η οποία 

παράγεται από την κλάση Β και η κλάση Β δεν έχει μεταγλωττιστή ακόμα, τότε ο 

μεταγλωττιστής παρατηρεί την εξάρτηση αυτή και μεταγλωττίζει και τις δύο κλάσεις. Έτσι, με 

την εκτέλεση της εντολής javac BigBird δημιουργείται μία κλάση με το όνομα BigBird.class που 

αποθηκεύεται σε ένα κοινό κατάλογο με το πηγαίο αρχείο. 

    Το όρισμα Επιλογές του μεταγλωττιστή καθορίζει επιλογές που σχετίζονται με το πως 

δημιουργούνται τα εκτελέσιμα αρχεία κλάσεων της Java από τον μεταγλωττιστή. 

    Η επιλογή -d καθορίζει τον αρχικό κατάλογο στον οποίο αποθηκεύονται οι μεταγλωττισμένες 

κλάσεις. Αυτό είναι σημαντικό επειδή πολλές φορές οι κλάσεις οργανώνονται σε ιεραρχική δομή 

καταλόγων. Με την επιλογή -d, η δομή καταλόγων θα δημιουργηθεί κάτω από τον κατάλογο που 

προσδιορίζει η επιλογή. 

    Η επιλογή -g αναγκάζει τον μεταγλωττιστή να παράγει πίνακες αποσφαλμάτωσης για τις 

κλάσεις της Java. Οι πίνακες αποσφαλμάτωσης χρησιμοποιούνται από τον αποσφαλματωτή της 

Java και περιέχουν πληροφορίες όπως τοπικές μεταβλητές και αριθμοί γραμμών. 

  

              Ο μεταγλωττιστής μπορεί να εκτελέσει την δουλειά του ακόμα και αν 

μόνο οι μεταγλωττισμένες εκδοχές των κλάσεων είναι διαθέσιμες. Δεν χρειάζεται να υπάρχει 

κώδικας για όλα τα αντικείμενα. Οι κλάσεις της Java έχουν όλες τις πληροφορίες που είναι 

διαθέσιμες στα αρχεία κώδικα. 

   

 

 

 

 

 



    Αρχεία JAR (Java Archive Files)  

    Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα αρχεία JAR για να συμπιέσετε και να εσωκλείσετε ένα 

μεγάλο αριθμό αρχείων έτσι ώστε να μπορείτε να τα φορτώσετε όλα μαζί με μίας σε ένα μίνι 

πακέτο, πράγμα που επιταχύνει σημαντικά την διαδικασία της φόρτωσης. Για να δημιουργήσετε 

ένα αρχείο JAR, χρησιμοποιείστε το αρχείο jar.exe. Για παράδειγμα έστω ότι η μίνι- εφαρμογή 

canvaser.java δημιουργεί δύο αρχεία κλάσης κατά την μεταγλώττιση:canvaser.class 

και  BoxCanvas.class. Μπορείτε να συμπιέσετε (Zip) και τα δύο αρχεία αυτά και να 

τοποθετήσετε σε ένα αρχείο JAR έτσι ώστε η φόρτωσή τους να γίνεται μαζί. Για να το κάνετε 

αυτό χρησιμοποιήστε το Jar.exe για να δημιουργήσετε το canvaser.jar ως εξής:  

C:\java-1\canvaser>jar cvf canvaser.jar*  

    Το σύμβολο  " *  " στο τέλος της παραπάνω πρότασης σημαίνει ότι θα συμπιέσετε όλα τα 

αρχεία του τρέχοντος καταλόγου μέσα σε αυτό το αρχείο JAR, ενώ η συμβολοσειρά cvf δείχνει 

τις επιλογές που θέλετε να χρησιμοποιήσετε με το αρχείο jar.exe. Οι επιλογές αυτές 

παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. 

  

 

 

    Πίνακας 1.1: Επιλογές που έχετε στη διάθεσή σας με το jar.exe 

  

Επιλογή  Λειτουργία 

c Δημιουργεί μία νέα ή άδεια αρχειοθέτηση πάνω στη βασική έξοδο 

t Παραθέτει τον πίνακα περιεχομένων από τη βασική έξοδο  

x [αρχείο] 

Εξάγει όλα τα αρχεία ή απλώς τα αρχεία που έχουν όνομα, από τη βασική 

είσοδο. Αν το αρχείο αφαιρείται, τότε εξάγονται όλα τα αρχεία, διαφορετικά 

εξάγεται μόνο το καθορισμένο αρχείο (ή τα καθορισμένα αρχεία). 

f [jar - αρχείο] 

Το δεύτερο όρισμα καθορίζει ένα αρχείο σε επεξεργασία. Στη περίπτωση της 

δημιουργίας, το εν λόγω όρισμα αναφέρεται στο όνομα του αρχείου JAR που 

πρόκειται να δημιουργηθεί (στη θέση της βασικής εξόδου). Για πίνακα, το 

δεύτερο όρισμα προσδιορίζει το αρχείο JAR που πρόκειται να παρατεθεί σε 

λίστα ή να εξαχθεί. 

v Δημιουργεί μία έξοδο (αρκετά φορτωμένη) στο stderr. 

  

 

     Το Μονοπάτι της κλάσης 

    Για να μπορεί η Java να χρησιμοποιήσει μία κλάση, πρέπει να μπορεί να την βρει στο 

σύστημα αρχείων. Αλλιώς, θα εκδοθεί μήνυμα ότι η κλάση δεν υπάρχει. Η Java χρησιμοποιεί 

δύο πράγματα για να βρίσκει τις κλάσεις: το όνομα του ίδιου του πακέτου και τους καταλόγους 

που αναφέρονται στην μεταβλητή CLASSPATH. 



     Τα ονόματα πακέτων αντιστοιχούν σε ονόματα καταλόγων του συστήματος αρχείων, οπότε η 

κλάση java.applet.Appplet θα βρίσκεται πραγματικά στον κατάλογο java. 

    Η java ψάχνει για αυτούς τους καταλόγους με την σειρά, μέσα στους καταλόγους που 

αναφέρονται στην μεταβλητή CLASSPATH. Όταν η java ψάχνει για μία κλάση την οποία έχετε 

αναφέρει στον πηγαίο κώδικα σας, ψάχνει για το όνομα του πακέτου και της κλάσης σε κάθε ένα 

από  τους καταλόγους αυτούς και επιστρέφει λάθος εάν δεν μπορεί να βρει το αρχείο της 

κλάσης. 

  

 

      Βοήθημα εμφάνισης μίνι- εφαρμογών (Applet Viewer) 

    Οι δημιουργοί εφαρμογών της Java έχουν έναν ακόμη τρόπο για να τρέχουν τις μίνι - 

εφαρμογές, ο οποίος δεν απαιτεί την χρήση ενός Web προγράμματος περιήγησης. Ο τρόπος 

αυτός είναι το βοήθημα εμφάνισης μίνι -εφαρμογών (applet viewer) της java, το οποίο 

εξυπηρετεί σαν ένας στοιχειώδης μηχανισμός ελέγχου των μίνι - εφαρμογών που γράφονται με 

την java. 

    Αν και το βοήθημα εμφάνισης μίνι - εφαρμογών λογικά καταλαμβάνει την θέση ενός Web 

προγράμματος περιήγησης, λειτουργεί πολύ διαφορετικά από τα web προγράμματα περιήγησης. 

Κατ΄ αρχήν λειτουργεί πάνω σε HTML έγγραφα, αλλά ψάχνει μόνο για τις ενσωματωμένες 

ετικέτες <Applet> και αγνοεί όλο τον υπόλοιπο κώδικα που υπάρχει στο έγγραφο. Κάθε φορά 

που το βοήθημα εμφάνισης μίνι - εφαρμογών συναντά μία ετικέτα <Applet> μέσα σε ένα HTML 

έγγραφο, ανοίγει ένα ξεχωριστό παράθυρο, το οποίο περιέχει την αντίστοιχη μίνι - εφαρμογή.     

    Το μόνο μειονέκτημα είναι ότι δεν δείχνει πως θα τρέχει η μίνι - εφαρμογή όταν θα 

περιοριστεί μέσα στα όρια μίας πραγματικής ιστοσελίδας.   

    Η σύνταξή του είναι:  

    appletviewer Επιλογές URL  

    Το όρισμα URL καθορίζει το URL του εγγράφου που περιέχει μία HTML σελίδα σε μία 

ενσωματωμένη μίνι - εφαρμογή της Java.  

  

 

       Αποσφαλματωτής 

    Ο απασφαλματωτής της java (jdb) επιτρέπει την αποσφαλμάτωση των προγραμμάτων που 

γράφονται με την java. Παρέχει τις εξής λειτουργίες αποσφαλμάτωσης: τον ορισμό των σημείων 

διακοπής, δηλαδή τον καθορισμό της γραμμής του κώδικα στην οποία σταματά η εκτέλεση του 

προγράμματος και την βηματική εκτέλεση του κώδικα, δηλαδή την εκτέλεση του κώδικα 

γραμμή προς γραμμή.  

     

 

 

Πριν χρησιμοποιηθεί ο αποσφαλματωτής θα πρέπει πρώτα να μεταγλωττιστή ο κώδικας. 

    Η σύνταξη του είναι:  

    jdb Επιλογές <Όνομα Κλάσης>  



    Το όρισμα Όνομα Κλάσης είναι προαιρετικό και καθορίζει το όνομα της κλάσης που θα 

εκτελεστεί. 

 

  

       Γεννήτρια Τεκμηρίωσης (JavaDoc) 

     Η γεννήτρια τεκμηρίωσης της Java (javadoc) είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την παραγωγή 

τεκμηρίωσης απευθείας από τον πηγαίο κώδικα. Αναλύει τα πηγαία αρχεία και παράγει HTML 

σελίδες βασιζόμενη στις δηλώσεις και στα σχόλια.  

    Η σύνταξη της είναι:  

    javadoc Επιλογές Όνομα Αρχείου  

    Το όρισμα Όνομα Αρχείου καθορίζει είτε ένα πακέτο, είτε ένα αρχείο πηγαίου κώδικα της 

Java. 

    Η γεννήτρια τεκμηρίωσης υποστηρίζει ειδικές ετικέτες για την πρόσθεση επιπλέον 

πληροφοριών στα παραγόμενα HTML έγγραφα. Όλες οι ετικέτες ξεκινούν με το σύμβολο @ το 

οποίο και πρέπει να εμφανίζεται στην αρχή κάθε γραμμής. Ένα παράδειγμα πηγαίου κώδικα που 

χρησιμοποιεί ετικέτες τεκμηρίωσης κλάσεων είναι και το ακόλουθο: 

  

/** 

 * @see Object 

 * @see gemology.Rock 

 *@version  2.0 Dec 5,1996 

 * @author Brett Weir 

 */ 

   

     Diassembler αρχείων κλάσεων 

   Ο  diassembler αρχείων κλάσεων της java (javap) χρησιμοποιείται για την 

"αποσυναρμολόγηση" ενός αρχείου κλάσης, πράγμα που σημαίνει ότι το εκτελέσιμο αρχείο 

κλάσης αναλύεται σε μία λίστα δημόσιων δεδομένων, μεθόδων ή οδηγιών μορφής bytecode. Ο 

diassembler αρχείων κλάσεων είναι χρήσιμος όταν δεν έχετε τον πηγαίο κώδικα για μία κλάση, 

αλλά θέλετε να μάθετε κάτι για τον τρόπο υλοποίησής του. 

  

H Java ως γλώσσα του Διαδικτύου  

    Ο ενθουσιασμός που έχει προκληθεί με την χρησιμοποίηση της Java ως γλώσσα ανάπτυξης 

εφαρμογών στο διαδίκτυο, οφείλεται στην δυνατότητα της γλώσσας αυτής να επιλύει δύο 

βασικά προβλήματα που έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο του διαδικτύου και τα οποία 

αναλύουμε παρακάτω. 

    

 

 

 



      Το περιεχόμενο του WWW είναι παθητικό και στατικό 

    Οι σελίδες του WWW είναι κατάλληλες για την μετάδοση παθητικών, στατικών 

πληροφοριών, δηλαδή πληροφοριών που δεν αλλάζουν συχνά (στατικές) και δεν μεταβάλλονται 

ανάλογα με την αλληλεπίδραση του χρήστη (παθητικό). 

    Για παράδειγμα, πολλές σελίδες στο Web σου επιτρέπουν την είσοδο στα στοιχεία μίας 

επιχείρησης όσον αφορά τις τιμές κάποιον μετοχών στο χρηματιστήριο. Τις περισσότερες φορές 

οι σελίδες αυτές είναι στατικές γιατί δεν ενημερώνονται ταυτόχρονα με τις νέες τιμές των 

μετοχών όσο ο χρήστης πλοηγείται στην σελίδα. Επίσης, είναι παθητικές γιατί το μόνο που 

μπορεί να κάνει ο χρήστης είναι να ζητήσει την τιμή μίας μετοχής. 

    Οι περισσότερες τεχνολογίες ανάπτυξης Web εφαρμογών είναι κατάλληλες για την μετάδοση 

τέτοιου είδους πληροφοριών. Ωστόσο, η Java επιτρέπει την δημιουργία πιο δυναμικών 

ιστοσελίδων. Μπορούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα διάγραμμα που δείχνει τις τιμές μίας 

μετοχής το οποίο ενημερώνεται αυτόματα όσο ο χρήστης πλοηγείται στην σελίδα. Η δημιουργία 

τέτοιων σελίδων είναι σαφώς ευκολότερη μέσα από την Java παρά από οποιαδήποτε άλλη 

γλώσσα.  

  

 

     Η ανάγνωση του περιεχομένου του WWW εξαρτάται κάθε φορά από το πρόγραμμα 

πλοήγησης που χρησιμοποιεί ο χρήστης του Παγκόσμιου Ιστού.  

    Πριν από την ανάπτυξη της Java, ο σχεδιαστής μίας ιστοσελίδας δεν μπορούσε να ξέρει πιο 

πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων (browser) χρησιμοποιεί ο χρήστης. Μπορούσε λοιπόν να 

χρησιμοποιεί γραφικά και ήχο τα οποία όμως δεν θα μπορούσε να δει ο χρήστης εάν δεν 

χρησιμοποιούσε το κατάλληλο πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων. 

    Με την ανάπτυξη όμως της Java το πρόβλημα αυτό επιλύθηκε. Η Java επιτρέπει στον 

σχεδιαστή της ιστοσελίδας την ανάπτυξη σελίδων που θα παραδοθούν σε όλους τους χρήστες 

που χρησιμοποιούν ένα συμβατό ως προ την Java πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων. 

 

Πως λειτουργεί η Java 

     Στο σχήμα 1.1 φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο γίνεται η μεταφορά του πηγαίου κώδικα της 

Java (Java source code) μέσω του διαδικτύου. Υπάρχει ένας κεντρικός υπολογιστής (host) στον 

οποίο αποθηκεύεται ο κώδικας ενός προγράμματος γραμμένος στην γλώσσα προγραμματισμού 

Java. Όταν ο χρήστης ενός τοπικού υπολογιστή χρησιμοποιεί το διαδίκτυο για να συνδεθεί με 

τον κεντρικό υπολογιστή μέσω ενός "συμβατού με την Java"  προγράμματος ανάγνωσης 

ιστοσελίδων (Java- enabledbrowser), ο κώδικας του προγράμματος μεταφέρεται από τον 

κεντρικό στον τοπικό υπολογιστή. 

    Ενσωματωμένη μέσα σε ένα συμβατό ως προς την Java πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων 

βρίσκεται η εικονική μηχανή της Java (Virual Machine), γνωστή και με την ονομασία 

Διερμηνευτής Χρόνου Εκτέλεσης που αναλύθηκε σε προηγούμενη ενότητα. 

  

 

  

Σχήμα 1.1: Μεταφορά του πηγαίου κώδικα ενός προγράμματος της Java μέσω του διαδικτύου. 



  

  

  

 

 

 

 KΕΦΑΛΑΙΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣΤΡΑΦΗΣ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

Η αντικειμενοστραφής τεχνολογία αποτελείται από τρία βασικά στοιχεία : την 

αντικειμενοστραφή ανάλυση, τον αντικειμενοστραφή σχεδιασμό και τον αντικειμενοστραφή 

προγραμματισμό.  

  

Αντικείμενα 

   Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός επινοήθηκε για να διασπάσει σε επιμέρους ενότητες 

διάφορα άλλα μεγάλα προγράμματα, προκειμένου η προετοιμασία του κώδικα να γίνεται πιο 

άνετα, πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη ασφάλεια. 

    Η ιδέα που βρίσκεται πίσω από τα αντικείμενα είναι απλή. Εσείς απλά χωρίζετε το 

πρόγραμμά σε επιμέρους τμήματα, καθένα από τα οποία, μπορείτε εύκολα να διαμορφώσετε 

προκειμένου να εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία. Αυτά τα επιμέρους τμήματα του 

προγράμματος είναι τα αντικείμενα. Για παράδειγμα, μπορείτε να βάλετε όλα τα μέρη ενός 

προγράμματος που αφορούν την διαχείριση της οθόνης σε ένα αντικείμενο με το όνομα Screen. 

Τα αντικείμενα είναι πιο δυναμικά από τις απλές συναρτήσεις  ή τα σύνολα των μεταβλητών, 

αφού μπορούν  να κρατούν συναρτήσεις και μεταβλητές μαζί  κατά τέτοιο τρόπο ώστε η χρήση 

τους να γίνεται πολύ πιο εύκολα. 

   Για παράδειγμα, το αντικείμενο Screen μπορεί να κρατήσει όχι μόνο τα δεδομένα που 

εμφανίζονται πάνω στην  οθόνη, αλλά και συναρτήσεις που χρειάζονται για τον χειρισμό των 

δεδομένων. Αυτό σημαίνει, ότι ο χειρισμός της οθόνης είναι κάτι που σε τελική ανάλυση είναι 

κρυφό από το υπόλοιπο μέρος του προγράμματος κατά ένα πολύ εξυπηρετικό τρόπo έτσι ώστε ο 

χειρισμός του υπόλοιπου τμήματος του προγράμματος, που δεν έχει να κάνει με θέματα οθόνης, 

να γίνεται πιο άνετα και πιο γρήγορα. 



  

  

Κύκλος Zωής Tων Aντικειμένων 

  

    Ο κύκλος ζωής κάθε αντικειμένου στην Java  αποτελείται από πέντε φάσεις:  

   Δήλωση ενός χειριστή για το αντικείμενο 

   Δημιουργία  

   Αρχικοποίηση 

   Χρησιμοποίηση μέσω αναφοράς 

   Καταστροφή 

  

Δήλωση ενός χειριστή για το αντικείμενο:  Τα αντικείμενα που υπάρχουν στην μνήμη δεν 

έχουν καμία χρησιμότητα, εκτός και αν υπάρχει κάποιος τρόπος αναφοράς σε αυτά. Στην Java η 

πρόσβαση σε αυτά γίνεται με χειριστήρια (handles). 

  

  

Πρόκειται για δείκτες σε ένα πίνακα που κρατατούν την πραγματική θέση των αντικειμένων 

στη μνήμη. Αυτό βοηθά στην εύκολη μετακίνηση των αντικειμένων και στην πιο 

αποτελεσματική χρήση τους. Η δήλωσή τους γίνεται ως εξής : 

                               

  

className  handleName; 

  

όπου το className είναι το όνομα μιας γνωστής κλάσης και το  handleName το όνομα του 

χειριστηρίου. 

  

Δημιουργία: Η δήλωση των αντικειμένων δεν συνεπάγεται και την δημιουργία τους. Για την 

δημιουργία ενός νέου αντικειμένου χρησιμοποιείται ο τελεστής new(). H σύνταξή του γίνεται ως 

εξής: 

  

new className (Arguments); 

  

όπου className είναι το όνομα της κλάσης και Arguments οι παράμετροι που είναι 

απαραίτητοι. 

  

Αρχικοποίηση: Πολλές φορές με την δημιουργία ενός αντικειμένου είναι επιθυμητή και η 

αρχικοποίηση του. Αυτή γίνεται με την ανάθεση αρχικών τιμών στις ιδιότητές του. Μια μέθοδος 

δημιουργίας (constructor) για μια συγκεκριμένη κλάση είναι απλώς μια μέθοδος, η οποία 

εκτελείται αυτομάτως όταν δημιουργείται ένα αντικείμενο της εν λόγω κλάσης και σκοπός της 

είναι να προσδιορίζει την αρχική κατάσταση για το εν λόγω αντικείμενο. Δηλαδή, οι μέθοδοι 



δημιουργίας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της αρχικής κατάστασης των 

αντικειμένων. Μια μέθοδος δημιουργίας μιας κλάσης χρησιμοποιείται όταν ένα νέο αντικείμενο 

πρόκειται να δημιουργηθεί και στη συνέχεια μπορείτε να ορίσετε το αντικείμενο αυτό όπως 

εσείς θέλετε. Λόγω του ότι μια μέθοδος δημιουργίας είναι  κι αυτή μέθοδος, μπορείτε να 

διαβιβάσετε δεδομένα σε αυτήν. Ένα παράδειγμα δημιουργίας ενός αντικειμένου και 

αρχικοποίησής του φαίνεται παρακάτω:   

  

                                                        import java.awt.* ;  

                                                        public class text extends java.applet.Applet 

                                                        {    TextField text1; 

  public void init() 

                                                                {  

                                                                     text1= new TextField("Hello Java") 

                                                                                         . 

                                                                                         . 

  

                                                                 }  

                                                       } 

  

Για την ανάθεση σταθερής τιμής σε μια ιδιότητα δεν χρειάζεται μέθοδος δημιουργίας. 

  

 Χρησιμοποίηση μέσω αναφοράς: Ένα σημαντικό πράγμα που συμβαίνει στα παρασκήνια 

καθώς εργάζεστε με τα αντικείμενα είναι η χρήση αναφορών προς αυτά. Κατά την εκχώρηση 

αντικειμένων σε μεταβλητές ή σαν ορίσματα σε μεθόδους, περνιούνται αναφορές προς τα 

αντικείμενα και όχι τα ίδια τα αντικείμενα. Ένα απλό παράδειγμα αναφοράς : 

  

                                                             import java.awt.Point ; 

                                                             class Reference  

                                                            { 

                                                                  public static void main(String args[])  

                                                                { 

                                                                  Point pt1, pt2; 

                                                                   pt1=new Point(50,50); 

                                                                   pt2=pt1; 

                                                                   pt1.x=100; 

                                                                   pt1.y=100; 

                                                                  System.out.println("Point:" + pt1.x + " , " +  pt1.y); 

                                                                  System.out.println("Point:" + pt2.x + " , " +  pt2.y); 

                                                                  } 

                                                            } 



  

Τα αποτελέσματα στην έξοδο θα είναι: pt1: 50,100 

                                                               pt2: 50,100 

Εδώ απλά δηλώνονται δύο μεταβλητές   pt1, pt2. Στην πρώτη μεταβλητή, την pt1, εκχωρούνται 

τιμές. Αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι το πως παίρνει τιμές η μεταβλητή  pt2. Αυτό γίνεται μέσω 

της χρήσης αναφοράς που απλά επιτυγχάνεται με την εντολή  pt2=pt1; 

  

Καταστροφή: Πρόκειται για την τελευταία φάση του κύκλου ζωής των αντικειμένων. Όταν δεν 

χρειαζόμαστε πλέον ένα αντικείμενο, επιθυμούμε την απελευθέρωση του χώρου μνήμης που 

καταλαμβάνει. Το σύστημα διαχείρισης μνήμης της Java, χρησιμοποιεί έναν αυτόματο 

μηχανισμό για την ανάληψη της αχρησιμοποίητης μνήμης. Η Java θυμάται όλα τα αντικείμενα 

και όλες τις αναφορές σε αυτά. Ο μηχανισμός που χρησιμοποιείται για την διαγραφή των 

αντικειμένων καλείται συλλογέας  σκουπιδιών (garbage collector). 

  

 Κλάσεις και Υποδείγματα 

   Μπορείτε να θεωρήσετε μια κλάση σαν ένα τύπο αντικειμένου. Είναι ουσιαστικά ένα πρότυπο 

για πολλαπλά αντικείμενα με παρόμοια  χαρακτηριστικά. 

    Αυτό που είναι σημαντικό και πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι το εξής: το ίδιο το αντικείμενο 

είναι εκείνο που κρατάει τα δεδομένα με τα οποία θέλετε εσείς να δουλέψετε. Η ίδια η κλάση 

δεν κρατά καθόλου δεδομένα, απλώς περιγράφει πως το αντικείμενο θα πρέπει να έχει 

διαμορφωθεί προκειμένου να κρατήσει αυτά τα δεδομένα. 

    Μια κλάση είναι απλώς μια δομή προγραμματισμού που ομαδοποιεί μαζί ή ενθυλακώνει 

συναρτήσεις και δεδομένα, ενώ ένα αντικείμενο μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μια μεταβλητή 

της εν λόγω κλάσης. 

    Για παράδειγμα αν έχετε ορίσει μια κλάση με το όνομα π.χ graphicsClass μπορείτε να 

δημιουργήσετε ένα αντικείμενο της κλάσης αυτής με το όνομα Screen ως εξής:  

  

 graphicsClass Screen; 

  

    Μια κλάση (class) είναι ένα γενικευμένο πρότυπο για μια ομάδα αντικειμένων τα οποία έχουν 

παρόμοια χαρακτηριστικά. 

    Ένα υπόδειγμα (instance) μια κλάσης είναι ένας άλλος όρος για τα πραγματικά αντικείμενα. 

Αν η κλάση είναι γενική (γενικευμένη) αναπαράσταση ενός αντικειμένου, ένα υπόδειγμα είναι η 

σαφής αναπαράστασή του. Ποία είναι λοιπόν η διαφορά μεταξύ ενός υποδείγματος και ενός 

αντικειμένου; Στην ουσία καμία. Το αντικείμενο είναι ο πιο γενικός όρος, αλλά τόσο τα 

υποδείγματα (instances) όσο και τα αντικείμενα (Objects), είναι σαφής αναπαράσταση μιας 

κλάσης. Στην πραγματικότητα, οι όροι υπόδειγμα και αντικείμενο χρησιμοποιούνται συχνά ο 

ένας στην θέση του άλλου στην ορολογία του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. 

   Όταν γράφετε ένα πρόγραμμα στην Java  ουσιαστικά δημιουργείτε κλάσεις. Σε περίπλοκα 

προγράμματα, ίσως χρειαστεί να δημιουργήσετε ολόκληρο σετ νέων κλάσεων και να καθορίσετε 

την μεταξύ τους επικοινωνία . 



   Μια βιβλιοθήκη κλάσεων είναι μια συλλογή κλάσεων η οποία μπορεί να χρησιμοποιείται κατ' 

επανάληψη σε διαφορετικά προγράμματα. Οι στάνταρ βιβλιοθήκες κλάσεων της Java περιέχουν 

πολλές κλάσεις για την επίτευξη βασικών εργασιών προγραμματισμού στην Java. 

  

 

Ιδιότητες και Συμπεριφορά των Κλάσεων 

   Κάθε κλάση που δημιουργείται στην Java έχει δύο βασικά χαρακτηριστικά : τις ιδιότητες και 

την συμπεριφορά. 

  

Ιδιότητες 

   Οι ιδιότητες (attributes) είναι τα διακριτά εκείνα πράγματα που διαφοροποιούν το ένα 

αντικείμενο από το άλλο και υπαγορεύουν την εμφάνιση, την κατάσταση ή άλλα ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του αντικειμένου. Ας δημιουργήσουμε τώρα μια υποθετική κλάση με το όνομα 

Car. Μια κλάση για αυτοκίνητα πρέπει να έχει τα παρακάτω ιδιότητες και τις ακόλουθες τυπικές 

τιμές: 

  

                                                                              Color (χρώμα) : κόκκινο, πράσινο, κίτρινο, 

άσπρο. 

                                                                              Style (στυλ) : σπορ, στάνταρ, πολυτελείας. 

                                                                              Maker (Κατασκευαστής) : BMW, Citroen, 

Honda, Mercendes. 

  

    Στην ιδιότητα ενός αντικειμένου μπορούν επίσης να περιλαμβάνονται πληροφορίες για την 

κατάστασή του. Οι ιδιότητες ορίζονται στις κλάσεις μέσω μεταβλητών. Οι τύποι και τα ονόματα 

των μεταβλητών ορίζονται στην κλάση και κάθε αντικείμενο μπορεί να έχει τις δικές τους τιμές 

γι΄ αυτές τις μεταβλητές.  

  

Συμπεριφορά 

    Η συμπεριφορά (behavior) μιας κλάσης καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί ένα 

υπόδειγμα της κλάσης αυτής. Για παράδειγμα, πως αντιδρά όταν του ζητηθεί να κάνει κάτι από 

κάποια άλλη κλάση ή αντικείμενο, ή εάν η εσωτερική του κατάσταση αλλάξει. Η συμπεριφορά 

είναι ο μόνος τρόπος με τον οποίο τα αντικείμενα μπορούν να κάνουν κάτι στους εαυτούς τους ή 

να προκαλέσουν την εκτέλεση  οποιουδήποτε πράγματος. Επιστρέφοντας στο προηγούμενο 

παράδειγμα της κλάσης Car ορισμένες από τις συμπεριφορές που θα μπορούσε να έχει η κλάση 

Car είναι : 

         Άναμμα της μηχανής 

          Σβήσιμο της μηχανής 

      Αλλαγή ταχύτητας 

 Ακινητοποίηση 

  



    Για να ορίσετε την συμπεριφορά ενός αντικειμένου δημιουργείτε μεθόδους (methods), ένα 

σετ εντολών της Java οι οποίες επιτυγχάνουν κάποια  εργασία.  

  

 

 

Μέθοδοι και Μεταβλητές Κλάσεων  

   Οι μέθοδοι καθορίζουν την συμπεριφορά των αντικειμένων. Ο ορισμός τους αποτελείται από 

τέσσερα μέρη :  

                  Το όνομα της μεθόδου 

                Τον τύπο του αντικειμένου ή τον  πρωτογενή τύπο δεδομένων που επιστρέφει η 

μέθοδος 

                Μια λίστα παραμέτρων  

               Το κύριο μέρος της μεθόδου 

    Τα τρία  πρώτα μέρη της δήλωσης μιας μεθόδου αποτελούν την λεγόμενη "υπογραφή" 

(signature) της μεθόδου και υποδεικνύουν χρήσιμες πληροφορίες για την μέθοδο. Η λίστα 

παραμέτρων μιας μεθόδου δηλώνεται μέσα σε παρενθέσεις αμέσως μετά το όνομα της μεθόδου . 

Σε αυτήν την λίστα κάθε μεταβλητή περιγράφεται από ένα τύπο και ένα όνομα, ακόμη και αν 

όλες οι μεταβλητές είναι του ίδιου τύπου. Μπορεί να είναι οποιουδήποτε τύπου και  χωρίζονται 

με κόμμα. Ένα  παράδειγμα δημιουργίας μεθόδου στην Java είναι: 

  

                                                        class Bird { 

                                                         int xPos, yPos ; 

                                                         double fly (int x, int y) { 

                                                         flap(distance); 

                                                         xPos=x; 

                                                         yPos=y; 

                                                         return distance ; 

                                                         } 

                                                        .............. 

                                                       } 

  

 Η μέθοδος που υπάρχει στο προηγούμενο παράδειγμα είναι η fly. 

    Η κλήση των μεθόδων γίνεται με παρόμοιο τρόπο με αυτό της κλήσης μιας ιδιότητας: 

  

ObjectName.methodName; 

  

    Αυτό που πραγματικά γίνεται είναι ότι χρησιμοποιείται το όνομα ενός αντικειμένου για την 

δημιουργία αναφοράς σε ένα αντικείμενο.  

  



               Μια μέθοδος καθορίζει πάντα τον τύπο της επιστρεφόμενης τιμής. 

Αυτός μπορεί να είναι ένας από τους  πρωτογενείς τύπος δεδομένων, ένα όνομα κλάσης, ή void 

εάν η μέθοδος δεν επιστρέφει καμιά τιμή. 

  

    Στην Java μπορείτε να έχετε διαφορετικές μεθόδους με το ίδιο όνομα, αλλά διαφορετικό τύπο 

επιστρεφόμενης τιμής. Η δυνατότητα λοιπόν χρησιμοποίησης μεθόδων με το ίδιο 

όνομα  αποκαλείται υπερφόρτωση μεθόδου (method overloading). Η Java χρησιμοποιεί το 

πλήθος  και το είδος των ορισμάτων για να επιλέξει ποία μέθοδο θα εφαρμόσει σε κάθε 

περίπτωση. 

    Για την δημιουργία μιας υπερφορτωμένης μεθόδου το μόνο που χρειάζεται είναι να 

δημιουργήσετε περισσότερους από έναν διαφορετικούς ορισμούς των μεθόδων στην κλάση σας, 

όλους με το ίδιο όνομα αλλά με διαφορετική λίστα παραμέτρων. 

  

  

 

Δεσμευμένη λέξη this 

   Στο κύριο μέρος μιας μεθόδου μπορεί να θέλετε να αναφερθείτε στο τρέχον αντικείμενο είτε 

για να προσπελάσετε τις μεταβλητές του αντικειμένου αυτού, είτε για να περάσετε το τρέχον 

αντικείμενο ως όρισμα σε άλλη μέθοδο. 

    Για να αναφερθείτε στο τρέχον αντικείμενο σε τέτοιες περιπτώσεις, μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε την δεσμευμένη λέξη  this. Η this μπορεί να χρησιμοποιείται οπουδήποτε 

μπορεί να εμφανίζεται το τρέχον αντικείμενο- με τον συμβολισμό τελείας για την αναφορά στις 

μεταβλητές υποδείγματος του αντικειμένου, ως όρισμα σε μια μέθοδο, ως επιστρεφόμενη τιμή 

για την τρέχουσα μέθοδο. Ένα παράδειγμα :  

  

t = this.x; 

this.myMethod(this); 

return this; 

  

    Σε πολλές περιπτώσεις μπορείτε να έχετε την δυνατότητα να παραλείψετε εντελώς την 

δεσμευμένη λέξη this.Το αν θα παραλειφθεί ή όχι εξαρτάται από το αν υπάρχουν ή όχι 

μεταβλητές με το ίδιο όνομα μέσα στο ίδιο τοπικό πεδίο δράσης. Οι μέθοδοι των κλάσεων που 

δηλώνονται ως static δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την δεσμευμένη λέξη this. 

  

  

Επιστρεφόμενες τιμές Μεθόδων 

     Η επιστρεφόμενη τιμή μιας μεθόδου μπορεί να είναι οποιοσδήποτε τύπος, γνωστός στην 

κλάση στην οποία  έχει δηλωθεί η μέθοδος. Αυτός μπορεί να είναι οποιοσδήποτε πρωτογενής 

τύπος, μια κλάση ορισμένη στο ίδιο αρχείο ή πακέτο ή ένας πίνακας. Για την δήλωση μιας 

μεθόδου που επιστρέφει ένα πίνακα, είναι αναγκαία η τοποθέτηση κενών παρενθέσεων είτε μετά 

τον τύπο, είτε μετά από την λίστα των παραμέτρων. Για να γίνει αυτό πιο κατανοητό:  



  

                                                                class arrayDemo 

                                                                {//Δηλώσεις μεθόδου 

                                                                static int [ ] arrayOfIntegers() 

                                                                        {.... 

                                                                            } 

                                                               } 

  

Μεταβλητές κλάσεων  

   Οι μεταβλητές κλάσεων είναι μεταβλητές οι οποίες ορίζονται και αποθηκεύονται στην ίδια 

κλάση. Συνεπώς, οι τιμές ισχύουν  για την κλάση και όλα τα υποδείγματά της. Με τις 

μεταβλητές υποδειγμάτων, κάθε νέο υπόδειγμα της κλάσης αποκτά ένα νέο αντίγραφο των 

μεταβλητών χωρίς να επηρεάζει τα υπόλοιπα υποδείγματα. Με τις μεταβλητές κλάσης υπάρχει 

ένα αντίγραφο της μεταβλητής. Κάθε υπόδειγμα της κλάσης έχει πρόσβαση σε μια μεταβλητή 

κλάσης, αλλά υπάρχει μόνο μια τιμή της. Η αλλαγή της τιμής αυτής της μεταβλητής ισχύει για 

όλα τα υποδείγματα αυτής της κλάσης. 

    Ο ορισμός των μεταβλητών είναι πολύ απλός, ενώ η προσπέλαση των μεταβλητών των 

κλάσεων γίνεται με τον συμβολισμό της τελείας. Για να διαβάσετε ή να αλλάξετε την τιμή μιας 

μεταβλητής κλάσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε το υπόδειγμα, είτε το όνομα της κλάσης 

στην αριστερή πλευρά της τελείας. 

  

Είναι καλό να χρησιμοποιείται το όνομα της κλάσης όταν αναφέρεστε σε μια 

μεταβλητή γιατί αυτό κάνει τον κώδικά σας πιο ευανάγνωστο και διευκολύνει τον 

αποσφαλμάτωσή του. 

 

 

Κληρονομικότητα 

   Η κληρονομικότητα είναι ένας μηχανισμός με τον οποίο μια νέα κλάση προκύπτει από μια ήδη 

υπάρχουσα. Η υπάρχουσα κλάση ονομάζεται υπέρ-κλάση (base class), ενώ η νέα κλάση 

ονομάζεται προκύπτουσα κλάση ή υπό-κλάση (subclass). H νέα κλάση έχει όλα τα 

χαρακτηριστικά και τις συμπεριφορές τις υπέρ-κλάσης, συν οποιαδήποτε νέα χαρακτηριστικά 

και ιδιότητες προστεθούν. 

    Με την κληρονομικότητα οι κλάσεις που γράφετε εσείς, αυτές που προέρχονται από 

βιβλιοθήκες κλάσεων τρίτων κατασκευαστών και αυτές που προέρχονται από βοηθητικές 

κλάσεις διευθετούνται σε αυστηρή ιεραρχία. Κάθε κλάση έχει μια υπέρ-κλάση (που βρίσκεται 

ένα επίπεδο πιο πάνω),  και μία ή περισσότερες υπό-κλάσεις (κάτω από αυτήν στην ιεραρχία). 

    Όπως αναφέρθηκε και πιο πάνω, όλες οι κλάσεις κληρονομούν όλες τις μεθόδους και τις 

μεταβλητές από τις υπέρ-κλάσεις τους. Έτσι, αποκτούν ένα συνδυασμό όλων των 

χαρακτηριστικών των κλάσεων που βρίσκονται πιο πάνω στην ιεραρχία. 



    Στην κορυφή της ιεραρχίας των κλάσεων στην Java βρίσκεται η κλάση Object. Όλες οι 

κλάσεις κληρονομούν από αυτή την υπέρ-κλάση. Είναι η πιο γενική κλάση της ιεραρχίας και 

ορίζει χαρακτηριστικά που κληρονομούνται από τις υπόλοιπες κλάσεις. Κάθε κλάση παρακάτω 

στην ιεραρχία προσθέτει περισσότερες πληροφορίες  και προσαρμόζεται περισσότερο σε ένα 

συγκεκριμένο σκοπό. Κατ΄ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να θεωρήσετε ότι μια ιεραρχία κλάσεων 

ξεκινά ορίζοντας πολύ αφηρημένες έννοιες στο κορυφαίο επίπεδο και οι έννοιες αυτές γίνονται 

πιο συγκεκριμένες όσο προχωράτε παρακάτω στην ιεραρχία. 

                       

Ο όρος Subclassing αναφέρεται στην διαδικασία δημιουργίας μια νέας κλάσης 

η οποία κληρονομεί συμπεριφορά και χαρακτηριστικά από κάποια άλλη ήδη υπάρχουσα κλάση. 

Με την τεχνική του Subclassing το μόνο που χρειάζεται να ορίσετε είναι οι διαφορές μεταξύ της 

νέας κλάσης που δημιουργείτε και της πατρικής της. Όλη η άλλη συμπεριφορά είναι διαθέσιμη 

στην κλάση  μέσω της κληρονομικότητας.  

  

 

 Δημιουργία μιας ιεραρχίας κλάσεων  

    Εάν δημιουργείτε ένα μεγάλο σετ κλάσεων για ένα ιδιαίτερα πολύπλοκο πρόγραμμα, είναι 

λογικό οι κλάσεις σας όχι μόνο να κληρονομούν στοιχεία από την υπάρχουσα ιεραρχία, αλλά 

επίσης να δημιουργούν από μόνες τους μία νέα ιεραρχία. Αυτό είναι ίσως λίγο δύσκολο, αλλά τα 

πλεονεκτήματά του είναι ιδιαίτερα σημαντικά: 

  

 Όταν αναπτύσσετε τις κλάσεις σας σε μια ιεραρχία, μπορείτε να συγκεντρώσετε τις 

πληροφορίες που θα είναι κοινές για πολλαπλές κλάσεις σε μία ή περισσότερες υπέρ- κλάσεις, 

και κατά συνέπεια να χρησιμοποιείτε τις πληροφορίες αυτές κατ΄ επανάληψη. 

  

 Η αλλαγή (ή εισαγωγή) μιας κλάσης σε ένα από τα ανώτερα επίπεδα της ιεραρχίας αλλάζει 

αυτόματα την συμπεριφορά των υπό-κλάσεων της. Έτσι δεν χρειάζετε να αλλάξετε κλάσεις 

χαμηλότερου επιπέδου, γιατί αποκτούν τα νέα χαρακτηριστικά μέσω της κληρονομικότητας. 

 

 Τρόπος λειτουργίας της κληρονομικότητας 

    Για τις μεταβλητές υποδειγμάτων όταν δημιουργείτε ένα νέο υπόδειγμα μιας κλάσης, παίρνετε 

μια "θέση" για κάθε μεταβλητή που έχει οριστεί στην τρέχουσα κλάση και για κάθε μεταβλητή 

που έχει οριστεί σε όλες τις υπέρ-κλάσεις της. Κατ΄ αυτό τον τρόπο, όλες οι κλάσεις 

συνδυάζονται σχηματίζοντας ένα πρότυπο για το τρέχον αντικείμενο και κατόπιν κάθε 

αντικείμενο συμπληρώνει τις κατάλληλες πληροφορίες για την δική του περίπτωση. 

    Οι μέθοδοι λειτουργούν με παρόμοιο τρόπο. Τα νέα αντικείμενα έχουν πρόσβαση σε όλες τις 

μεθόδους της κλάσης τους και των υπέρ-κλάσεων της, αλλά οι ορισμοί των μεθόδων επιλέγονται 

δυναμικά όταν εκτελείται η μέθοδος. 

    Πρόβλημα δημιουργείται όταν μια υπό-κλάση ορίζει μια μέθοδο που έχει την ίδια υπογραφή 

με μια μέθοδο η οποία ορίζεται σε μια από τις υπέρ-κλάσεις της. Τότε εκτελείται η μέθοδος της 

οποίας ο ορισμός βρίσκεται πρώτος. 



  

  

Υπέρβαση μιας μεθόδου: δημιουργία μιας μεθόδου σε μια υπό-κλάση, η οποία 

έχει την ίδια υπογραφή με μια μέθοδο ήδη ορισμένη σε μια υπέρ-κλάση. Η νέα μέθοδος κρύβει 

την μέθοδο που έχει οριστεί στην υπέρ-κλάση. 

  

 

Μονή και πολλαπλή κληρονομικότητα 

   Η μορφή της κληρονομικότητας που υποστηρίζει η Java αποκαλείται μονή κληρονομικότητα. 

Μονή κληρονομικότητα σημαίνει ότι κάθε κλάση μπορεί να έχει μόνο μία υπέρ-κλάση. 

    Σε άλλες όμως γλώσσες προγραμματισμού οι κλάσεις μπορούν να έχουν περισσότερες από 

μία υπέρ-κλάσεις και κληρονομούν τον συνδυασμό των μεταβλητών και των μεθόδων από όλες 

αυτές τις κλάσεις. Αυτό αποκαλείται πολλαπλή κληρονομικότητα. και μπορεί να παρέχει 

τεράστια ισχύ όσον αφορά στη δυνατότητα δημιουργίας κλάσεων οι οποίες θα εμπεριέχουν 

οποιαδήποτε μορφή συμπεριφοράς εσείς επιθυμείτε. 

    

 

Ενθυλάκωση (Encapsulation) 

    Μία κλάση μπορεί να ορίζει πολλές μεθόδους και μεταβλητές. Δεν είναι όμως  όλες αυτές 

χρήσιμες σε έναν καταναλωτή της κλάσης, ενώ ορισμένες μπορεί να είναι ακόμα και επιζήμιες 

εάν δεν χρησιμοποιηθούν με τον σωστό τρόπο. Στην περίπτωση αυτή η χρήση των βασικών 

αρχών ενθυλάκωσης καθίσταται αναγκαία. Τι εννοούμε όμως με τον όρο ενθυλάκωση; 

    Όταν μία μέθοδος ή μία μεταβλητή είναι ορατή σε κάποια άλλη κλάση, οι μέθοδοι της 

μπορούν να αναφέρονται (να καλούν ή να τροποποιούν) αυτή την μέθοδο ή την μεταβλητή. Η 

προστασία αυτών των μεθόδων και των μεταβλητών υποδειγμάτων περιορίζει την ορατότητα 

και την χρήση τους. Συνεπώς, ως σχεδιαστές μίας κλάσης ή μίας ολόκληρης ιεραρχίας κλάσεων, 

είναι προτιμότερο να ορίζετε την εξωτερική εμφάνιση μίας κλάσης, ποίες μεταβλητές και 

μέθοδοι θα είναι προσπελάσιμες από τους χρήστες αυτής της κλάσης και ποιες μεταβλητές και 

μέθοδοι θα είναι μόνο για εσωτερική χρήση από την κλάση. Αυτό αποκαλείται ενθυλάκωση 

(encapsulation) και είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό της αντικειμενοστραφούς σχεδίασης.  

    Καλό είναι, όταν δημιουργείτε προγράμματα με πολλές ενδοσυσχετιζόμενες κλάσεις να 

χρησιμοποιείται τις βασικές αρχές της ενθυλάκωσης και τον έλεγχο πρόσβασης στις εσωτερικές 

διεργασίες των κλάσεων προκειμένου να σχεδιάσετε καλύτερα το πρόγραμμά σας. 

    Αυτό που θα πρέπει να θυμάστε σίγουρα είναι ότι η ενθυλάκωση: 

        Αποκρύπτει βασικά στοιχεία της εφαρμογής 

        Τμηματοποιεί τον κώδικα της εφαρμογής: Αν το σύστημα είναι καλά σχεδιασμένο ο 

κώδικας ενός αντικειμένου παραμένει ανεξάρτητος από αυτόν των υπόλοιπων αντικειμένων. 

  



Διασυνδέσεις ( Interfaces ) 

    Οι διασυνδέσεις, όμοια με τις αφηρημένες κλάσεις και μεθόδους, παρέχουν πρότυπα 

συμπεριφοράς τα οποία πρέπει να υλοποιήσουν άλλες κλάσεις . Ωστόσο οι διασυνδέσεις, 

παρέχουν πολύ περισσότερη λειτουργικότητα στην Java και στην σχεδίαση κλάσεων και 

αντικειμένων σε σύγκριση με τις αφηρημένες κλάσεις και μεθόδους. 

   

Διασυνδέσεις και Κλάσεις 

   Οι κλάσεις και οι διασυνδέσεις έχουν πολλά κοινά. Οι διασυνδέσεις, όμοια με τις κλάσεις , 

δηλώνονται σε πηγαία αρχεία. Όμοια με τις κλάσεις, μεταγλωττίζονται επίσης, χρησιμοποιώντας 

τον μεταγλωττιστή της Java,  σε .class αρχεία. Στις περισσότερες περιπτώσεις , 

οπουδήποτε  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε  μια κλάση (ως τύπο δεδομένων για μια μεταβλητή, 

ως αποτέλεσμα μιας εντολής μετατροπής τύπου, κ.λ.π ) μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και 

μια διασύνδεση. 

   Σχεδόν οπουδήποτε βλέπετε και ένα όνομα κλάσης, σε οποιοδήποτε από τα 

παραδείγματα  μπορείτε να αντικαταστήσετε στην θέση του το όνομα μιας διασύνδεσης. Οι 

προγραμματιστές της Java  χρησιμοποιούν συχνά τον όρο "κλάση" όταν στην πραγματικότητα 

εννοούν "διασύνδεση". Οι διασυνδέσεις συμπληρώνουν και επεκτείνουν την ισχύ  των κλάσεων. 

Τα δύο αυτά πράγματα μπορούν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο σχεδόν τρόπο. Μια από τις 

ελάχιστες διαφορές που υπάρχουν μεταξύ τους είναι το γεγονός ότι δεν μπορείτε να 

δημιουργείτε υποδείγματα μιας διασύνδεσης: ο  τελεστής new μπορεί να δημιουργεί μόνο 

υποδείγματα κλάσεων. 

  

 

Υλοποίηση και χρήση Συστημάτων Επικοινωνίας  

  Υπάρχουν δύο πράγματα που μπορείτε να κάνετε με τις διασυνδέσεις: να τα χρησιμοποιήσετε 

στις δικές σας κλάσεις και να δημιουργήσετε δικά σας. 

  

Χρησιμοποίηση συστημάτων επικοινωνίας 

    Για να χρησιμοποιήσετε μια διασύνδεση, περιλαμβάνετε την δεσμευμένη λέξη implements ως 

μέρος του ορίσματος της κλάσης. Ένα απλό παράδειγμα είναι :  

public class Aplo extends java.applet.Applet implements Runnable. 

  

    Επειδή οι διασυνδέσεις δεν παρέχουν τίποτα περισσότερο από ορισμούς αφηρημένων 

μεθόδων πρέπει να υλοποιήσετε  τις μεθόδους αυτές στις δικές σας κλάσεις, χρησιμοποιώντας 

τις δικές σας υπογραφές μεθόδων με την διασύνδεση. Αφού συμπεριλάβετε μια διασύνδεση 

πρέπει να υλοποιήσετε όλες τις μεθόδους της και όχι κάποιες επιλεκτικά. 

    Αφού υλοποιήσετε μια διασύνδεση, οι υπό-κλάσεις της κλάσης σας θα κληρονομήσουν αυτές 

τις νέες μεθόδους. Εάν η κλάση σας προέρχεται από μια υπέρ-κλάση η οποία υλοποιεί μια 

συγκεκριμένη διασύνδεση, δεν χρειάζεται να συμπεριλάβετε την  δεσμευμένη λέξη implements 

στον ορισμό της δική σας κλάση. 

  



  

Υλοποίηση Πολλαπλών Συστημάτων Επικοινωνίας     

   Αντίθετα με την  ιεραρχία των κλάσεων η οποία ορίζει μονή κληρονομικότητα, μπορείτε να 

συμπεριλάβετε όσες διασυνδέσεις χρειάζεστε στις κλάσεις σας και οι κλάσεις σας θα υλοποιούν 

την συνδυασμένη συμπεριφορά όλων των συμπεριλαμβανόμενων διασυνδέσεων. Για να 

συμπεριλάβετε πολλαπλές διασυνδέσεις σε μια κλάση, διαχωρίζετε τα ονόματά τους με 

κόμματα: 

  

public class Aplo extends java.applet.Applet implements Runnable, Eatable, Sortable {...} 

  

Δημιουργία και Επέκταση Συστημάτων Επικοινωνίας 

Για να δημιουργήσετε μια νέα διασύνδεση, την  δηλώνεται όπως φαίνεται στο παρακάτω 

παράδειγμα: 

  

          interface Driveable { 

            boolean startEngine(); 

      void stopEngine(); 

                   float accelerate (float acc); 

                     boolean turn (Direction dir); } 

  

    O ορισμός αυτός είναι ουσιαστικά ίδιος με αυτόν μιας κλάσης, με την λέξη interface να 

αντικαθιστά την λέξη class. 

    Στις διασυνδέσεις μπορεί κάποιος να δηλώσει μεταβλητές και  μεθόδους. Συνήθως 

καθορίζουν δυνατότητες γι΄ αυτό συνήθως ονομάζονται σύμφωνα με την δυνατότητα που 

υλοποιούν. Οι ορισμοί μεθόδων μέσα σε μια διασύνδεση είναι public και abstract μέθοδοι. Δεν 

μπορείτε να δηλώσετε μια μέθοδο ως private ή protected. 

  

Μια διασύνδεση δεν είναι τίποτα περισσότερο από αμιγής σχεδίαση. Δεν υπάρχει 

καθόλου υλοποίηση. 

    

    Οι μεταβλητές πρέπει να δηλώνονται ως public, static καιi final. 

  

 

Μέθοδοι μέσα σε Συστήματα Επικοινωνίας 

   Το πρόβλημα που δημιουργείται είναι πως θα οριστούν οι τιμές των παραμέτρων των μεθόδων 

που βρίσκονται μέσα στις διασυνδέσεις. Η λύση έγκειται στο γεγονός ότι χρησιμοποιείται ένα 

όνομα interface οπουδήποτε μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ένα όνομα κλάσης. Ορίζοντας τους 

τύπους των παραμέτρων των μεθόδων σας σε μια διασύνδεση, μπορείτε να δημιουργήσετε 

γενικευμένες παραμέτρους οι οποίες θα ισχύον για οποιαδήποτε κλάση χρησιμοποιήσει αυτή τη 

διασύνδεση. 



  

Επέκταση των Συστημάτων Επικοινωνίας 

   Όπως και με τις κλάσεις , οι διασυνδέσεις μπορούν να οργανώνονται σε μια ιεραρχία. Όταν 

μια διασύνδεση κληρονομεί από μια άλλη διασύνδεση, αποκτά όλους τους ορισμούς των 

μεθόδων και τις σταθερές που έχουν οριστεί στην υπέρ-κλάση. Για να επεκτείνετε μια 

διασύνδεση χρησιμοποιείτε την δεσμευμένη λέξη extends ακριβώς όπως και στους ορισμούς των 

κλάσεων : 

  

public interface Fruit extends Food {.....} 

  

Σημειώστε ότι, αντίθετα με τις κλάσεις, η ιεραρχία των διασυνδέσεων 

υποστηρίζει πολλαπλή κληρονομικότητα . Έτσι για παράδειγμα μια διασύνδεση μπορεί να 

εκτείνετε σε όσες κλάσεις χρειάζεται. 

  

Πακέτα (Packages) 

    Κάποτε τα συστήματα αρχείων ήταν επίπεδα. Υπήρχαν μόνο αρχεία και δεν υπήρχε καμιά 

ιδέα γύρω από τους καταλόγους και τους υποκαταλόγους. Με την χρησιμοποίηση όμως ολοένα 

και περισσότερων αρχείων ήταν απαραίτητος ο διαχωρισμός τους, για καλύτερη διαχείριση του 

συστήματος. Η Java επιπλέον, επιτρέπει στους προγραμματιστές να χρησιμοποιούν συστατικά 

που έχουν αναπτυχθεί από άλλους. Αυτά έχουν την μορφή των κλάσεων και η οργάνωσή τους 

είναι απαραίτητη. 

   

Τι είναι τα πακέτα ; 

    Πρόκειται για μια συλλογή κλάσεων και συστημάτων επικοινωνίας της Java. Είναι ένας 

τρόπος δημιουργίας ιεραρχίας που λύνει το πρόβλημα της διαχείρισης. 

    Οι κλάσεις στα πακέτα, συνδέονται με κάποιο τρόπο και το πακέτο που τα συνδέει ονομάζεται 

σύμφωνα με αυτή την σχέση. Ένα παράδειγμα πακέτου που χρησιμοποιείται πολύ είναι το 

Java.lang. 

    Κάθε κλάση ανήκει σε ένα πακέτο. Αν δεν έχει δηλωθεί καθαρά ότι ανήκει σε ένα πακέτο 

τότε θεωρείται ότι ανήκει στο default πακέτο. 

  

Ονοματολογία Πακέτων 

    Καθώς δεν υπάρχει κάποιος υπεύθυνος για την ονομασία των πακέτων, είναι δυνατόν να 

υπάρξουν συγκρούσεις και έτσι τα πακέτα να χάσουν την μοναδικότητά τους . Επίσης θα είναι 

αδύνατη και η ταυτόχρονη χρησιμοποίησή τους. Έτσι για την αποφυγή τέτοιων προβλημάτων 

έχουν εισαχθεί ορισμένοι περιορισμοί: 

 

Το όνομα των πακέτων αποτελείται από δύο μέλη. Το πρώτο μέλος είναι το όνομα 

ενός οργανισμού, ενώ το δεύτερο μέλος είναι όνομα που περιγράφει την συλλογή των κλάσεων. 



Τα ονόματα των πακέτων πρέπει να ξεκινούν με πεζά γράμματα. 

Το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η διατήρηση της μοναδικότητας του ονόματος 

των οργανισμών. Κανείς δεν εμποδίζει δύο οργανισμούς να έχουν  το ίδιο όνομα. Την 

λύση μπορεί αν δώσει η χρησιμοποίηση του αντίστροφου ονόματος. Για παράδειγμα αντί 

του cs.technion.ac.il μπορούμε να έχουμε το il.ac.technion.cs. 

  

Μόνες εξαιρέσεις είναι τα πακέτα java και  sun τα οποία επειδή υπήρχαν πριν τη σύμβαση 

των ονομάτων διατηρούν τα αρχικά τους ονόματα. 

  

  

Δημιουργία Πακέτων  

    Για την δημιουργία πακέτων απλά ακολουθούμε τα παρακάτω βήματα: 

 

 Δημιουργία νέων  καταλόγων: Το πρώτο βήμα είναι η δημιουργία καταλόγων κλάσεων και 

πηγών. Ένα παράδειγμα είναι :  

  

MD SomePath\src\YRODN\NameOfNewPackage; 

  

 Αντιγραφή των αρχείων πηγών: Το επόμενο βήμα είναι η αντιγραφή των αρχείων πηγών 

στους καταλόγους των πακέτων. Ένα παράδειγμα είναι : 

  

copy SomePath\*.java  SomePath\src\YRODN\NameOfNewPackage; 

  

 Προσθήκη της πρότασης πακέτου :Σε  κάθε πακέτο πρέπει να προστεθεί η πρόταση  

  

package YRODN NmaeOfPackage; 

  

 Μεταγλώττιση του πακέτου: Για την μεταγλώττιση του πακέτου χρησιμοποιείται ένας 

ειδικός διακόπτης στον μεταγλωττιστή, ο οποίος συνδυάζει όλες τις κλάσεις από τον κατάλογο 

σε ένα μοναδικό πακέτο. Χρειάζεται να προσδιοριστεί τόσο ο αρχικός κατάλογος όσο και ο 

κατάλογος προορισμού. 

  

java c  -d  SomePath\classes SomePath\src\YRODN\NOPN\*.java 

                                                                      NONP=Name Of New Package 

  

 Προσθήκη μιας νέας κλάσης σε ένα πακέτο: Για την προσθήκη μιας κλάσης σε ένα υπάρχον 

πακέτο, απλά προσθέτετε το αρχείο πηγής στον κατάλογο πηγής και επαναλαμβάνεται η 

μεταγλώττιση. 

 



Χρησιμοποίηση Πακέτων  

   Αφού έχουν ήδη δημιουργηθεί τα πακέτα και οι κλάσεις, για να μπορέσουν να 

χρησιμοποιηθούν  είναι απαραίτητη η εισαγωγή τους. Για την εισαγωγή των κλάσεων 

χρησιμοποιείται η  δεσμευμένη λέξη import  στα αρχεία πηγαίου αρχείου. Για παράδειγμα : 

  

Import com.Hyperg.InerG.Hyperspace.contol.MogmaFlow 

  

   Αν ωστόσο το πλήθος των κλάσεων που θέλουμε να εισάγουμε είναι πολύ μεγάλο μπορούμε 

να χρησιμοποιήσουμε τον αστερίσκο (*) που δηλώνει όλες τις κλάσεις. 

  

 

Τροποποιητές (Modifiers) 

    Οι τροποποιητές είναι δεσμευμένες λέξεις τις οποίες προσθέτετε σε κλάσεις, μεθόδους και 

μεταβλητές για να αλλαχθεί η σημασία τους. Οι κλάσεις, οι μέθοδοι και οι μεταβλητές με 

τροποποιητές είναι ακόμη κλάσεις, μέθοδοι και μεταβλητές, αλλά οι τροποποιητές αλλάζουν την 

συμπεριφορά τους ή τον τρόπο με τον οποίο της αντιμετωπίζει η Java. 

  

Οι τροποποιητές λοιπόν είναι ειδικές δεσμευμένες λέξεις της γλώσσας οι 

οποίοι τροποποιούν τον ορισμό και την συμπεριφορά μιας κλάσης, μεθόδου ή μεταβλητής. 

  

Η γλώσσα  Java διαθέτει μεγάλη ποικιλία τροποποιητών: 

  

Τροποποιητές για τον έλεγχο της πρόσβασης σε μια κλάση, μέθοδο ή μεταβλητή: public,  

       protected και private. 

O Τροποποιητής static για την δημιουργία μεθόδων και μεταβλητών κλάσεων. 

O Τροποποιητής abstract  για την δημιουργία  αφηρημένων κλάσεων και μεθόδων. 

O Τροποποιητής final  για την οριστικοποίηση των  κλάσεων, μεθόδων και μεταβλητών. 

Oι Τροποποιητές synchronized και volatile, οι οποίοι χρησιμοποιούνται για νήματα. 

O Τροποποιητής native  για την δημιουργία  εγγενών μεθόδων. 

  

    Οι τροποποιητές είναι προαιρετικοί. Κανένας δεν είναι υποχρεωτικό να εμφανίζεται σε μια 

δήλωση. Ωστόσο είναι καλή πρακτική αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. 

  

Τροποποιητές Πρόσβασης 

    Η λέξη κλειδί public είναι  ένας τροποποιητής πρόσβασης. Οι μέθοδοι μιας κλάσης μπορούν 

να δηλωθούν με τις λέξεις κλειδιά public, protected και private. Εάν δηλωθούν ως public 

μπορείτε να τις καλέσετε από οποιοδήποτε σημεία του προγράμματος  και όχι απλώς μέσα στην 



κλάση στην οποία έχουν δηλωθεί. Εάν δηλωθούν ως private μπορείτε να τις καλέσετε μόνο μέσα 

στην κλάση που τις έχετε καθορίσει. Εάν δηλωθούν ως protected, μπορούν να κληθούν μόνο 

μέσα στην κλάση που καθορίσθηκαν καθώς και στις κλάσεις που παράγονται από την εν λόγω 

κλάση. 

  

  

Τροποποιητής static 

   Οι μεταβλητές κλάσεων είναι γενικές για μια κλάση και για όλα τα υποδείγματά της. Μπορείτε 

να θεωρήσετε τις μεταβλητές κλάσεων ως μεταβλητές με ακόμη γενικότερο πεδίο δράσης από 

τις μεταβλητές υποδειγμάτων. Οι μεταβλητές κλάσεων είναι καλές για την επικοινωνία μεταξύ 

διαφορετικών αντικειμένων μέσα στην ίδια την κλάση ή για την παρακολούθηση γενικών 

καταστάσεων μεταξύ μιας ομάδας αντικειμένων. Για να δηλώσετε μια μεταβλητή κλάσης 

χρησιμοποιείτε την δεσμευμένη λέξη static στην δήλωση της κλάσης: 

  

static int sum; 

static final int Max =10;  

  

Τροποποιητής final 

    Ο τροποποιητής final χρησιμοποιείται πριν από την δήλωση μιας μεταβλητής για τον 

προσδιορισμό μιας σταθεράς και πολλές φορές περιλαμβάνετε και μια αρχική τιμή για την 

μεταβλητή αυτή. 

  

Ο μόνος τρόπος να δηλώσετε σταθερές τιμές στην Java είναι χρησιμοποιώντας 

την δεσμευμένη λέξη final. Ούτε οι δομές #define της C++ ούτε η λέξη const είναι διαθέσιμες 

στην Java. 

     

Τροποποιητής synchronized 

    O τροποποιητής Synchronized  είναι στενά συνδεδεμένος με τα νήματα (αναλύονται σε 

επόμενα κεφάλαια). Η δεσμευμένη λέξη Synchronized λέει στην Java να κάνει το τμήμα του 

κώδικα που υπάρχει σε αυτήν την μέθοδο ασφαλές ως προς τα νήματα. Αυτό σημαίνει ότι μόνο 

ένα νήμα θα επιτρέπεται μέσα σε αυτή την μέθοδο ανά πάσα στιγμή, ενώ τα άλλα θα πρέπει να 

περιμένουν μέχρι να ολοκληρωθεί  η εκτέλεση του τρέχοντος νήματος πριν μπορέσουν να 

αρχίσουν την δική τους εκτέλεση. 

    Για τις μη συγχρονισμένες μεταβλητές τα πράγματα είναι χειρότερα. Επειδή,  ο 

μεταγλωττιστής μπορεί να διατηρεί στους καταχωρητές της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας 

(CPU) κατά την διάρκεια των υπολογισμών και οι καταχωρητές ενός νήματος δεν μπορούν να 

είναι ορατοί από όλα τα άλλα νήματα, μια μεταβλητή μπορεί να ενημερώνεται με τέτοιο τρόπο 

ώστε καμία δυνατή σειρά ενημερώσεων νημάτων να μην παράγει σωστό αποτέλεσμα.  Για την 

αποφυγή αυτής της δυσάρεστης κατάστασης μπορείτε να χαρακτηρίσετε μια μεταβλητή ως 

volatile  (ασταθή), πράγμα που σημαίνει ότι ξέρετε ότι θα ενημερωθεί ασύγχρονα από πολλά 

νήματα.    



  

Τροποποιητής abstract 

   Οποτεδήποτε γίνεται αναδιοργάνωση των κλάσεων σε μια ιεραρχία κληρονομικότητας, 

υπάρχει η υπόθεση ότι οι κλάσεις που βρίσκονται ψηλότερα στην ιεραρχία είναι πιο γενικές και 

πιο αφηρημένες. Συχνά καθώς σχεδιάζετε ιεραρχίες κλάσεων, συνυπολογίζετε όλα εκείνα τα 

θέματα  σχεδίασης και υλοποίησης σε μια κοινόχρηστη "υπέρ-κλάση". Αυτή η υπέρ-κλάση δεν 

θα έχει δικά της υποδείγματα. Ο αποκλειστικός λόγος ύπαρξής της είναι να λειτουργεί σαν 

κοινόχρηστη αποθήκη, για πληροφορίες που θα  χρησιμοποιούνται από τις υπό-κλάσεις. Αυτά τα 

είδη κλάσεων ονομάζονται αφηρημένες κλάσεις και δηλώνονται με τον τροποποιητή  abstract. 

    Οι αφηρημένες κλάσεις δεν έχουν ποτέ δικά τους υποδείγματα, αλλά μπορούν να περιέχουν 

οτιδήποτε θα περιείχε μια κανονική κλάση. Επιπρόσθετα οι αφηρημένες κλάσεις μπορούν να 

περιέχουν και αφηρημένες μεθόδους. Μια αφηρημένη μέθοδος είναι μια υπογραφή μεθόδου 

χωρίς υλοποίηση. Οι υπό-κλάσεις της αφηρημένης κλάσης θα παρέχουν την υλοποίηση για μια 

μέθοδο. 

  Οι αφηρημένες κλάσεις είναι κλάσεις των οποίων ο αποκλειστικός σκοπός 

είναι η παροχή κοινών πληροφοριών στις υπό-κλάσεις. Επόμενως, δεν μπορούν να έχουν δικά 

τους υποδείγματα. 

                           Οι αφηρημένες μέθοδοι είναι μέθοδοι με υπογραφές, αλλά χωρίς υλοποίηση. 

Οι υπό-κλάσεις της κλάσης στην οποία περιέχεται μια αφηρημένη μέθοδος πρέπει να περιέχουν 

τις πραγματικές πληροφορίες. 

   

    Οι αφηρημένες έννοιες εισάγονται με τον τροποποιητή abstract ο οποίος συνήθως τοποθετείτε 

μπροστά από τροποποιητές προστασίας.  

    

 Μια μέθοδος η οποία έχει δηλωθεί ως private ή  static δεν μπορεί να δηλωθεί ταυτόχρονα 

και ως  abstract.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΗ JAVA 

 

Σχόλια 

     Η χρήση σχολίων είναι προαιρετική και έχει ως στόχο την καλύτερη παρουσίαση ενός 

προγράμματος. Σχόλια μπορούν να υπάρξουν σε οποιοδήποτε σημείο ενός προγράμματος αρκεί 

να τοποθετηθούν μέσα στους χαρακτήρες ελέγχου που τα ορίζουν. Η Java διαθέτει  τρεις 

τρόπους χαρακτηρισμού σχολίων:  

  

Χρησιμοποιώντας τα σύμβολα /* και */: Ο τρόπος αυτός χρησιμοποιείται όταν ο χρήστης 

θέλει να ορίσει ως σχόλιο ένα μεγάλο κομμάτι κειμένου που έχει γραφτεί στον κώδικα. Για 

παράδειγμα: 

  

    /* Αυτό είναι ένα κείμενο που 

         χρησιμοποιεί αρκετές γραμμές κώδικά ως σχόλιο*/ 

  

Χρησιμοποιώντας τα σύμβολα //: Χρησιμοποιούμε αυτόν τον τρόπο για να  προσδιορίσουμε 

πιο μέρος του κώδικα είναι σχόλιο όταν θέλουμε να δείξουμε στον μεταγλωττιστή ότι το 

υπόλοιπο τμήμα της γραμμής που βρισκόμαστε είναι σχόλιο. Συνήθώς ο τρόπος αυτός 

σχολιασμού του κώδικα χρησιμοποιείται όταν θέλουμε να προσθέσουμε σχόλια δίπλα από κάθε 

γραμμή κώδικα προκειμένου να επεξηγήσουμε τη ακριβώς κάνει κάθε γραμμή κώδικα. Για 

παράδειγμα:  

  

    Date today = new Date();     // Δημιουργεί ένα αντικείμενο με την σημερινή ημερομηνία 

    System.out.println(today);    //  Εμφανίζει τα δεδομένα στην οθόνη 

  

Χρησιμοποιώντας τα σύμβολα /** και */: Ο τύπος αυτός σχολίου ξεκινά με τους χαρακτήρες 

/** και τελειώνει με τους χαρακτήρες */. Τα περιεχόμενα αυτών των ειδικών σχολίων 

χρησιμοποιούνται από το σύστημα javadoc, αλλά κατά τα άλλα αντιμετωπίζονται πανομοιότυπα 

με το πρώτο είδος σχολίων. Το javadoc χρησιμοποιείται για την παραγωγή πληροφοριών 

τεκμηρίωσης από τον κώδικα. 

  

Η ύπαρξη σχολίων μέσα σε ένα πρόγραμμα δεν έχει καμία επίπτωση στην 

ταχύτητα εκτέλεσης του. Κατά τη μεταγλώττιση του προγράμματος, ο μεταγλωττιστής 

(compiler) αφού ελέγξει τους χαρακτήρες που τα ορίζουν δεν τα μετατρέπει σε εκτελέσιμο 

κώδικα. 

  



   Τα σχόλια δεν μπορούν να είναι ένθετα, δηλαδή η τοποθέτηση σχολίων μέσα σε άλλα 

σχόλια ΔΕΝ επιτρέπεται στην Java. Σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο ο μεταγλωττιστής 

απλά θα αγνοήσει το φωλιασμένο σχόλιο. 

              Τα σχόλια δεν μπορούν να τοποθετηθούν μέσα σε διαλυτικά. Σε περίπτωση που γίνει 

κάτι τέτοιο ο μεταγλωττιστής της Java θεωρεί ότι πρόκειται για κάποιο αλφαριθμητικό.  

  

Μεταβλητές 

    Με τον όρο μεταβλητή χαρακτηρίζουμε κάθε αναγνωριστικό που χρησιμοποιείται από το 

πρόγραμμα για καταχώρηση πληροφοριών. Το όνομα του αναγνωριστικού μαζί με τον τύπο των 

δεδομένων από όπου μπορεί να πάρει τιμές, χαρακτηρίζουν απόλυτα τη θέση μνήμης που 

δεσμεύει ο μεταγλωττιστής για την καταχώριση των αντίστοιχων πληροφοριών. 

    Σε ορισμένες γλώσσες προγραμματισμού, όπως είναι η C ή η C++, ο τύπος των δεδομένων 

είναι απλός, αμετάβλητος και συχνά αντιστοιχεί σε μία καταχωρημένη τιμή ή ένα δείκτη. Σε πιο 

δυναμικές γλώσσες προγραμματισμού όπως είναι η Java, οι μεταβλητές μπορούν να πάρουν 

αυθαίρετες τιμές οι οποίες μπορούν να αλλάξουν κατά την διάρκεια της  ζωής ενός 

προγράμματος.  

    Για να μπορέσει κανείς να χρησιμοποιήσει μία μεταβλητή θα πρέπει πρώτα να τη δηλώσει. 

Δηλώνεις μία μεταβλητή γράφοντας τον τύπο των δεδομένων ακολουθούμενο από το όνομα της 

μεταβλητής. Οι μεταβλητές μπορούν να δηλωθούν στο εσωτερικό των κλάσεων και των 

μεθόδων. Ένα παράδειγμα δήλωσης μίας μεταβλητής είναι:  

        int too; 

        double d1,d2; 

        boolean isFun; 

  

Η Java είναι case sensitive.Αυτό σημαίνει ότι γίνεται διάκριση μεταξύ των πεζών και των 

κεφαλαίων γραμμάτων. Δεν υπάρχει περιορισμός στο μήκος του ονόματος των μεταβλητών. 

Πρέπει όμως να αρχίζουν με γράμμα ή το σύμβολο του δολαρίου ($). Μετά το πρώτο γράμμα 

μπορεί να ακολουθούν ψηφία, γράμματα ή Unicode χαρακτήρες. Επίσης δεν μπορούμε να 

δώσουμε ως όνομα σε μία μεταβλητή το όνομα μίας δεσμευμένης λέξεις, όπως για παράδειγμα 

το this. 

  

Τύποι δεδομένων 

     Υπάρχουν δυο κατηγορίες τύπων δεδομένων οι πρωτογενείς τύποι και οι τύποι αναφορών. 

  

Πρωτογενείς τύποι 

    Οι τύποι αυτοί αναπαριστούν απλές τιμές που έχουν μία ενσωματωμένη λειτουργικότητα στην 

γλώσσα. Είναι σταθερά στοιχεία όπως οι κυριολεκτικές σταθερές και οι αριθμητικές εκφράσεις. 

Οι αριθμοί, οι χαρακτήρες και οι λογικές μεταβλητές (Boolean) είναι πρωτογενή στοιχεία της 



Java. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι αντικείμενα. Είναι ενσωματωμένα στην γλώσσα και μπορούν 

να χρησιμοποιούνται οποιαδήποτε στιγμή. 

  

Πίνακας 3.1: Πρωτογενoί τύποι της Java 

  

Type Bit Size 

byte 8-bit signed integer 

short 16-bit signed integer 

int 32-bit signed integer 

long 64-bit signed integer 

float 32-bit floating - point number 

double 64 -bit floating - point number 

char  16-bit Unicode χαρακτήρες 

boolean Παίρνει μόνο τις τιμές true ή false  

  

  

 

 

Αρχικοποίηση μεταβλητών- Απόδοση Τιμής 

    Η αρχικοποίηση των μεταβλητών είναι καλό να γίνεται από τον ίδιο τo χρήστη, μετά την 

δήλωσή τους. Η αρχικοποίηση και η ανάθεση τιμής σε μια μεταβλητή είναι απλή. Απλά 

χρησιμοποιείτε τον τελεστή = για να αναθέσετε μια τιμή σε μια μεταβλητή. Δηλαδή  ισχύει η 

ακόλουθη μορφή: 

  

 Όνομα της Μεταβλητής =  Τιμή        

  

Για παράδειγμα:  

         int age; 

         age=15; 

 

Επιπλέον μπορείτε ταυτόχρονα να δηλώσετε και να αποδώσετε τιμή σε μια μεταβλητή. Για 

παράδειγμα: 

         int too=42;  

        double d1=3.14,d2=2.314; 



        boolean isFun=true; 

  

    Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν δώσει για κάποιο λόγο αρχική τιμή στη μεταβλητή του η 

Java θα κάνει τη δουλεία αυτή για τον χρήστη. 

  

Πίνακας 3.2: Αρχικές τιμές των πρωτογενών τύπων της Java 

  

Πρωτογενείς τύποι Αρχικές τιμές 

byte 0 

short 0 

int 0 

long 0L 

float 0.0f 

double 0.0d 

char null 

boolean false 

όλες οι αναφορές null 

  

  

 

   Ακέραιοι 

    Υπάρχουν τέσσερις τύποι ακεραίων: byte, short, int και long, οι οποίοι καθορίζονται ως 8-, 

16-, 32- και 64- bit τιμών.   

  

 

 

Πίνακας 3.3: Τιμές των ακέραιων πρωτογενών τύπων 

  

Type Bit Size Minimum Value Maximum Value 

byte 8 -256 255 

short 16 -32,768 32767 

int 32 -2,147,483,648 2,147,483,647 



long 64 
-

9,223,372,036,854,775,808 
9,223,372,036,854,775,807 

  

    Οι τελεστές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε μία ακέραια μεταβλητή δίνονται στον 

παρακάτω πίνακα. 

  

Πίνακας 3.4: Τελεστές των ακέραιων πρωτογενών τύπων 

  

Τελεστές Λειτουργία 

= Ισότητα 

!= Ανισότητα 

> Μεγαλύτερο από 

< Μικρότερο από 

>= Μεγαλύτερο ή ίσο  

<= Μικρότερο ή ίσο 

+ Πρόσθεση 

- Αφαίρεση 

* Πολλαπλασιασμός 

/ Διαίρεση 

% Υπόλοιπο 

++ Αύξηση κατά 1 

-- Μείωση κατά 1 

~ Bitwise Συμπλήρωμα 

& Bitwise AND 

| Bitwise OR 

^ Bitwise XOR 

<< Μετατόπιση αριστερά 

>> Μετατόπιση δεξιά  



>>>  Μετατόπιση δεξιά με εισαγωγή μηδέν 

  

  

Εάν κάνετε πράξεις μεταξύ 2 long μεταβλητών τότε το αποτέλεσμα θα 

αποθηκευτεί σε μία άλλη long μεταβλητή. Το ίδιο συμβαίνει στην περίπτωση που μία μια από 

τις δύο μεταβλητές είναι τύπου long. Εάν καμία από τις δύο μεταβλητές δεν είναι τύπου long 

τότε το αποτέλεσμα θα αποθηκευτεί σε μία int μεταβλητή. 

  

 

 

  

Τύποι κινητής υποδιαστολής 

    Υπάρχουν δύο βασικοί τύποι κινητής υποδιαστολής: ο float και ο double που είναι με τη 

σειρά τους 32- και 64-Bit αντίστοιχα. Οι τελεστές που χρησιμοποιούνται σε αυτούς τους τύπους 

δεδομένων δίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

  

Πίνακας 3.5: Τελεστές των κινητής υποδιαστολής πρωτογενών τύπων 

  

Τελεστές Λειτουργία 

= Ισότητα 

!= Ανισότητα 

> Μεγαλύτερο από 

< Μικρότερο από 

>= Μεγαλύτερο ή ίσο  

<= Μικρότερο ή ίσο 

+ Πρόσθεση 

- Αφαίρεση 

* Πολλαπλασιασμός 

/ Διαίρεση 

% Υπόλοιπο 

++ Αύξηση κατά 1 



-- Μείωση κατά 1 

  

  

Οι μεταβλητές τύπου float ή double μπορούν να μετατραπούν σε κάποιον άλλο 

αριθμητικό τύπο αλλά όχι σε τύπο Boolean. 

  

    Οι τιμές που μπορεί να πάρει μία float μεταβλητή είναι: 

                              - +άπειρο, -άπειρο  

                              - +0,-0 

                              - + ή - κάποιον φυσικό αριθμό 

                             

   

 

Άλλοι τύποι πρωτογενών στοιχείων 

    Υπάρχουν δύο ακόμα πρωτογενείς τύποι δεδομένων. Οι χαρακτήρες (char) που μπορούν να 

πάρουν 16384 διαφορετικές τιμές και οι λογικοί τύποι (Boolean) οι οποίοι παίρνουν μόνο τις 

τιμές true ή false. 

  

Μία μεταβλητή τύπου Boolean δεν μπορεί να πάρει μία ακέραια τιμή όπως είναι το 0 ή το 

1, όπως συμβαίνει σε άλλες γλώσσες προγραμματισμού όπως την C++. 

   

 

Μετατροπή τύπων δεδομένων (Casting) 

    Υπάρχουν περιπτώσεις στις οποίες θέλετε να κάνετε πράξεις μεταξύ δύο μεταβλητών 

διαφορετικού τύπου. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να μετατρέψετε τη μία μεταβλητή στον 

τύπο της άλλης. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί  περιορισμοί όσον αφορά τον τύπο στον 

οποίο μπορεί να μετατραπεί μία μεταβλητή. Ο παρακάτω πίνακας δείχνει όλες τις δυνατές 

μετατροπές. 

  

 

 

Πίνακας 3.6: Δυνατές μετατροπές από έναν τύπο δεδομένων σε κάποιων άλλον 

  

Από  Σε 

byte short,int,long,float,double 



short int,long,float,double 

char int,long,float,double 

int long,float,double 

long float,double 

float double 

  

 

 

Κυριολεκτικά 

    Ο όρος κυριολεκτικά σημαίνει ουσιαστικά ότι αυτό που πληκτρολογείτε είναι αυτό που 

παίρνετε. Για παράδειγμα, εάν πληκτρολογήσετε την κυριολεκτική τιμή 4 σε ένα πρόγραμμα της 

java παίρνετε αυτόματα έναν ακέραιο με την τιμή 4. Οι αριθμοί, οι χαρακτήρες και τα 

αλφαριθμητικά  είναι παραδείγματα κυριολεκτικών. 

  

Κυριολεκτικά για Αριθμητικές τιμές 

   Υπάρχουν αρκετά κυριολεκτικά για ακέραιες τιμές. Για παράδειγμα το 4 είναι μία 

κυριολεκτική τιμή για ένα δεκαδικό ακέραιο τύπου int. Μία κυριολεκτική ακέραια τιμή 

μεγαλύτερη από το μέγεθος που υποστηρίζει ο τύπος int παίρνει αυτόματα τον τύπο long. Οι 

αρνητικοί ακέραιοι παίρνουν ως πρόθεμα το σύμβολο μείον (π.χ -45). 

   Οι ακέραιοι μπορούν να εκφραστούν στο δεκαδικό, οκταδικό και δεκαεξαδικό σύστημα. Ο 

δεκαδικός ακέραιος καθορίζεται από μία ακολουθία ψηφίων που ξεκινά με ένα από τα ψηφία 1-

9:Για παράδειγμα: int i=1230;  Οι οκταδικοί ξεκινούν με το ψηφίο 0 (π.χ 0777 ή 0004), ενώ  το 

0x σημαίνει ότι αυτός ο αριθμός είναι δεκαεξαδικός. Οι δεκαεξαδικοί αριθμοί μπορεί να 

περιέχουν κανονικά ψηφία (0-9) και κεφαλαίους ή πεζούς χαρακτήρες  a-f ή A-F. Για 

παράδειγμα: int i=0xFFFF;  

    Οι κυριολεκτικές τιμές κινητής υποδιαστολής έχουν συνήθως δύο μέρη, το ακέραιο και το 

δεκαδικό (π.χ 5.77777). Μία κυριολεκτική τιμή κινητής υποδιαστολής αντιμετωπίζεται ως ένας 

αριθμός κινητής υποδιαστολής τύπου double, ανεξάρτητα από την ακρίβεια του αριθμού. 

Μπορείτε να καθορίσετε έναν τέτοιον αριθμό ως τύπο float προσθέτοντας το γράμμα f στον 

αριθμό (π.χ 2.56f). 

  

 

  Κυριολεκτικές Λογικές τιμές 

    Οι κυριολεκτικές λογικές τιμές είναι μόνο οι δεσμευμένες λέξεις true (αληθές) ή  false 

(ψευδές). Αυτές οι δεσμευμένες λέξεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν οπουδήποτε θέλετε να 

κάνετε έναν έλεγχο, ή ως μόνιμες πιθανές τιμές για τις μεταβλητές τύπου boolean. 

  

 Κυριολεκτικοί Χαρακτήρες 



Οι κυριολεκτικοί χαρακτήρες εκφράζονται ως μεμονωμένοι χαρακτήρες περικλεισμένοι μέσα σε 

αποστρόφους (π.χ 'a', '#', '3'). Τα κυριολεκτικά χαρακτήρων αποθηκεύονται ως 16-bit 

χαρακτήρες στο σύστημα Unicode. Ο πίνακας 3.7 παρουσιάζει τους ειδικούς κωδικούς που 

μπορείτε να χρησιμοποιείτε για την αναπαράσταση μη εκτυπώσιμων χαρακτήρων, καθώς επίσης 

και τους χαρακτήρες από το σύνολο των χαρακτήρων Unicode. 

  

 

 

Πίνακας 3.7: Κωδικοί χαρακτήρων διαφυγής 

  

Κωδικός διαφυγής Σημασία 

\n Αλλαγή γραμμής 

\t Στηλοθέτης (Tab) 

\b 
Οπισθοχώρηση κατά έναν χαρακτήρα 

(Backspace) 

\r Επαναφορά του δρομέα (Carrige return) 

\f Αλλαγή σελίδας 

\\ Backslash 

\' Απόστροφος 

\" Εισαγωγικό 

\ddd Οκταδικός αριθμός 

\xdd Δεκαεξαδικός αριθμός 

\udddd Χαρακτήρας στο σύνολο χαρακτήρων Unicode 

  

  

 

 Κυριολεκτικά Αλφαριθμητικά  

    Ένα αλφαριθμητικό είναι ένας συνδυασμός χαρακτήρων. Τα αλφαριθμητικά στην Java είναι 

αντικείμενα της κλάσης String. Δεν είναι απλοί πίνακες χαρακτήρων αν και έχουν πολλά από τα 

χαρακτηριστικά τέτοιων διατάξεων. Επειδή τα αντικείμενα αλφαριθμητικών είναι πραγματικά 

αντικείμενα στην Java, έχουν μεθόδους οι οποίες σας δίνουν την δυνατότητα να συνδυάζετε, να 

ελέγχετε και να τροποποιείτε πολύ εύκολα τα αλφαριθμητικά.  

    Τα κυριολεκτικά αλφαριθμητικά αποτελούνται από μία σειρά χαρακτήρων μέσα σε 

εισαγωγικά: 



  

    "Hi, I am a string literal" 

    " "   // κενό αλφαριθμητικό 

  

    Τα αλφαριθμητικά μπορούν να περιέχουν συγκεκριμένους χαρακτήρες διαφυγής, όπως ο 

χαρακτήρας αλλαγής γραμμής ή οι στηλοθέτες, καθώς και οι χαρακτήρες του συνόλου Unicode. 

Μερικά τέτοια παραδείγματα είναι: 

  

   "A string with a \t tab in it" 

   "Nested strings are \"strings inside of\" other strings". 

  

Όταν χρησιμοποιείτε ένα κυριολεκτικό αλφαριθμητικό σε ένα πρόγραμμα της 

java, η java δημιουργεί αυτόματα ένα αντικείμενο της κλάσης String με την τιμή που της δίνετε. 

Δεν συμβαίνει το ίδιο με τα άλλα κυριολεκτικά και συνήθως η δημιουργία ενός νέου 

αντικείμενου απαιτεί την ρητή δημιουργία ενός νέου αντικειμένου μίας κλάσης.  

 

Πίνακες 

    Η έννοια του πίνακα συνδέεται με αριθμημένες θέσεις μνήμης όπου καταχωρούμε 

πληροφορίες του ίδιου τύπου δεδομένων. Η αναφορά μας σε κάθε μία από τις θέσεις αυτές 

γίνεται με το κοινό όνομα που τις χαρακτηρίζει ως σύνολο (το όνομα του πίνακα), 

συνοδευόμενο από την ακριβή τους θέση μέσα στο σύνολο αυτό. Η Java χειρίζεται τους ως 

αντικείμενα. Επομένως για να χρησιμοποιήσουμε έναν πίνακα πρέπει πρώτα να δηλωθεί μία 

μεταβλητή κατάλληλου τύπου και έπειτα να χρησιμοποιηθεί ο τελεστής new για να 

δημιουργήσει το αντικείμενο. Το πλήθος των στοιχείων του είναι σταθερό και ονομάζεται μήκος 

πίνακα. Η Java υποστηρίζει πίνακες όλων των αριθμητικών τύπων και των τύπων αναφορών. Ο 

τρόπος δημιουργίας και χειρισμού των πινάκων είναι παρόμοιος με αυτόν της C++.  

    Οι πίνακες στην Java διαφέρουν σε τρία βασικά σημεία από τα άλλα αντικείμενα: 

Η Java δημιουργεί μία κλάση πίνακα οποτεδήποτε δηλώνεται μία μεταβλητή τύπου πίνακα.  

Επιτρέπει την χρήση του συμβόλου [] για την προσπέλαση των στοιχείων του πίνακα, σε 

αντίθεση βέβαια με τις άλλες κλάσεις στις οποίες αυτό είναι αδύνατον. 

Επιτρέπει την χρήση του τελεστή new για την δημιουργία των πινάκων και προσδιορίζει από 

την αρχή το μήκος του με το σύμβολο []. 

  

 

Τύποι Πινάκων 

    Η δήλωση ενός πίνακα στην Java γίνεται με την χρησιμοποίηση του συμβόλου []. Για 

παράδειγμα: 

  

        int intArray[]; 



        float floatArray[]; 

    double [] doubleArray; 

        char [] charArray; 

  

    Το σύμβολο [] μπορεί να τοποθετηθεί είτε μπροστά είτε πίσω από το όνομα του πίνακα. 

Υπάρχει όμως ένα βασικό πλεονέκτημα που προκύπτει από την τοποθέτηση του συμβόλου 

αυτού πριν από το όνομα του πίνακα. Είναι η δυνατότητα δήλωσης πολλαπλών πινάκων. Για 

παράδειγμα: 

  

        int [] intArray,SecondArray; 

        int thirdArray[],simpleIntArray; 

  

    Στην πρώτη γραμμή του κώδικα και οι δύο μεταβλητές είναι πίνακες. Στην δεύτερη όμως 

γραμμή η μεταβλητή thirdArray είναι ένας πίνακας ακεραίων ενώ η μεταβλητή simpleIntArray 

είναι απλώς μία μεταβλητή τύπου ακεραίου.  

   

Δημιουργία και Αρχικοποίηση πινάκων 

    Εφόσον έχει δηλωθεί ένας πίνακας θα πρέπει στην συνέχεια να δημιουργηθεί. Στην Java αυτό 

γίνεται με τον τελεστή new() ακολουθούμενο από τον τύπο των στοιχείων του πίνακα και το 

μήκος του. Για παράδειγμα: 

  

        int intArray[]=new int[100]; 

        float floatArray[]; 

        floatArray=new float[100]; 

        double [][] doubleArray=new double[10][10]; 

     

Η παρακάτω δήλωση στην Java θα οδηγούσε σε προγραμματιστικό λάθος:  

int intArray[10]; 

  

   Οι αρχικές τιμές όταν δηλωθεί ένας πίνακας είναι: 

Όταν πρόκειται για αριθμούς τότε οι αρχικές τιμές των στοιχείων του πίνακα είναι το 0. 

Στους χαρακτήρες δίνεται το '\0'. 

Στις λογικές τιμές μεταβλητών η τιμή false. 

Και σε οποιονδήποτε άλλο τύπο την τιμή null. 

  

    Ένας άλλος τρόπος αρχικοποίησης του πίνακα είναι τη στιγμή δήλωσης του. Για παράδειγμα: 

  

        int intArray[]={1,2,3,4,5}; 



        char chararray[]={'a','b','c','d'}; 

        string [] stringarray={"A","four","element","Array"}; 

  

    Στα παραδείγματα αυτά ο πίνακας intarray θα είναι ένα πίνακας 5 στοιχείων από το 1 έως το 

5. Ο πίνακας χαρακτήρων charArray θα περιλαμβάνει τα 'a','b','c','d' και ο πίνακας των 

αλφαριθμητικών τα αντίστοιχα αλφαριθμητικά. 

  

Προσπέλαση πινάκων 

    Η προσπέλαση στα στοιχεία ενός πίνακα γίνεται με τρόπο όμοιο με αυτόν της C και της C++. 

Η θέση του στοιχείου ενός πίνακα προσδιορίζεται από τα άγκιστρα μετά το όνομα του πίνακα. 

Ένα παράδειγμα προσπέλασης ενός πίνακα είναι και το ακόλουθο:  

  

        int intArray[]={100,200,300,400,500}; 

  

        int a=intarray[0];   // Το a θα πάρει την τιμή 100 

        int b=intarray[1];   // Το b θα πάρει την τιμή 200 

        int c=intarray[2];   // Το c θα πάρει την τιμή 300 

        int d=intarray[3];   // Το d θα πάρει την τιμή 400 

        int e=intarray[4];   // Το e θα πάρει την τιμή 500 

  

Οι πίνακες στην Java όπως και στην C++ ξεκινούν την αρίθμηση από το 0 μέχρι το n-1 

στοιχείο του πίνακα (όπου n το πλήθος των στοιχείων του πίνακα). Εάν κάποιος προσπαθήσει να 

προσπελάσει ένα στοιχείο περά από τα όρια του πίνακα τότε καλείται η 

ArrayIndexOutOfBoundException, η οποία και θα διαχειριστεί το λάθος. 

  

Μήκος Πίνακα 

    Το μέγεθος ενός πίνακα προκύπτει πολύ εύκολα από την εντολή: 

  

        int intArray[]={1,2,3,4,5}; 

        int lengtharray=intArray.length; 

  

    Το αποτέλεσμα που θα αποθηκευτεί στην μεταβλητή lengthArray θα είναι το 5. 

  

Εφόσον η Java δεν χρησιμοποιεί δείκτες για να εφαρμόσει τους πίνακες, σε κάθε 

προσπέλαση του γίνεται έλεγχος της εγκυρότητας των στοιχείων του. 

  

 



  

Πολυδιάστατοι πίνακες 

    Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις όπου χρειαζόμαστε πίνακες με περισσότερες από μία διστάσεις. 

Η Java δεν έχει πραγματικούς πολυδιάστατους πίνακες. Αντίθετα χρησιμοποιεί πίνακες πινάκων 

προκειμένου να καλύψει και αυτήν την ανάγκη των προγραμματιστών. Η σύνταξη για την 

δήλωση ενός πολυδιάστατου πίνακα είναι παρόμοια με αυτήν που χρησιμοποιούμε στην δήλωση 

ενός μονοδιάστατου πίνακα. Η μόνη διαφορά έγκειται στο ότι για κάθε πρόσθετη διάσταση 

προστίθεται ένα άλλο ζευγάρι από άγκιστρα. Για παράδειγμα:  

  

        int twoDimensions[][]=new int[10][5]; 

        char threeDimensions[][][]=new char[5][3][3]; 

  

   Η αρχικοποίηση των πολυδιάστατων πινάκων γίνεται όπως ακριβώς και των μονοδιάστατων, 

μόνο που κάθε στοιχείο σε ανώτερο επίπεδο είναι πίνακας και όχι τιμή. 

    

 

 Αλφαριθμητικά (String) 

Στις περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού ένα αλφαριθμητικό είναι απλά ένας 

πίνακας χαρακτήρων. Αυτό δεν ισχύει στην Java. Εδώ τα αλφαριθμητικά είναι αντικείμενα της 

κλάσης String της Java και όχι απλοί πίνακες χαρακτήρων.  

   

    Ένα παράδειγμα δημιουργίας ενός νέου αντικειμένου της κλάσης String είναι το ακόλουθο:   

        String str = new String();  

   

Πράξεις σε Αλφαριθμητικά  

    Ο τελεστής της πρόσθεσης πολλές φορές χρησιμοποιείται και για την συνένωση 

αλφαριθμητικών. Για παράδειγμα:      

       System.out.println(name + "is a"  +  color + " beetle");  

   

    Η έξοδος αυτής της γραμμής είναι ένα αλφαριθμητικό. Ο τελεστής +, όταν χρησιμοποιείται με 

αλφαριθμητικά και άλλα αντικείμενα, δημιουργεί ένα αλφαριθμητικό το  οποίο περιέχει το 

αποτέλεσμα της συνένωσης όλων των τελεστών του. Εάν οποιοσδήποτε από τους τελεστές δεν 

είναι αλφαριθμητικό μετατρέπετε αυτόματα.    

  Ένα αντικείμενο ή ένας τύπος μετατρέπεται σε αλφαριθμητικό με την μέθοδο 

toString().    

   

    Ο τελεστής + = δουλεύει επίσης με τα αλφαριθμητικά. Για παράδειγμα, η ακόλουθη έκφραση   



        myName += "Jr.";    

    είναι ισοδύναμη με την ακόλουθη έκφραση:   

    myname= myname + " Jr.";   όπως ισχύει και για τους αριθμούς.  

   

 

Εκφράσεις και Τελεστές  

   Οι εκφράσεις είναι οι πιο απλές εντολές στην Java. Οι αριθμητικές πράξεις και οι έλεγχοι 

ισότητας τιμών είναι κοινά παραδείγματα εκφράσεων. Όταν υπολογίζονται επιστρέφουν μία 

τιμή το αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να εκχωρηθεί σε μεταβλητές. Οι περισσότερες εκφράσεις 

στην Java χρησιμοποιούν τελεστές. Οι τελεστές είναι ειδικά σύμβολα για να πραγματοποιούμε 

αριθμητικές πράξεις, διάφορες μορφές εκχώρησης τιμών, μείωση και αύξηση μίας τιμής και 

λογικές πράξεις.  

 

 

Τελεστές Αριθμητικών Πράξεων 

    Η Java έχει πέντε τελεστές για τις βασικές αριθμητικές πράξεις: 

  

Πίνακας 3.8: Τελεστές αριθμητικών πράξεων 

  

Τελεστής Σημασία 

+ Πρόσθεση  

- Αφαίρεση 

* Πολλαπλασιασμός 

/ Διαίρεση 

% Υπόλοιπο ακέραιας διαίρεσης (Modulus) 

  

  

Η διαίρεση ακεραίων έχει ως αποτέλεσμα έναν ακέραιο. Επειδή οι ακέραιοι δεν 

έχουν δεκαδικό μέρος, το αποτέλεσμα μίας τέτοιας διαίρεσης αγνοείται. Για παράδειγμα, το 

αποτέλεσμα της διαίρεσης 31/9 θα είναι η τιμή 3 (το 9 χωράει στο 31 3 φορές). 

  

    Μπορείτε να ανατρέξετε στην ενότητα "Μετατροπή Τύπων Δεδομένων" για περισσότερες 

πληροφορίες σχετικά με τις μετατροπές των αριθμητικών τύπων. 

  



Τελεστές Αύξησης/Μείωσης 

    Οι τελεστές ++ και -- χρησιμοποιούνται για την αύξηση ή τη μείωση της τιμής μίας 

μεταβλητής κατά 1. Για παράδειγμα η έκφραση x++ αυξάνει την τιμή της μεταβλητής κατά 1, 

σαν να είχαμε χρησιμοποιήσει την έκφραση x = x+1.Παρόμοια, η x-- μειώνει την τιμή της x 

κατά 1. 

  

 Αντίθετα με την C++, η java επιτρέπει στη μεταβλητή x να είναι μεταβλητή 

κινητής υποδιαστολής.  

  

    Οι τελεστές αύξησης και μείωσης μπορούν να τοποθετηθούν ως πρόθεμα ή ως επίθεμα, 

δηλαδή πριν ή μετά από την τιμή που αυξάνεται ή μειώνεται. Για παράδειγμα έστω ότι έχουμε 

τις μεταβλητές: 

     

    y = x++; 

    y= ++x; 

  

    Το αποτέλεσμα των δύο αυτών εκφράσεων είναι πολύ διαφορετικό λόγω της διαφοράς που 

υπάρχει μεταξύ της χρήσης του τελεστή ως πρόθεμα και ως επίθεμα. Όταν χρησιμοποιείτε τους 

τελεστές ως επίθεμα (x++ ή  x--), η y παίρνει την τιμή της x πριν αλλάξει η x. Χρησιμοποιώντας 

τους τελεστές σε μορφή προθέματος, η τιμή της x εκχωρείτε στην y αφού γίνει η αύξηση ή η 

μείωση της. Για παράδειγμα :  

  

 

 

Τελεστές Σύγκρισης 

    Οι τελεστές σύγκρισης της Java δίνονται στον πίνακα 3.9 

  

Πίνακας 3.9: Τελεστές Σύγκρισης 

  

Τελεστής Σημασία 

= = Ισότητα 

!= Ανισότητα 

> Μεγαλύτερο από 

< Μικρότερο από 

>= Μεγαλύτερο ή ίσο  



<= Μικρότερο ή ίσο 

  

    Όλες αυτές οι εκφράσεις επιστρέφουν μία λογική τιμή (boolean true ή false). 

  

Όταν χρησιμοποιούνται μεταβλητές τύπου boolean πρέπει να είστε σίγουροι ότι 

χρησιμοποιείτε τον τελεστή = = και όχι τον =, γιατί σε αυτήν την περίπτωση ο εντοπισμός του 

λάθους από τον μεταγλωττιστή θα είναι δύσκολος.  

   

Για παράδειγμα:  

       boolean b; 

       int t =5; 

       int k=12; 

       int i; 

       i= t +k; 

       if ( i = =17) b=true; 

οι πρώτες γραμμές εντολών αναθέτουν κάποια τιμή στις μεταβλητές, ενώ η τελευταία γραμμή 

εντολής, χρησιμοποιεί τον τελεστή "=" για τη σύγκριση κάποιας μεταβλητής με μια τιμή. 

  

  

Λογικοί Τελεστές 

    Οι εκφράσεις που δίνουν ως επιστρεφόμενη τιμή μία λογική τιμή μπορούν να συνδυαστούν με 

τη χρήση λογικών τελεστών AND, OR, NOT και XOR (σύζευξη, διάζευξη, άρνηση και 

αποκλειστική διάζευξη αντίστοιχα). 

    Για την λογική σύζευξη χρησιμοποιούμε τους συμβολισμούς & ή &&. Ολόκληρη η έκφραση 

θα είναι αληθής μόνο εάν όλες οι λογικές εκφράσεις είναι αληθείς. Εάν οποιαδήποτε έκφραση 

είναι ψευδής τότε και ολόκληρη η έκφραση είναι ψευδής. Η διαφορά ανάμεσα στα σύμβολα & 

και && έγκειται στο γεγονός ότι όταν χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό & ελέγχουμε και τις δύο 

πλευρές για να δούμε εάν το αποτέλεσμα είναι αληθές ή ψευδές. Αντίθετα με το σύμβολο && 

εάν η αριστερή πλευρά της έκφρασης δώσει ως αποτέλεσμα false τότε ολόκληρη η έκφραση 

θεωρείτε ψευδές χωρίς να χρειαστεί να ελεγχθεί και η δεξιά πλευρά της έκφρασης 

    Για τον τελεστή OR (| ή ||) ισχύουν τα ίδια ακριβώς με την μόνη διαφορά ότι οι εκφράσεις με 

λογικό τελεστή OR δίνουν αποτέλεσμα true εάν οποιαδήποτε από τις δύο ( ή και οι δύο ) 

εκφράσεις είναι επίσης true. Εάν και οι δύο προτάσεις είναι ψευδής τότε ολόκληρη η έκφραση 

είναι ψευδής 

    Ο τελεστής XOR επιστρέφει true μόνο εάν οι τελεστές του είναι διαφορετικοί (ένας true και ο 

άλλος false ή το αντίστροφο) και false σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση (ακόμα και αν οι 

τελεστές είναι true). 

   Για την λογική άρνηση χρησιμοποιούμε το σύμβολο ! με ένα όρισμα. Για παράδειγμα εάν έχω 

μία μεταβλητή x τότε η άρνηση της μεταβλητής αυτής θα είναι !x. 



  

Γενικά, μόνο οι τελεστές && και || χρησιμοποιούνται ως πραγματικοί λογικοί 

τελεστές. Οι &, | και ^ χρησιμοποιούνται περισσότερο για λογικές πράξεις μεταξύ των τελεστών 

(bitwise).  

  

Bitwise Τελεστές 

   Οι περισσότεροι από τους τελεστές αυτούς έχουν προέλθει από την java και χρησιμοποιούνται 

μόνο για την εκτέλεση πράξεων σε μεμονωμένα bits (δυαδικά ψηφία) ακεραίων. Ο πίνακας 3.10 

συνοψίζει τους bitwise τελεστές. 

  

Πίνακας 3.10: Bitwise Τελεστές 

  

Τελεστής Σημασία 

& Bitwise AND 

| Bitwise OR 

^ Bitwise XOR 

<< Μετατόπιση αριστερά 

>> Μετατόπιση δεξιά 

>>> Μετατόπιση δεξιά με εισαγωγή μηδενικών 

~ Bitwise Συμπλήρωμα 

<<= 
Μετατόπιση αριστερά και εκχώρηση (x = x << 

y) 

>>= Μετατόπιση δεξιά και εκχώρηση (x = x >> y) 

>>>= 
Μετατόπιση δεξιά, συμπλήρωση με μηδενικά 

και εκχώρηση          (x = x >> y) 

x & =y AND και εκχώρηση (x = x & y) 

x | =y OR και εκχώρηση (x = x | y) 

x ^ =y XOR και εκχώρηση (x = x ^ y) 

  

  

 



Τελεστές Ανάθεσης Τιμών 

   Οι μεταβλητές χρησιμοποιούν κάποιους τελεστές ανάθεσης. Ωστόσο, αν δουλεύετε με 

αριθμητικούς τύπους, έχετε περισσότερους τελεστές ανάθεσης από ότι μόνο το σύμβολο " = ". 

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ορισμένοι τελεστές ανάθεσης τιμής: 

  

Πίνακας 3.11: Τελεστές Ανάθεσης Τιμών 

  

Τελεστής Σημασία 

= 
Ισότητα. Μπορείτε να έχετε ισότητες της 

μορφής x=y=x=0 

+= Πρόσθεση (x=1;x+=2; //x=3 

-= Αφαίρεση 

/= Διαίρεση 

*= Πολλαπλασιασμός 

%= Υπόλοιπο Διαίρεσης 

^= Bitwise XOR 

&= Bitwise AND 

|= Bitwise OR 

<<= Αριστερό Shift 

>>= Δεξί Shift 

  

  

Προτεραιότητα Τελεστών 

    Η προτεραιότητα των τελεστών καθορίζει τη σειρά με την οποία θα γίνεται η εκτέλεση των 

πράξεων σε μία έκφραση. Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η προτεραιότητα των διαφόρων 

τελεστών της java. Οι τελεστές που βρίσκονται στα πρώτα επίπεδα υπολογίζονται πρώτοι. 

Επίσης από τους τελεστές που βρίσκονται στην ίδια γραμμή η προτεραιότητα των τελεστών 

ξεκινάει από αυτόν που βρίσκεται αριστερά κινούμενοι προς τα δεξιά. Για παράδειγμα, έστω η 

έκφραση:  

  

    y=6+4/2; 

  

τότε σύμφωνα με τον πίνακα 3.12 πρώτα θα εκτελεστή η διαίρεση και μετά η πρόσθεση. Η 

σειρά εκτέλεσης των τελεστών παίζει καθοριστικό ρόλο όσον αφορά στα αποτελέσματα που θα 

προκύψουν.  

  

Πίνακας 3.12: Προτεραιότητα Τελεστών 

  



Τελεστής Σημειώσεις 

.   []   () 

Η τελεία χρησιμοποιείται για την πρόσβαση σε 

μεθόδους και μεταβλητές μέσα σε αντικείμενα 

και κλάσεις. 

++    --   !   ~   instanceof 

Ο τελεστής instanceof επιστρέφει true ή false 

ανάλογα με το εάν το αντικείμενο είναι 

υπόδειγμα μίας επώνυμης κλάσης ή 

οποιασδήποτε υπό-κλάσης αυτής της κλάσης.  

new       (type) έκφραση 

Ο τελεστής new χρησιμοποιείται για την 

δημιουργία νέων υποδειγμάτων. Οι () σε αυτήν 

την περίπτωση είναι για την μετατροπή μίας 

τιμής σε έναν άλλο τύπο. 

*   /   % 
Πολλαπλασιασμός, Διαίρεση και υπόλοιπο 

διαίρεσης 

+  - Πρόσθεση, Αφαίρεση 

<<   >>    >>> Bitwise μετατόπιση αριστερά και δεξιά 

<   >   <=   >= Σχεσιακοί τελεστές σύγκρισης 

= =   != Ισότητα 

& AND 

^ XOR 

| OR 

&& Λογικό AND 

|| Λογικό OR 

? :  Συντομευμένη εντολή If ....then .... else 

=    +=    -=    *=    /=    %=    ^= Διάφοροι τελεστές εκχώρησης 

&=   |=   <<=   >>=    >>>= Τελεστές εκχώρησης. 

  

 

Έλεγχος ροής του προγράμματος 

     

Πρόταση If (If Statement ): Η γενική μορφή της πρότασης  στην Java είναι η ακόλουθη: 



  

        if (συνθήκη) 

       { 

        [μπλοκ κώδικα 1] 

        } 

        else 

        { 

         [μπλοκ κώδικα 2] 

         } 

  

    Στην Java, οι προτάσεις if λειτουργούν κατά τον ίδιο τρόπο όπως και στις άλλες γλώσσες 

προγραμματισμού. Εάν η έκφραση που βρίσκεται μέσα σε παρενθέσεις είναι αληθής ( true), τότε 

έχουμε την εκτέλεση του κώδικα που βρίσκεται μέσα στο αντίστοιχο μπλοκ αυτής της εντολής. 

  

Στην Java για τον έλεγχο της συνθήκης χρησιμοποιούμε λογικές εκφράσεις οι οποίες 

όπως έχουμε επισημάνει σε προηγούμενη ενότητα μπορούν να πάρουν τις τιμές true ή false. 

Επομένως, ο κώδικας: 

    

                int val=0; 

               int val=2; 

               if (val) {} 

  

            δεν λειτουργεί στην Java. 

            Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να μετατρέψουμε την συνθήκη από ακέραιο σε τύπο 

boolean. Για παράδειγμα: 

            if (val!=0){} 

 

   

Ο Τελεστής Εκτέλεσης υπό Συνθήκη( Contitional Operator) 

    Μία εναλλακτική λύση ως προς την χρήση των δεσμευμένων λέξεων if και else είναι η χρήση 

του τελεστή εκτέλεσης υπό συνθήκη (contitional operator). Είναι μία έκφραση, και επομένως 

επιστρέφει μία τιμή. Είναι πιο χρήσιμος για σύντομους απλούς ελέγχους όπως αυτόν του 

παραδείγματος: 

  

        έλεγχος ? αποτέλεσμα_εάν_αληθές : αποτέλεσμα_εάν_ψευδές 

        int smaller = x < y ? x : y; 

 που είναι ισοδύναμο με :  

  

        int smaller; 



        if (x<y) smaller=x 

        else smaller=y; 

  

    Ο έλεγχος είναι μία λογική έκφραση η οποία επιστρέφει true ή false. Εάν ο έλεγχος  είναι 

αληθής τότε ο τελεστής εκτέλεσης θα επιστρέψει το αποτέλεσμα_εάν_αληθές. Αλλιώς θα 

επιστρέψει το αποτέλεσμα_εάν_ψευδές. Το παραπάνω παράδειγμα ελέγχει τις τιμές των x και y, 

επιστρέφει την μικρότερη από τις δύο και  εκχωρεί το αποτέλεσμα στην μεταβλητή smaller.    

  

Ο τελεστής εκτέλεσης υπό συνθήκη έχει πολύ χαμηλή προτεραιότητα. Οι μόνοι 

τελεστές που έχουν χαμηλότερη προτεραιότητα από αυτόν είναι οι τελεστές ανάθεσης τιμής. Για 

περισσότερε πληροφορίες ανατρέξτε στην ενότητα "Εκφράσεις και τελεστές" που αναλύσαμε 

προηγουμένως. 

  

Η Δήλωση Switch 

    Ένα σύνολο εντολών if μπορεί εναλλακτικά να γραφτεί με μία εντολή switch. Το νόημα είναι 

το ίδιο αλλά η εντολή switch είναι πιο ευανάγνωστη και μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή 

καλύτερου κώδικα. Η εντολή αυτή ελέγχει μία τιμή συγκρίνοντας τη με ένα σύνολο σταθερών 

τιμών. Οι σταθερές των περιπτώσεων (case) πρέπει να είναι διαφορετικές και αν η τιμή που 

ελέγχεται δεν ταιριάζει σε καμία από αυτές επιλέγεται η προεπιλεγμένη περίπτωση default. Ο 

προγραμματιστής δεν είναι υποχρεωμένος να ορίσει μία προεπιλεγμένη περίπτωση. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι η εντολή switch μπορεί να χρησιμοποιηθεί με όλους τους τύπους δεδομένων εκτός 

από τα αλφαριθμητικά. Ένα παράδειγμα χρησιμοποίησης της δήλωσης switch είναι και το 

ακόλουθο: 

  

// μετατροπή ενός ακεραίου σε ένα χρώμα 

    string type=" "; 

    int n; 

    switch (n) 

        {case 0: 

            type="none" 

            break; 

        case 1: 

            type="red"; 

            break; 

         default: 

            type"?";    } 

Κάθε περίπτωση case μίας εντολής switch πρέπει κάπως να τερματίζεται, γιατί 

διαφορετικά θα εκτελεστεί και η επόμενη case. Η εντολή break είναι ο ποιο συνηθισμένος 

τρόπος για τον τερματισμό μίας case. 



Επίσης στην case δεν χρειαζόμαστε άγκιστρα ανεξάρτητα από το πλήθος των εντολών που 

γράφουμε. 

  

 

Εντολές Επανάληψης 

    Ένας βρόχος (loop) μπορεί να εκφραστεί με μία εντολή for, while ή do:  

  

        while (συνθήκη) εντολή 

        do (εντολή) while (παράσταση); 

        for (εντολή-αρχ-τιμής-for; συνθήκη; παράσταση) εντολή 

  

    Η κάθε μία από αυτές τις εντολές εκτελεί μία ελεγχόμενη εντολή (κορμός του βρόχου) 

επαναληπτικά, μέχρι η συνθήκη να γίνει ψευδές ή μέχρι ο προγραμματιστής να βγει από τον 

βρόχο με κάποιον άλλον τρόπο.  

  

Βρόχοι for 

    Ο βρόχος for επαναλαμβάνει μία εντολή ή μία ομάδα εντολών (τμήμα κώδικα) μέχρι να 

ικανοποιηθεί μία συνθήκη. Η αρχή του βρόχου for έχει τρία μέρη: 

 Αρχικοποίηση: Είναι μία έκφραση η οποία αρχικοποιεί την έναρξη του βρόχου.(π.χ i=0;) 

 Έλεγχος: Ο οποίος λαμβάνει χώρα πριν από κάθε πέρασμα από το βρόχο.(π.χ i<=10;) 

 Αύξηση: Πρόκειται για μία έκφραση ή κλήση συνάρτησης. Χρησιμοποιείται συνήθως 

για την αλλαγή της μεταβλητής μετρητή του βρόχου. (π.χ i++). 

    Ένα παράδειγμα του βρόχου αυτού είναι και το ακόλουθο: 

  

        //αρχικοποίηση όλων των τιμών μίας διάταξης αλφαριθμητικών σε κενά αλφαριθμητικά (null 

Strings). 

        String strArray[]= new String[10];    // η διάταξη 

        int i; // μεταβλητή μετρητής του βρόχου 

  

        for (i=0; i<strArray.length; i++) 

        strArray[i]=" "; 

  

Οποιοδήποτε από τα μέρη του βρόχου for μπορεί να είναι "κενή" εντολή. 

Δηλαδή μπορείτε να συμπεριλάβετε απλώς ένα ελληνικό ερωτηματικό χωρίς άλλη έκφραση ή 

εντολή και το μέρος αυτού του βρόχου for θα αγνοηθεί. 

  

  



Ένα κοινό λάθος που γίνεται τόσο στην Java  όσο και στην C++ είναι η τοποθέτηση του 

ελληνικού ερωτηματικού μετά  από την πρώτη γραμμή του βρόχου for: 

  

                for (i=0; i<10; i++); 

                System.out.println("Loop"); 

  

            Επειδή το ελληνικό ερωτηματικό τερματίζει το βρόχο με μία κενή εντολή ο βρόχος 

ουσιαστικά δεν κάνει τίποτα. Η println() θα κληθεί μία μόνο φορά επειδή βρίσκεται στην 

πραγματικότητα έξω από τον βρόχο.  

  

Βρόχος while 

    Ο βρόχος while χρησιμοποιείται για την επανάληψη μίας εντολής ή μίας ενότητας εντολών 

όσο μία συγκεκριμένη συνθήκη είναι αληθής. Δηλαδή η εντολή while εκτελεί μία εντολή μέχρι 

η συνθήκη ελέγχου να γίνει ψευδής. Ένα παράδειγμα τέτοιου βρόχου είναι και το ακόλουθο: 

  

        while (count < 6 && i>5) 

        { system.out.println ("OK"); 

        } 

  

     Στο παράδειγμα αυτό όσο η μεταβλητή count είναι μικρότερη από το 6 και η μεταβλητή  i 

είναι μεγαλύτερη του 5 θα εκτελείται ο βρόχος while. Ο βρόχος θα σταματήσει να εκτελείτε 

μόνο όταν δεν ισχύουν οι δύο παραπάνω περιορισμοί. 

  

   

Εάν η συνθήκη ελέγχου του βρόχου while πάρει την τιμή false την πρώτη φορά 

που ελέγχεται το κυρίως μέρος του βρόχου while δεν θα εκτελεστή ποτέ. Εάν θέλετε ο κώδικάς 

να εκτελεστεί τουλάχιστον μία φορά τότε θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την εντολή do. 

   

Βρόχος do.......while 

    Η εντολή do.....while εκτελεί μία δεδομένη εντολή μέχρι η συνθήκη ελέγχου να πάρει την 

τιμή false. Η βασική διαφορά ανάμεσα στην εντολή while και do ....while είναι ότι η πρώτη 

ελέγχει την συνθήκη πριν από την είσοδο στο βρόχο και επομένως υπάρχει περίπτωση το κυρίως 

μέρος του βρόχου να μην εκτελεστεί ποτέ, ενώ στην do..while ο έλεγχος της συνθήκης γίνεται 

μετά το τέλος του βρόχου και επομένως ο κώδικάς του βρόχου θα εκτελεστεί οπωσδήποτε μία 

φορά. Παράδειγμα ενός τέτοιου βρόχου είναι το ακόλουθο:  

  

      int x=1;   

       do{ 



                System.out.prinln(" Η τιμή του x είναι:" + x); 

                x++; 

            } while ( x <=3); 

  

    Η έξοδος του κώδικά αυτού θα είναι η ακόλουθη: 

            Η τιμή του x είναι: 1 

            Η τιμή του x είναι: 2 

            Η τιμή του x είναι: 3 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΜΙΝΙ-

ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

  

 

Εισαγωγή στις εφαρμογές της Java   

   Μία εφαρμογή της Java αποτελείται από μία ή περισσότερες κλάσεις. Μέσα σε μία εφαρμογή 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε παράθυρα, γραφικά και αντικείμενα για την επικοινωνία με το 

χρήστη, ακριβώς όπως και στις μίνι - εφαρμογές. Το μόνο πράγμα που χρειάζεται να κάνετε για 

να τρέξετε μία εφαρμογή της Java είναι να δημιουργήσετε μία κλάση η οποία θα λειτουργεί ως 

σημείο εκκίνησης για το υπόλοιπο πρόγραμμα. Εάν το πρόγραμμα είναι μικρό τότε μπορείτε να 

δημιουργήσετε  μόνο μία κλάση.  

    Η κλάση αυτή χρειάζεται μόνο ένα πράγμα: μία μέθοδο main(). Όταν τρέχει η 

μεταγλωττισμένη κλάση της Java (χρησιμοποιώντας το διερμηνευτή της Java) η μέθοδος main() 

είναι το πρώτο πράγμα που καλείται και περιλαμβάνει τον κώδικα που χρειάζεται για να 

εκτελεστεί το πρόγραμμά .  Το παρακάτω παράδειγμα  δείχνει την δομή μίας εφαρμογής: 

  

public class TheClass { 

    /* Οι μεταβλητές και οι μέθοδοι της κλάσης TheClass 

    γράφονται εδώ. */ 

    class ABClass { 

        /* Εδώ γράφετε ο κώδικας της  

           κλάσης ABClass */ 

    } 

  

    public static void main( String argv[ ] ) { 

    /* Η πραγματική εκτέλεση της εφαρμογής 

       γίνεται μέσα στην μέθοδο αυτή. **/ 



    } 

} 

  

    

Η μέθοδος main() στο προηγούμενο παράδειγμα είναι η μέθοδος του συστήματος η οποία καλεί 

την εφαρμογή. Εάν κάποιος δεν συμπεριλάβει τη μέθοδο main() στην εφαρμογή του, τότε όταν 

προσπαθήσει να τρέξει την εφαρμογή  θα λάβει ένα μήνυμα όπως το παρακάτω: In the class 

TheClass: void main ( String argves ) is undefined. 

  

    Οι τροποποιητές πριν από τη μέθοδο main()- public, static, void πρέπει πάντα να υπάρχουν 

όταν γράφουμε μία μέθοδο main(). 

         public: σημαίνει ότι η μέθοδος αυτή είναι διαθέσιμη σε άλλες κλάσεις και αντικείμενα. 

         static: σημαίνει ότι η μέθοδος αυτή είναι μία μέθοδος κλάσης, και επομένως δεν 

χρειάζεται κάποιο υπόδειγμα κλάσης. 

         void: σημαίνει ότι δεν υπάρχει επιστρεφόμενη τιμή η οποία να προέρχεται από την 

μέθοδο αυτή. 

   

Η main() δέχεται μία παράμετρο: μία διάταξη αλφαριθμητικών. Η παράμετρος 

αυτή χρησιμοποιείται  για το πέρασμα των  ορισμάτων από την γραμμή εντολών. Θα 

αναφερθούμε πιο αναλυτικά στο θέμα αυτό σε επόμενη ενότητα.  

       

Παράδειγμα εφαρμογής στην Java 

  

  1: public class First { 

  2: 

  3:         / /Οι μεταβλητές της κλάσης First 

  4:         Sring name ; 

  5:         int accountNumber ; 

  6:         float balance ; 

  7: 

  8:         / /Μέθοδος για την εμφάνιση των δεδομένων στην οθόνη 

  9:         void Printout( ) { 

10:          System.out.println( "Name:                  " + name ) ; 

11:          System.out.println( "Account Number: " + accountNumber ) ; 

12:          System.out.println( "Balance: $XXXXXX, Sorry that is classified" ) ; 

13:          } 

14: 



15:          public static void main( String argv[ ] ) { 

16:              / /Δημιουργία υποδείγματος της κλάσης First 

17:              First f = new First( ) ; 

18: 

19:             / /Προσθήκη δεδομένων στις μεταβλητές της κλάσης First 

20:             f.name = "John Smith" ; 

21:             f.accountNumber = 235412345 ; 

22:             f.balance = 25 ; 

23: 

24:             / /Σχεδιασμός του πάνω περιγράμματος 

25:             for ( int i = 0 ; i <40 ; i++ ) 

26:             System.out.print( "--" ) ; 

27: 

28:              / /Τίτλος 

29:              System.out.println( "INFORMATION" ) ; 

30: 

31:              / /Καλείται η μέθοδος print για την εμφάνιση των δεδομένων στην οθόνη 

32:              f.Printout( ) ; 

33: 

34:              / /Σχεδιασμός του κάτω περιγράμματος 

35:              for ( int i = 0 ; i <40 ; i++ ) 

36:               System.out.print("--"); 

37: 

38:              / / Σχόλιο εξόδου 

39:             System.out.println( "End of printout" ); 

40: 

41:      } 

42: }    

  

    Στο παράδειγμα αυτό το οποίο έχει αποθηκευτεί σε ένα αρχείο Java με το όνομα First υπάρχει 

μία κλάση First που περιλαμβάνει τρεις μεταβλητές: τις name, accountNumber και balance ( 

γραμμή 4,5 και 6 ) και μία μέθοδο Printout ( )  (γραμμή 9 μέχρι 13). 

    Ωστόσο καμία λειτουργία δεν εκτελείται μέχρι τη γραμμή 15, η οποία είναι η πρώτη γραμμή 

κώδικα της μεθόδου main(). Στη γραμμή 17, ένα αντικείμενο της κλάσης First δημιουργείται. 

Στις γραμμές 25 και 26 έχουμε ένα βρόχο for ο οποίος εμφανίζει στην οθόνη το σύμβολο "--" 

δημιουργώντας έτσι ένα είδος περιγράμματος. Στη γραμμή 32 καλείται η μέθοδος Printout ( ) η 

οποία χρησιμοποιεί τη μέθοδο System.out.println( ) (γραμμές 10, 11 και 12). Οι γραμμές 35 και 

36 ζωγραφίζουν στην οθόνη το περίγραμμα πάλι με την χρησιμοποίηση του συμβόλου  "--", ενώ 

η γραμμή 39 εμφανίζει στην οθόνη το σχόλιο εξόδου. 



    Η κλάση System της μεθόδου System.out.println( ) προέρχεται από το πακέτο java.lang το 

οποίο εισάγεται αυτόματα σε όλα τα προγράμματα της Java (είτε αυτά είναι εφαρμογές είτε μίνι-

εφαρμογές). Ο πίνακας 4.1 δείχνει όλες τις μεταβλητές και τις μεθόδους που ανήκουν στην 

κλάση System.  

  

  

Πίνακας 4.1 Η κλάση System 

  

Variable index 

Variable Name Usage 

public static PrintStream err  Η έξοδος των μηνυμάτων λάθους 

public static InputStream in  Ανάγνωση δεδομένων 

public static PrintStream out  Εμφάνιση μηνυμάτων στην οθόνη 

  

  

Method Index 

Method Name Usage 

arraycopy ( Object src, int src Position, Object 

dst, dstPosition, int len 
 Αντιγραφεί ενός πίνακα 

currentTimeMillis( ) 

 Επιστρέφεί έναν long που περιέχει τον αριθμό 

των milisecond που πέρασαν από την 1 

Ιανουαρίου του 1970 

exit( int status ) 
 Έξοδος από το πρόγραμμα όταν η κατάσταση 

του κώδικα είναι 0. 

gc( ) 
 Καλείτε από τον ίδιο τον προγραμματιστή η 

μονάδα συλλογής σκουπιδιών.  

getProperties( )  Επιστρέφει τις ιδιότητες του συστήματος. 

getProperty ( String key, String default ) 
 Επιστρέφει ένα αλφαριθμητικό με την τιμή της 

συγκεκριμένης ιδιότητας. 

setProperties ( Properties props ) 
Εφαρμόζει τις ιδιότητες που έχουν καθοριστεί 

από τον προγραμματιστεί στο σύστημα.  

   

    Στη μέθοδο System.out.println( ) χρησιμοποιείται η μεταβλητή out η οποία ανήκει στην 

κλάση System. Η μεταβλητή out είναι ένα αντικείμενο της κλάσης PrintStream. 



    Για να μεταγλωττιστεί ο κώδικας του αρχείου First.java θα πρέπει να γραφτεί η εντολή 

javac.exe στην γραμμή εντολής. Εάν το αρχείο βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με το πηγαίο 

αρχείο ή με τον κατάλογο όπου βρίσκεται η javac.exe τότε μπορεί να γραφτεί κατευθείαν η 

εντολή: javac First.java. 

    Σε διαφορετική περίπτωση θα πρέπει να πληκτρολογηθεί και ο κατάλογος στον οποίο 

βρίσκεται το εκτελέσιμο αρχείο. 

  

Όταν μεταγλωττίζεται ένα αρχείο πηγαίου κώδικα, το εκτελέσιμο αρχείο θα 

διατηρήσει το όνομα του πηγαίου αρχείου με τη μόνη διαφορά ότι η επέκταση του αρχείου 

αυτού είναι .class και όχι .java. Το μεταγλωττισμένο αρχείο θα αποθηκευτεί στον ίδιο κατάλογο 

με το πηγαίο αρχείο εκτός και αν ο προγραμματιστής ορίσει ένα διαφορετικό κατάλογο. 

  

  

    Τώρα μπορείτε να τρέξετε την εφαρμογή χρησιμοποιώντας το διερμηνευτή της Java ( java.exe 

) από την γραμμή εντολών. Η εντολή στην περίπτωση αυτή είναι: java First. 

   

Όταν εκτελείτε αρχεία, δεν χρειάζεται να καθορίζετε και την επέκταση του 

αρχείου πηγαίου κώδικα, δηλαδή την επέκταση .class. Για να κατανέμετε την εφαρμογή της Java 

χρειάζεστε το μεταγλωττισμένο αρχείο κλάσης (δηλαδή το αρχείο που δημιουργεί ο 

μεταγλωττιστής της Java με την επέκταση .class) και ένα διερμηνευτή χρόνου εκτέλεσης.    

  

 

Εισαγωγή πακέτων σε μία εφαρμογή 

    Έστω ότι θέλετε να δημιουργήσετε μία εφαρμογή η οποία να εμφανίζει στην οθόνη την 

ημερομηνία. Η βασική μέθοδος που θα χρειαστείτε για την εφαρμογή αυτή είναι η: 

currentTimeMillis( ). Η μέθοδος αυτή επιστρέφει έναν ακέραιο 64-bit τύπου long, ο οποίος 

αντιπροσωπεύει τον αριθμό των δευτερολέπτων που έχουν περάσει από την 1 Ιανουαρίου του 

1970. Ο κωδικός αυτού του προγράμματος είναι: 

  

  1: public class DisplayDate { 

  2: 

  3:    public static void main( String argv[ ] ) { 

  4: 

  5:          / /Σχεδιασμός του πάνω περιγράμματος 

  6:         for ( int i = 0 ; i < 40; i++ ) 

  7:               System.out.print("--") ; 

  8: 



  9:         / /Εμφάνιση της ημερομηνίας 

10:                System.out.println( "Milliseconds since January 1, 1970: " + 

System.cuurentTimeMillis( ) ) ; 

11: 

12:         / /Σχεδιασμός του κάτω περιγράμματος 

13:         for ( int i = 0 ; i <40 ; i++ ) 

14:               System.out.print( "--" ) ; 

15: 

16:         / /Σχόλιο εξόδου 

17:         System.out.println( "End of printing" ) ; 

18: 

19:    } 

20:} 

  

    Στις γραμμές 6 και 7 εκτυπώνετε ένα πάνω περίγραμμα μέσα από την χρησιμοποίηση του 

συμβόλου "--". Η μέθοδος currentTimeMillis( ) βρίσκεται μέσα στην μέθοδο System.out.Println( 

) στη γραμμή 10 του κώδικα. Αμέσως μετά σχεδιάζεται ένα κάτω περίγραμμα στις γραμμές 13 

και 14 μαζί με ένα σχόλιο κλεισίματος στη γραμμή 17. 

    Η μεταγλώττιση του παραδείγματος αυτού γίνεται με την εντολή: javac DisplayDate.java 

    Μόλις ολοκληρωθεί η μεταγλώττιση μπορούμε να τρέξουμε το πρόγραμμα με την εντολή: 

java DisplayDate 

      

Ο αριθμός που προκύπτει από την μέθοδο currentTimeMillis( ) είναι τύπου long 

και επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος υπερχείλισής του και κατά συνέπεια κατάρρευσης του 

προγράμματος. 

   

 

Πέρασμα ορισμάτων στη γραμμή εντολών 

    Επειδή οι εφαρμογές της Java είναι αυτόνομα προγράμματα, είναι χρήσιμο να έχετε την 

δυνατότητα να περνάτε ορίσματα ή επιλογές σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, για να καθορίζετε τον 

τρόπο λειτουργίας τους  ή για να επιτρέπετε σε ένα γενικευμένο πρόγραμμα να λειτουργεί 

ανάλογα με πολλές διαφορετικές μορφές εισόδου.    

    Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να περνάτε ορίσματα σε μία εφαρμογή της Java εξαρτάται 

από το λειτουργικό σύστημα στο οποίο χρησιμοποιείτε την Java. Στα Windows και στο UNIX 

μπορείτε να περνάτε ορίσματα σε ένα πρόγραμμα της Java μέσω της γραμμής εντολών.   

  

Χειρισμός των Ορισμάτων από το Πρόγραμμα της Java 



    Έστω ότι γράφετε την εντολή:  java ABClass test στην γραμμή εντολών, τότε  το όρισμα test 

θα αποθηκευτεί στον πίνακα αλφαριθμητικών που έχετε δηλώσει στην μέθοδο main() του 

προγράμματος σας. Μπορείτε να περάσετε περισσότερες από μία παραμέτρους. Έτσι αν 

πληκτρολογήσετε στην γραμμή εντολών:  java ABClass test 2 τότε το όνομα test θα αποθηκευτεί 

στην θέση argv[0] ενώ το 2 στην θέση argv[1]. 

    Το argv είναι το όνομα του πίνακα αλφαριθμητικών που περιέχει την λίστα των ορισμάτων. 

Μπορείτε να δώσετε στη διάταξη το δικός σας όνομα. Το πιο συνηθισμένο όμως είναι το argv[ ] 

ή arg[ ] το οποίο προήλθε από την C.   

      

Η διάταξη των ορισμάτων στην Java δεν είναι ανάλογη με την argv που υπάρχει στην C 

και στο UNIX. Συγκεκριμένα, το argv[0], το πρώτο στοιχείο στην διάταξη των ορισμάτων, είναι 

το πρώτο όρισμα που γράφετε στην γραμμή εντολής μετά από το όνομα της κλάσης -όχι το 

όνομα του προγράμματος όπως θα ήταν στην C.   

  

    Για να περάσετε δύο ή περισσότερα αντικείμενα ως ένα μόνο όρισμα θα πρέπει να τα βάλετε 

μέσα σε εισαγωγικά. Έτσι η εντολή: 

  

            java ABClass "Ford Mustang"   "Honda Civic" 

  

    θα έχει ως αποτέλεσμα στην θέση argv[0] να αποθηκευτεί ως όρισμα το αλφαριθμητικό Ford 

Mustang, ενώ στην θέση argv[1]  θα αποθηκευτεί το αλφαριθμητικό Honda Civic.  

    Ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα χειρισμού των ορισμάτων μίας εφαρμογής δίνεται παρακάτω. 

Το παράδειγμα αυτό, απλά εκτυπώνει τα ορίσματα που περνάτε στην εφαρμογή. 

  

         

  1: public class SayHello { 

  2: 

  3:    public static void main( String argv[ ] ) { 

  4: 

  5:          / /Σχεδιασμός του πάνω περιγράμματος 

  6:         for ( int i = 0 ; i < 40;  i++ ) 

  7:               System.out.print("--") ; 

  8: 

  9:         / / Έλεγχος αν περάστηκαν ορίσματα ή όχι 

10:                if (argv.length == 0)  

11:                {  System.out.println( "Please enter your name!" ) ; 

12:                System.out.exit(0); 

13:                }  

14: 



15:         / / Προσπέλαση  της διάταξης ορισμάτων  στοιχείο προς στοιχείο και εμφάνιση αυτών 

στην οθόνη         

16:               for (int i=0; i<argv.length; i++) 

17:               System.out.ptintln ("Hello " + argv[i]); 

18:  

19:        / /Σχεδιασμός του κάτω περιγράμματος 

20:               for ( int i = 0 ; i <40 ; i++ ) 

21:               System.out.print( "--" ) ; 

22: 

23:      / /Σχόλιο εξόδου 

24:              System.out.println( "End of printing" ) ; 

25:    } 

26: } 

  

   Στον κώδικα του παραδείγματος αυτού στην γραμμή 10 υπάρχει η εντολή argv.length. Η 

μεταβλητή αυτή μας δίνει το πλήθος των στοιχείων που έχουν αποθηκευτεί στον συγκεκριμένο 

πίνακα, που στην περίπτωσή μας είναι ο argv[]. Η εντολή System.out.exit( ) σταματάει την 

εκτέλεση της εφαρμογής. Οι γραμμές 10 και 13 ελέγχουν αν το μήκος του πίνακα είναι 0, εάν 

είναι αυτό σημαίνει ότι δεν περάστηκε καμία παράμετρος.  

    Για να εκτελέσετε το πρόγραμμα θα πρέπει πρώτα να  μεταγλωττίσετε την κλάση με την 

εντολή:   java SayHello.java 

    Στη συνέχεια αν γράψετε την εντολή: java SayHello Dan Bill "John Smith" θα προκύψει ως 

έξοδος: 

         

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Hello Dan 

            Hello Bill 

            Hello John Smith 

        ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            End of printing 

  

    Το πρόγραμμα λεει Hello στα τρία ονόματα που εμείς δώσαμε με την εντολή εκτέλεσης. 

   Εάν δεν δίναμε τα ονόματα στην γραμμή εντολής, δηλαδή για την εκτέλεση του προγράμματος 

πληκτρολογούσαμε την εντολή: java SayHello, τότε στην έξοδο θα παίρναμε την ακόλουθη 

οθόνη: 

  

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            Please enter your name! 

        ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

            End of printing 



 

Θα πρέπει να θυμάστε πάντα ότι τα ορίσματα που δίνονται στην γραμμή εντολής 

αποθηκεύονται σε έναν πίνακα αλφαριθμητικών. Αυτό σημαίνει ότι οποιαδήποτε ορίσματα 

περνάτε σε ένα πρόγραμμα της Java είναι αλφαριθμητικό αποθηκευμένο στον πίνακα 

ορισμάτων. Για να τα αντιμετωπίσετε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι ως αλφαριθμητικά, 

πρέπει να τα μετατρέψετε σε οποιονδήποτε άλλο τύπο θέλετε να έχουν. 

  

    Έστω λοιπόν ότι έχετε ένα πολύ απλό πρόγραμμα με το όνομα SumAverage το οποίο δέχεται 

οποιοδήποτε πλήθος αριθμητικών ορισμάτων και επιστρέφει το άθροισμα και το μέσο όρο τους. 

Ο κώδικας του παραδείγματος αυτού είναι: 

  

  1: class SumAverage { 

  2: 

  3:    public static void main( String argv[ ] ) { 

  4:            int sum = 0; 

  5:           

  6:         for ( int i = 0 ; i < argv.length;  i++ ) 

  7:               sum += argv[i] ; 

  8: 

  9:         System.out.println("Sum is : " + sum); 

10:         System.out.println("Average is : " + (float)sum/ args.length);       

11:      }           

12: }                

  

    Με την πρώτη ματιά το πρόγραμμα αυτό φαίνεται σωστό. Με ένα βρόχο for διατρέχει τα 

στοιχεία του πίνακα ορισμάτων και εκτυπώνει το μέσο όρο και το άθροισμα αυτών. Εάν όμως 

προσπαθήσετε να το μεταγλωττίσετε, τότε θα πάρετε το ακόλουθο μήνυμα λάθους: 

  

        Sumaverage.java : 6: Incompatible type for +=. 

        Can' t convert java.lang.String to int. 

            sum += argv[i]; 

  

    Παίρνετε αυτό το λάθος επειδή ο πίνακας ορισμάτων είναι ένας πίνακας αλφαριθμητικών. Αν 

και περάσατε ακεραίους στο πρόγραμμα από την γραμμή εντολών, οι ακέραιοι μετατράπηκαν σε 

αλφαριθμητικά πριν αποθηκευτούν στην διάταξη. Για να μπορέσετε να αθροίσετε αυτούς τους 

αριθμούς, πρέπει να τους μετατρέψετε από αλφαριθμητικά ξανά σε ακεραίους. Αυτό μπορεί να 

γίνει με την χρησιμοποίηση της μεθόδου parseInt της κλάσης Integer. Εάν αντικαταστήσετε την 

γραμμή 7 του παραπάνω κώδικα  με την εντολή: 

  



 sum += Integer.parseInt(argv[i]); 

  

    τότε η μεταγλώττιση δεν θα παράγει κανένα λάθος και η έξοδος που θα προκύψει από την 

εκτέλεση της εφαρμογής θα είναι η αναμενόμενη. Δηλαδή η η γραμμή εντολής :   

  

        java SumAverage 1 2 3 

     θα επιστρέψει στην έξοδο:  

        Sum is: 6 

        Average is: 2. 

 

 

Έννοια των μίνι - εφαρμογών 

    Οι μίνι -εφαρμογές της Java είναι στην πραγματικότητα μεταγλωττισμένα αρχεία κλάσης τα 

οποία τρέχουν μέσω μίας ιστοσελίδας στο πρόγραμμα πλοήγησης του Web. Επειδή το 

πρόγραμμα πλοήγησης του Web υποστηρίζει τη φόρτωση μίας μίνι-εφαρμογής και παράλληλα 

παρέχει το κύριο παράθυρο εμφάνισής της, είναι πιο εύκολη από μία εφαρμογή στην Java. Μία 

εφαρμογή στη Java δεν απαιτεί επιπλέον λογισμικό, όπως είναι τα προγράμματα πλοήγησης 

παρά μόνο τα τυπικά αρχεία χρόνου εκτέλεσης της Java τα οποία περιλαμβάνονται στο Java 

Developer's Kit. Οι Java εφαρμογές σχεδιάστηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να τρέχουν 

μόνες τους στο μηχάνημα ενός πελάτη και για το λόγο αυτό μπορούν να θεωρηθούν ως 

αυτόνομες. Οι μίνι -εφαρμογές από την άλλη, μπορούν να φορτωθούν από οποιοδήποτε σημείο 

στο διαδίκτυο, και επομένως δέχονται πολλούς περιορισμούς για λόγους ασφάλειας. 

    Οι περισσότεροι προγραμματιστές όταν ασχολούνται για πρώτη φορά με τη Java, 

δημιουργούν κυρίως μίνι-εφαρμογές οι οποίες τρέχουν μέσω  μίας ιστοσελίδας. Έχουν ευρεία 

διάδοση γιατί χρησιμοποιούνται κυρίως για λόγους διαφήμισης οι οποίες απαιτούν εφέ κίνησης 

(animation) και ήχο.  

 

Τι απαιτείται προκειμένου να τρέξει μία μίνι-εφαρμογή 

    Η ίδια η Java παρέχει τον Applet Viewer για να μπορεί ο χρήστης να τρέχει και να δοκιμάζει 

το πρόγραμμά του. Ωστόσο, επειδή δεν μπορεί να εγκατασταθεί σε όλους τους προσωπικούς 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές, υπάρχουν προγράμματα πλοήγησης τα οποία είναι "ενήμερα ως 

προς την Java" (Java-enabled browsers). Τα προγράμματα αυτά είναι: 

  Hot Java της Sun 

 Netscape Navigator 

 Microsoft Internet Explorer  

 

 

Δυνατότητες και περιορισμοί των μίνι-εφαρμογών 

    Οι μίνι-εφαρμογές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη σχεδίαση γραφικών συστημάτων 

επικοινωνίας, για την επικοινωνία με τον κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή (hοst) μέσω του 



διαδικτύου,  όπως επίσης και την δυνατότητα επικοινωνίας με άλλες μίνι-εφαρμογές μέσω μίας 

φόρμας. Οι δυνατότητες αυτές που παρουσιάζει η Java είναι πολύ σημαντικές αλλά για να 

μπορεί να θεωρείται ως μία πραγματικά επιτυχημένη γλώσσα προγραμματισμού θα πρέπει να 

εξασφαλίζει την ασφάλεια του πελάτη. Λόγω της ανάγκης αυτής για ασφάλεια υπάρχουν 

αρκετοί περιορισμοί που τίθενται στις μίνι-εφαρμογές.  

Οι περιορισμοί αυτοί είναι:    

        Οι μίνι εφαρμογές δεν μπορούν να διαβάζουν ή να γράφουν στο σύστημα αρχείων του 

"αναγνώστη", πράγμα που σημαίνει ότι δεν μπορούν να διαγράφουν αρχεία ή να ελέγχουν ποια 

προγράμματα έχετε εγκαταστήσει στον σκληρό σας δίσκο. 

        Επίσης, δεν μπορούν να επικοινωνούν με οποιονδήποτε διακομιστή δικτύου εκτός από 

αυτόν στον οποίο αποθηκεύτηκαν αρχικά, πράγμα που εμποδίζει την μίνι - εφαρμογή να 

εισβάλει σε ένα άλλο σύστημα μέσω του συστήματος του αναγνώστη. 

        Δεν μπορούν να τρέχουν οποιοδήποτε πρόγραμμα στο σύστημα  του αναγνώστη. Για 

συστήματα UNIX, ο περιορισμός αυτός περιλαμβάνει και τις διεργασίες. 

        Τέλος, οι μίνι - εφαρμογές δεν μπορούν να φορτώνουν κοινόχρηστες βιβλιοθήκες όπως 

οι DLLs. 

      

Όλοι αυτοί οι κανόνες ισχύουν για τις μίνι - εφαρμογές της Java που τρέχουν στο Netscape 

Navigator ή στον  Microsoft Internet Explorer. Άλλα προγράμματα ανάγνωσης ιστοσελίδων ή 

εργαλεία που υποστηρίζουν την Java μπορεί να σας επιτρέπουν να διαμορφώσετε το επίπεδο της 

ασφάλειας που θέλετε να ισχύει στο σύστημά σας.  

  

 

 Δημιουργία μίας μίνι εφαρμογής 

    Για να δημιουργήσετε μία μίνι - εφαρμογή, δημιουργείτε πρώτα μία υπό-κλάση της κλάσης 

Applet. Η κλάση Applet, μέρος του πακέτου java.applet, σας παρέχει   μεγάλο μέρος της 

συμπεριφοράς που χρειάζεται μία μίνι - εφαρμογή για να δουλέψει μέσα σε ένα πρόγραμμα 

ανάγνωσης ιστοσελίδων το οποίο υποστηρίζει την Java. Οι μίνι - εφαρμογές εκμεταλλεύονται 

επίσης εξαιρετικά το Abstract Window Toolkit (AWT) της Java, το οποίο παρέχει 

χαρακτηριστικά συμπεριφοράς για την δημιουργία μίνι - εφαρμογών και εφαρμογών με γραφικά 

συστήματα επικοινωνίας με τον χρήστη (GUI): σχεδίαση στην οθόνη, δημιουργία παραθύρων, 

γραμμών μενού, κουπιών, πλαισίων ελέγχου και άλλων στοιχείων ενός συστήματος 

επικοινωνίας με το χρήστη. Οι κλάσεις του AWT είναι μέρος του πακέτου java.awt. 

    Αν και μία μίνι - εφαρμογή μπορεί να έχει πολλές βοηθητικές κλάσεις, ωστόσο για να 

ενεργοποιηθεί η εκτέλεση της θα πρέπει να υπάρχει μία κύρια κλάση, όπως η ακόλουθη: 

  

        public class myClass extends java.applet.Applet  

        {............} 

  

    Η Java απαιτεί η υπό-κλάση της μίνι εφαρμογής να δηλώνεται ως public. Αυτό βέβαια ισχύει 

μόνο για την κύρια κλάση της μίνι - εφαρμογής. Οποιεσδήποτε βοηθητικές κλάσεις δημιουργείτε 

δεν χρειάζεται να είναι public. 



    Όταν, ένα ενήμερο ως προς την Java πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων συναντήσει την μίνι 

- εφαρμογή μέσα σε μία ιστοσελίδα, φορτώνει την αρχική κλάση της μίνι - εφαρμογής μέσω του 

δικτύου, καθώς επίσης και όλες τις βοηθητικές κλάσεις που χρησιμοποιεί αυτή και τρέχει την 

μίνι - εφαρμογή χρησιμοποιώντας τον ενσωματωμένο διερμηνευτή του.  

   

 

Ο Κύκλος Ζωής ενός νήματος μιας Μίνι-Εφαρμογής 

    Οι μίνι - εφαρμογές δεν χρειάζονται την μέθοδο main(). Υπάρχουν πολλές διαφορετικές 

δραστηριότητες που συμβαίνουν χώρα σε μία μίνι - εφαρμογή και κάθε δραστηριότητα έχει την 

αντίστοιχη μέθοδο, όποτε συμβεί ένα συμβάν, το πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων καλεί 

αυτές τις συγκεκριμένες μεθόδους. 

    Οι προκαθορισμένες υλοποιήσεις των μεθόδων αυτών δεν κάνουν τίποτα. Θα πρέπει να 

υπερβείτε την κατάλληλη μέθοδο στην υπό - κλάση της μίνι - εφαρμογής προκείμένου να 

παρέχετε συμπεριφορά σε ένα συμβάν. Διαφορετικά χαρακτηριστικά συμπεριφοράς απαιτούν 

την υπέρβαση διαφορετικών μεθόδων.  

    Οι πέντε πιο βασικοί μέθοδοι εκτέλεσης μίας μίνι - εφαρμογής είναι: 

 Αρχικοποίηση 

 Εκκίνηση 

 Τερματισμός λειτουργίας 

 Καταστροφή 

 Σχεδίαση στην οθόνη 

    Οι πέντε αυτές βασικές μέθοδοι απευθύνονται στις πέντε μεθόδους της κλάσης Applet: init(), 

start(), stop(), destroy() και paint().   

  

public void init() ( Αρχικοποίηση ) 

    Η μέθοδος init() καλείται όταν φορτώνεται η μίνι-εφαρμογή για πρώτη φορά, παρόμοια με 

την μέθοδο main(). Χρησιμοποιείται κυρίως για την δημιουργία οποιωνδήποτε βοηθητικών 

αντικειμένων χρειάζoνται, για την φόρτωση εικόνων ή γραμματοσειρών, για  να προσθέτει τα 

συστατικά στην οθόνη, να καθορίζει το χρώμα της οθόνης και να συνδέει την μίνι-εφαρμογή με 

τη βάση δεδομένων του κεντρικού ηλεκτρονικού υπολογιστή (host). 

    Για να παρέχετε συμπεριφορά για την αρχικοποίηση της μίνι - εφαρμογής σας, θα πρέπει να 

υπερβείτε την μέθοδο init() στην κλάση της μίνι - εφαρμογής σας: 

  

    public void init() 

    {...........} 

  

public void start() ( Εκκίνηση ) 

    Η μέθοδος start() καλείται αφού έχει αρχικοποιηθεί η μίνι-εφαρμογή, όπως επίσης κάθε φορά 

που η μίνι-εφαρμογή Java ξεκινά μετά από κάποια διακοπή. Οι μίνι-εφαρμογές μπορούν να 

διακοπούν όταν ο χρήστης μεταφέρεται σε κάποια άλλη ιστοσελίδα. Εάν ο αναγνώστης 

επιστρέψει κάποια στιγμή αργότερα στη μίνι-εφαρμογή, αυτή θα ξεκινήσει ξανά μέσω του 



προγράμματος πλοήγησης. Συνεπώς η μέθοδος start() μπορεί να κληθεί πολλές φορές κατά τη 

διάρκεια ζωής μίας μίνι-εφαρμογής, σε αντίθεση βέβαια με την μέθοδο init() η οποία καλείται 

μία μόνο φορά. Οι πιο συνηθισμένες λειτουργίες που εκτελούνται κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της μεθόδου start() είναι η αρχικοποίηση του νήματος και η ενημέρωση της οθόνης. 

      Για να παρέχετε συμπεριφορά για την εκκίνηση της μίνι - εφαρμογής σας θα πρέπει να 

υπερβείτε την μέθοδο start(): 

         

     public void start() 

    {...........} 

  

public void stop() ( Τερματισμός Λειτουργίας ) 

    Η μέθοδος stop() καλείται κάθε φορά που ο αναγνώστης φεύγει από την τρέχουσα σελίδα ή 

όταν ο ίδιος την καλεί προκειμένου να τερματίσει από μόνος του την εκτέλεση της μίνι - 

εφαρμογής. Εξ' ορισμού, όταν ο αναγνώστης φεύγει από μία ιστοσελίδα, οποιαδήποτε νήματα 

είχαν ξεκινήσει θα συνεχίσουν να τρέχουν. Υπερβαίνοντας την μέθοδο stop() μπορείτε να 

αναστείλετε την εκτέλεση των νημάτων και κατόπιν να τα επανακκινήσετε όταν η μίνι - 

εφαρμογή εμφανιστεί ξανά στο παράθυρο του προγράμματος περιήγησης:  

    public void stop() 

    {...........} 

 public void destroy() ( Καταστροφή ) 

    Η μέθοδος αυτή καλείται μόνο όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι πόροι που πρέπει να 

αποδεσμευτούν με συγκεκριμένους τρόπους - όπως για παράδειγμα, τα νήματα που είχε 

δημιουργήσει η μίνι - εφαρμογή ή οι συνδέσεις με βάσεις δεδομένων- λίγο πριν η τελευταία 

απομακρυνθεί από τη μνήμη ή πριν τερματίσει η λειτουργία του προγράμματος περιήγησης. 

Γενικά, η μέθοδος destroy() καλείται όταν  η μίνι - εφαρμογή  ξαναφορτώνεται από τον κεντρικό 

διακομιστή (host server).  

   Για να παρέχετε συμπεριφορά για την καταστροφή της μίνι - εφαρμογής σας θα πρέπει να 

υπερβείτε την μέθοδο destroy(): 

         

     public void destriy() 

    {...........}  

  

Σχεδίαση στην οθόνη 

    Η σχεδίαση στην οθόνη αναφέρεται στις πραγματικές διεργασίες που χρησιμοποιεί μία μίνι - 

εφαρμογή για να σχεδιάσει κάτι στην οθόνη, ανεξάρτητα εάν αυτό που θα σχεδιαστεί είναι 

κείμενο, εικόνα ή μία γραμμή. Η λειτουργία της σχεδίασης μπορεί να εκτελείται πολλές φορές 

μέσα σε μία μίνι εφαρμογή, όταν για παράδειγμα μετακινηθεί το παράθυρο του προγράμματος 

περιήγησης σε άλλη θέση ή όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε εφέ κίνησης (animation). Για να 

σχεδιάσετε στην οθόνη θα πρέπει να υπερβείτε την μέθοδο paint(): 

  

   public void paint(Graphics g) 

    {...........} 



  

   Παρατηρήστε ότι η μέθοδος αυτή δέχεται ως όρισμα, ένα αντικείμενο της κλάσης Graphics. 

Θα πρέπει να διασφαλίσετε ότι η κλάση Graphics που ανήκει στο πακέτο java.awt εισάγεται 

στον κώδικά της μίνι - εφαρμογής, με την εντολή import  στην αρχή του αρχείου java, όπως 

ακριβώς κάναμε και στο παράδειγμα της εφαρμογής στο προηγούμενο κεφάλαιο:  

  

    import java.awt.Graphics;    

  

Δείτε ένα  παράδειγμα το οποίο εφαρμόζει και τις πέντε παραπάνω μεθόδους: init(), start(), 

stop(), destroy() και paint(). Η μίνι-εφαρμογή ενημερώνει την οθόνη όπως επίσης και το 

πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων με ορισμένες πληροφορίες που δείχνουν ποια μέθοδος 

καλείται κάθε φορά. Εάν τρέξετε το παράδειγμα αυτό θα παρατηρήσετε ότι πάντα δείχνει στην 

οθόνη τα δύο τελευταία στάδια ζωής του.  

 

LifeCycleApplet.java 
  

   import java.awt.Graphics; 

   import java.awt.Font; 

   import java.awt.Color; 

  

   public class LifeCycleApplet extends java.applet.Applet  

  {  

   Font theFont = new Font ("Helectiva", Font.BOLD, 20); 

   int i; 

   String String1,String2; 

   

   public void init() 

   { 

     i=0; 

   String1 = " "; 

   String2 = "The applet is initializing!"; 

   repaint(); 

   } 

  

   

  public void start() 

   { 

     i=1; 

   String1 = String2; 

   String2 = "The applet is starting!"; 

   repaint(); 

   } 

  

  public void Stop() 



   { 

     i=2; 

   String1 = String2; 

   String2 = "The applet is stopping!"; 

   repaint(); 

   } 

  

  public void destroy() 

   { 

     i=3; 

   String1 = String2; 

   String2 = "The applet is being destroyed!"; 

   repaint(); 

   } 

  

public void paint( Graphics g) 

   {  

   g.setFont (theFont); 

   g.setColor(Color.blue); 

   g.drawString (String1+ String2,5,30); 

   } 

} 

  

   

Προσθήκη μίνι - εφαρμογής σε μία ιστοσελίδα 

    Για να εμφανιστεί μία μίνι-εφαρμογή θα πρέπει να την ενσωματώσουμε σε μία html 

ιστοσελίδα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι ο πραγματικός πηγαίος κώδικας ή τα bytecode που 

προκύπτουν από την μεταγλώττιση συμπεριλαμβάνονται στο html αρχείο που δημιουργούμε. 

Αντίθετα, η html σελίδα περιέχει μία αναφορά στην μίνι-εφαρμογή της Java γνωστή και ως 

ετικέτα (tag).  Ένα συμβατό με την Java  πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων χρησιμοποιεί τις 

πληροφορίες που περιέχονται μέσα σε αυτήν την ετικέτα για να εντοπίσει τα μεταγλωττισμένα 

αρχεία κλάσεων και να τρέξει τη μίνι - εφαρμογή. 

   Ο κώδικας της HTML σελίδας για το αρχείο LifeCycleApplet.java του προηγούμενου 

παραδείγματος είναι: 

  

1. <HTML>  

2. <! - Ιστοσελίδα γραμμένη για το Sun Applet Viewer>  

 <HEAD>  

 <TITLE> Αυτός είναι ο κύκλος ζωής μίας μίνι - εφαρμογής </TITLE>  

 </HEAD>  

 <BODY>  

 <H1> Θα μείνετε κατάπληκτοι </H1>  

 <BR>  



 <APPLET CODE = LifeCycleApplet.class WIDTH = 600 HEIGHT = 50>  

 Αν βλέπετε το μήνυμα αυτό τότε το πρόγραμμά περιήγησης που χρησιμοποιείται δεν 

υποστηρίζει μίνι - εφαρμογές της Java.  

 </APPLET>  

 </BODY>  

 </HTML>  

  

    Στο παράδειγμα αυτό βλέπουμε τις ακόλουθες ετικέτες  

1. Την ετικέτα <HTML>: Δείχνει στο πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων ότι αυτό το html 

αρχείο είναι γραμμένο σε γλώσσα HTML. 

2. Την ετικέτα για το Σχόλιο: Τα σχόλια στις html σελίδες γράφονται με τη χρήση του 

συμβόλου του θαυμαστικού (!) ως εξής: <! Αυτό είναι ένα σχόλιο.>. Το σχόλιο αυτό μας 

δείχνει ότι πρόκειται για μια ιστοσελίδα και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το 

πρόγραμμα σαν Applet Viewer.  

3. Την ετικέτα <HEAD>: Δηλώνει το μέρος της κεφαλίδας για την ιστοσελίδα. 

4. Την ετικέτα < TITLE >: Χρησιμοποιείται για την εμφάνιση του τίτλου της ιστοσελίδας. 

Σε αυτή τη περίπτωση, το html αρχείο παίρνει τον τίτλο "  Αυτός είναι ο κύκλος ζωής 

μίας μίνι - εφαρμογής", που ταιριάζει στη μίνι-εφαρμογή σας. Ο τίτλος είναι το όνομα 

που δίνεται σε μια ιστοσελίδα και συνήθως εμφανίζεται στη γραμμή τίτλου του 

προγράμματος ανάγνωσης ιστοσελίδων (Web browser). 

5. Την ετικέτα <BODY>:  Είναι το σώμα της ιστοσελίδας. Εδώ βλέπετε όλα τα στοιχεία που 

πρόκειται να εμφανιστούν πάνω στην ιστοσελίδα. 

6. Την ετικέτα < H1 >:  Αντιπροσωπεύει την κυρίως επικεφαλίδα της ιστοσελίδας. 

7. Την ετικέτα < APPLET >: Δείχνει την μίνι-εφαρμογή της Java που θα φορτωθεί. Εδώ 

χρησιμοποιείτε τη λέξη κλειδί code για να δείξετε ότι η υποστήριξη αυτής της μίνι-

εφαρμογής επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του αρχείου LifeCycleApplet. Θέτετε το μέγεθος 

της εφαρμογής σε 600x50 pixels (μπορείτε να επιλέξετε οποιοδήποτε μέγεθος θέλετε).  

  

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο java.applet.Applet.resize() έτσι 

ώστε να ζητήσετε από το πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων να προσαρμόζει το μέγεθος των 

μίνι-εφαρμογών.  

 

 

Δημοσίευση μίας Μίνι - Εφαρμογής στο Web 

    Εφόσον έχετε δημιουργήσει τη μίνι - εφαρμογή και ένα HTML αρχείο όπου έχετε 

ενσωματώσει τη μίνι - εφαρμογή το τελευταίο βήμα για να μπορέσετε να κάνετε την εφαρμογή 

σας διαθέσιμη στον Παγκόσμιο Ιστό (www) είναι να μεταφέρετε τα HTML αρχεία καθώς και τα 

μεταγλωττισμένα αρχεία κλάσεων στο σύστημα του διακομηστή, όπως ακριβώς θα κάνατε και 

για οποιοδήποτε άλλο αρχείο.      

 



 

Η ετικέτα < Applet > 

    Για να συμπεριλάβετε μία μίνι εφαρμογή σε μία ιστοσελίδα, χρησιμοποιείτε την ετικέτα 

<Applet>. Το <Applet> είναι μία ειδική επέκταση της γλώσσας HTML για την ενσωμάτωση μίνι 

- εφαρμογών σε ιστοσελίδες. Υπάρχουν τρία πράγματα τα οποία θα πρέπει να επισημάνουμε για 

την ετικέτα Tag.  

  

     Η ιδιότητα CODE υποδεικνύει το όνομα του αρχείου κλάσης που περιέχει αυτήν την 

εφαρμογή, συμπεριλαμβανομένης και της επέκτασης .class. Σε αυτήν την περίπτωση το αρχείο 

κλάσης θα πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με το HTML αρχείο. Για να υποδείξετε ότι 

οι μίνι - εφαρμογές βρίσκονται σε έναν ειδικό κατάλογο χρησιμοποιείτε την ιδιότητα 

CODEBASE. Η CODE περιέχει μόνο το όνομα του αρχείου κλάσης, ενώ η CODEBASE 

περιέχει ένα εναλλακτικό όνομα διαδρομής  (στην πραγματικότητα ένα URL ή ένα όνομα 

σχετικής διαδρομής) προς τον κατάλογο στον οποίο είναι αποθηκευμένα τα αρχεία κλάσεων. 

    Για παράδειγμα αν αποθηκεύσετε τα αρχεία των κλάσεων σας σε έναν κατάλογο με όνομα 

classes, ο οποίος βρίσκετε μέσα στον κατάλογο στον οποίο έχετε αποθηκεύσει και τα HTML 

αρχεία, η CODEBASE θα πρέπει να αναφέρει το ακόλουθο: 

  

        <Applet CODE= "myclass.class" CODEBASE = "classes" WIDTH = 100 HEIGHT = 100> 

</Applet> 

  

    Εάν αποθηκεύσετε όλα τα αρχεία των κλάσεων σε κάποια κεντρική θέση μπορείτε επίσης να 

χρησιμοποιήσετε ένα URL στην 

 CODEBASE: 

  

        <Applet CODE= "myclass.class" CODEBASE = "http:// myserver.com/javaclasses" 

WIDTH = 100 HEIGHT = 100> </Applet>  

  

     Οι ιδιότητες WIDTH και HEIGHT απαιτούνται και χρησιμοποιούνται για να υποδείξουν το 

πλάτος και το ύψος αντίστοιχα του περιβάλλοντος  πλαισίου που θα σχεδιαστεί για την μίνι - 

εφαρμογή πάνω στην ιστοσελίδα. Οι ιδιότητες αυτές θα πρέπει να ορίζονται ανάλογα με το 

μέγεθος της μίνι - εφαρμογής διότι εάν δεν οριστούν σωστά και το πλαίσιο παραθύρου οριστεί 

να είναι μικρότερο από την μίνι - εφαρμογή τότε η τελευταία θα σχεδιαστεί έξω από τα όρια του 

χώρου που έχετε δεσμεύσει γι΄ αυτήν και μπορεί να μην έχετε την δυνατότητα να δείτε ή να 

προσπελάσετε τα μέρη της που βρίσκονται έξω από το ορατό περιβάλλον πλαισίου. 

    Το κείμενο που τοποθετείτε ανάμεσα από τις ετικέτες <Applet> και </Applet> εμφανίζεται 

αυτούσιο από τα προγράμματα πλοήγησης που δεν μπορούν να κατανοήσουν την ετικέτα 

<Applet>. Είναι προτιμότερο οι αναγνώστες των οποίων το πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων 

δεν είναι ενήμερο ως προς την Java να μπορούν να βλέπουν μία εικόνα ή ένα επεξηγηματικό 

κείμενο παρά μία κενή γραμμή. 

   



Η ετικέτα <Applet> όπως και η ετικέτα  <IMG>, δεν αποτελεί μία παράγραφο, 

οπότε θα πρέπει να περικλείετε μέσα σε μία πιο γενική ετικέτα, όπως είναι η <p> (παραγράφου) 

ή μία από τις ετικέτες των επικεφαλίδων (<H1>, <H2> , κ.λ.π).        

  

Άλλα Χαρακτηριστικά της ετικέτας < Applet > 

    Στην απλούστερη μορφή της η ετικέτα <Applet> δημιουργεί απλά χώρο κατάλληλου 

μεγέθους και κατόπιν φορτώνει και τρέχει την μίνι - εφαρμογή στο αντίστοιχο πρόγραμμα 

ανάγνωσης ιστοσελίδων. Πέρα όμως από τις ιδιότητες αυτές, η ετικέτα <Applet> περιλαμβάνει 

αρκετές άλλες ιδιότητες. 

  

 

 

Ιδιότητα ALIGN 

        Η ιδιότητα ALIGN καθορίζει τη στοίχιση της μίνι - εφαρμογές πάνω στη σελίδα. Η 

ιδιότητα αυτή μπορεί να έχει μία από τις εξής εννέα τιμές: LEFT, RIGHT, TOP, TEXTTOP, 

MIDDLE, ABSMIDDLE, BASELINE, BOTTOM, ABSBOTTOM. 

 ALIGN = LEFT: Η μίνι - εφαρμογή στοιχίζεται στο αριστερό μέρος της σελίδας και όλο 

το κείμενο που ακολουθεί μετά από την μίνι - εφαρμογή ρέει στον κενό χώρο που 

δημιουργείται στα δεξιά της.   

 ALIGN = RIGHT: Η μίνι - εφαρμογή στοιχίζεται στο δεξιό μέρος της σελίδας και όλο το 

κείμενο που ακολουθεί μετά από την μίνι - εφαρμογή ρέει στον κενό χώρο που 

δημιουργείται στα αριστερά της.  

 ALIGN = TEXTTOP: Στοιχίζει το πάνω άκρο τη μίνι - εφαρμογής με το πάνω άκρο του 

ψηλότερου χαρακτήρα της γραμμής. 

 ALIGN = TOP: Στοιχίζει την μίνι -εφαρμογή με το κορυφαίο στοιχείο της γραμμής 

(μπορεί να είναι κάποια άλλη μίνι - εφαρμογή ή μία εικόνα).  

 ALIGN = ABSMIDDLE: Στοιχίζει το μέσον της μίνι - εφαρμογής με το μέσον του 

μεγαλύτερου στοιχείου που υπάρχει σε αυτήν την γραμμή. 

 ALIGN = MIDDLE: Στοιχίζει το μέσον της μίνι - εφαρμογής με το μέσον της γραμμής 

βάσης του κειμένου. 

 ALIGN = BASELINE: Στοιχίζει το κάτω άκρο της μίνι - εφαρμογής με την γραμμή βάσης 

του κειμένου. 

 ALIGN = ABSBOTTOM: Στοιχίζει το κάτω άκρο της μίνι - εφαρμογής με χαμηλότερο 

στοιχείο που υπάρχει στην γραμμή.  

  

 Ιδιότητες VSPACE και HSPACE 

        Χρησιμοποιήστε τις ιδιότητες αυτές για να καθορίσετε τον κενό χώρο, σε pixels που θέλετε 

να εμφανίζεται μεταξύ μίας μίνι - εφαρμογής και του περιβάλλοντος κειμένου. Η HSPACE 

ελέγχει τον οριζόντιο κενό χώρο (το κενό αριστερά και δεξιά της μίνι - εφαρμογής), ενώ η 

VSPACE ελέγχει τον κατακόρυφο χώρο.  



       Η σύνταξη των ιδιοτήτων αυτών είναι η ακόλουθη: 

  

            <p> <Applet CODE = "HelloAgainApplet.class" WIDTH = 300 HEIGHT = 200 ALIGN 

= LEFT  

                    VSPACE = 50 HSPACE = 10>    

                    </Applet>  

    

 

 

Πέρασμα παραμέτρων σε μια Μίνι - Εφαρμογή 

    Η εκτέλεση των μίνι - εφαρμογών δεν μπορεί να ζητηθεί μέσω της γραμμής εντολής όπως 

γίνεται με τις εφαρμογές της Java. Ωστόσο, μπορούμε να περάσουμε παραμέτρους σε μία μίνι - 

εφαρμογή από το HTML αρχείο το οποίο περιέχει την ετικέτα <Applet> μέσω της χρήσης 

παραμέτρων. Για να καθορίσετε και να χειριστείτε παραμέτρους σε μία μίνι - εφαρμογή, 

χρειάζεστε δύο πράγματα:  

 Μία ειδική ετικέτα παραμέτρων στο HTML αρχείο. 

 Κώδικα στην μίνι - εφαρμογή σας για την ανάλυση αυτών των παραμέτρων. 

    Οι παράμετροι των μίνι - εφαρμογών έχουν δύο μέρη: ένα όνομα που καθορίζει ο 

προγραμματιστής και μία πραγματική τιμή γι΄ αυτήν την συγκεκριμένη παράμετρο. Στο HTML 

αρχείο το οποίο περιέχει την μίνι - εφαρμογή, κάθε παράμετρος υποδεικνύεται με την ετικέτα 

<PARAM>, η οποία έχει δύο ιδιότητες για το όνομα και την τιμή, τις NAME και VALUE 

αντίστοιχα. Η ετικέτα <PARAM> τοποθετείται μέσα στο ζεύγος της ετικέτας <Applet>. 

    Επομένως, η HTML σελίδα της μίνι εφαρμογής  LifeCycleApple που περιγράψαμε στην 

προηγούμενη ενότητα μπορεί να ζωγραφίσει το κείμενο στην οθόνη με χρώμα μπλε παίρνοντας 

όμως την τιμή από την HTML σελίδα και όχι από την μίνι - εφαρμογή. Ο κώδικας της 

αντίστοιχης HTML σελίδας είναι:  

  

1. <HTML>  

2. <HEAD>  

3. <TITLE>Αυτός είναι ο κύκλος ζωής μίας μίνι - εφαρμογής!</TITLE>  

4. </HEAD>  

5. <BODY>  

6. <H1>Θα μείνετε κατάπληκτοι !</H1>  

7. <BR>  

8. <APPLET CODE="LifeCycleApplet.class" WIDTH=600 HEIGHT=50>  

9. <PARAM NAME=color VALUE="blue">  

10. Αν βλέπετε το μήνυμα αυτό τότε το πρόγραμμά περιήγησης που χρησιμοποιείται δεν 

υποστηρίζει μίνι - εφαρμογές της Java.  

11. </APPLET>  

12. </BODY>  



13. </HTML>  

  

    Πως όμως η μίνι - εφαρμογή παίρνει τις τιμές των παραμέτρων από την html σελίδα; Οι 

παράμετροι περνιούνται στην μίνι - εφαρμογή όταν αυτή φορτώνεται. Απλά η μίνι - εφαρμογή 

καλεί την μέθοδο getParameter() την οποία παρέχει η κλάση java.applet.Applet. Εάν 

στο  LifeCycleApplet.java παράδειγμα γράφαμε την εντολή: getParameter ( "Color" ) μέσα στην 

μέθοδο init(), θα παίρναμε ως αποτέλεσμα ένα αλφαριθμητικό το οποίο θα περιλάμβανε το 

κείμενο "blue". Είναι στο χέρι της μίνι - εφαρμογής να εκμεταλλευτεί αυτή την πληροφορία και 

να ζωγραφίσει στην οθόνη το κείμενο σε χρώμα μπλε. 

  

Τα ονόματα των παραμέτρων όπως προσδιορίζονται από την ετικέτα <PARAM> και τα 

ονόματα των παραμέτρων που εισάγετε στην getParameter() πρέπει να είναι πανομοιότυπα, 

συμπεριλαμβανομένης και της αναγραφής κεφαλαίων και πεζών χαρακτήρων. Δηλαδή, η 

<PARAM NAME = "όνομα"> διαφέρει από την <PARAM NAME = " Όνομα">. 

                            

Εάν μία αναμενόμενη παράμετρος δεν οριστεί στο HTML αρχείο τότε η 

getParameter() θα επιστρέψει null. Γι΄ αυτό καλό θα ήταν να ελέγχετε για την ύπαρξη κενών 

παραμέτρων στον κώδικά σας και να παρέχετε μία κατάλληλη προκαθορισμένη ενέργεια ή 

επιλογή. 

  

Να θυμάστε πάντα ότι η getParameter() επιστρέφει αλφαριθμητικά. Εάν θέλετε μία 

παράμετρος να είναι άλλο αντικείμενο ή τιμή άλλου τύπου, πρέπει να κάνετε μόνοι σας την 

μετατροπή.  

  

    Έστω, λοιπόν ότι η τιμή που διαβάζετε από την HTMl σελίδα είναι κάποιος ακέραιος π.χ ο 

αριθμός 12. Για να μπορέσω να πάρω την τιμή 12 και να την περάσω σε μία ακέραια μεταβλητή 

με όνομα theSize θα πρέπει να την μετατρέψω σε int με την μέθοδο Integer.parseInt(), όπως 

φαίνεται στον παρακάτω κώδικα:  

  

        int theSize; 

        String s = getParameter("Size"); 

  

        if (s = = null) 

           theSize = 12; 

        else theSize = Integer.parseInt(s);  

              

  



Το παράδειγμα NewPalindrome είναι ένα ολοκληρωμένο παράδειγμα περάσματος παραμέτρων 

σε μία μίνι - εφαρμογή.  

  

 

 

 NewPalindrome.java 

  

     import java.awt.Graphics; 

    import java.awt.Font; 

    import java.awt.Color; 

  

   public class NewPalindrome extends java.applet.Applet  

  {  

   Font f = new Font ("Times New Roman", Font.BOLD, 36); 

   String Palindrome; 

  

   public void init() 

   { Palindrome = getParameter("Palindrome"); 

        if ( Palindrome = = null) 

        { 

            Palindrome = "Dennis and Edna signed"; 

        } 

   } 

  

    public void paint (Graphics Screen) 

    {  

      screen.setfont(f); 

      screen.setColor(Color.red); 

     screen.drawstring(Palindrome, 5 , 40); 

    } 

  }  

 

 

Κώδικάς της HTML σελίδας για την μίνι - εφαρμογή NewPalindrome 

  

     <HTML> 

      <! - Ιστοσελίδα γραμμένη για το Sun Applet Viewer> 

    <HEAD> 

    <TITLE> Η NewPalindrome σελίδα </TITLE> 

    </HEAD> 

    <BODY> 

    <BR> 

    <APPLET CODE = "NewPalindrome.class" WIDTH = 600 HEIGHT = 50> 

    <PARAM NAME = Palindrome VALUE = "No, sir prefer Prison!"> 



    Αν βλέπετε το μήνυμα αυτό τότε το πρόγραμμά περιήγησης που χρησιμοποιείται δεν υποστηρίζει 

μίνι - εφαρμογές της Java. 

    </APPLET> 

    </BODY> 

    </HTML> 

  

Στον κώδικα της μίνι εφαρμογής ελέγχουμε αν η παράμετρος έχει τιμή null. Στην περίπτωση 

αυτή η προκαθορισμένη συμπεριφορά είναι η εμφάνιση του μηνύματος "Dennis and Edna 

signed". Αν ωστόσο η παράμετρος Palindrome πάρει την τιμή της κανονικά από την HTML σελίδα 

τότε θα εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα "No, sir prefer Prison!. 

  

 

 

 

 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5: ΕΙΣΟΔΟΣ / ΈΞΟΔΟΣ ΚΑΙ ΡΟΕΣ 
 

 

Στην Java, όπως και στις γλώσσες προγραμματισμού C και C++, η εισαγωγή και η επεξεργασία 

των δεδομένων  δεν υποστηρίζονται απευθείας από τη γλώσσα. Σε αντίθεση χρησιμοποιείται ένα 

εξωτερικό πακέτο. Το πακέτο java.io μέρος της στάνταρ βιβλιοθήκης των κλάσεων, διαθέτει ένα 

σύνολο κλάσεων οι οποίες παρέχουν ένα περιβάλλον κατάλληλο για τη διαχείριση των 

υπηρεσιών εισόδου και εξόδου των αρχείων. Οι κλάσεις αυτές είναι γνωστές με το όνομα 

streams (ροές, ρεύματα) και pipes (διασωληνώσεις) και παρέχουν λειτουργικότητα στην 

ανάγνωση και στην εγγραφή των δεδομένων. 

    

Ροές (Streams) 

    Ο πυρήνας του συστήματος Εισόδου/ Εξόδου (Input/ Output) της Java είναι οι ροές. 

Πρόκειται ουσιαστικά για ροές δεδομένων ή ένα κανάλι επικοινωνίας μεταξύ της κύριας πηγής 

κάποιας πληροφορίας και του προορισμού της. Η πληροφορία αυτή μπορεί να προέρχεται από 

ένα αρχείο, από το δίκτυο ή  από τον τοπικό δίσκο. Όταν εργάζεστε με σημαντικές εισόδους και 

εξόδους αρχείων, με ανάγνωση ή εγγραφή σε αρχεία τότε η χρησιμοποίηση των ροών κρίνεται 

απαραίτητη.  

    Για την απόκτηση μιας πληροφορίας το πρόγραμμα ανοίγει μια ροή σε μια πηγή 

πληροφοριών  και διαβάζει σειριακά  την πληροφορία, όπως φαίνεται στο σχήμα : 

  



 

  

  

  

  

    Παρόμοια, το πρόγραμμα μπορεί να στείλει  πληροφορίες σειριακά σε έναν εξωτερικό 

προορισμό όπως φαίνεται στο σχήμα: 

  

  

 

  

Το πακέτο java.io  

    Όλες οι κλάσεις που συμβάλουν στις λειτουργίες της Εισόδου - Εξόδου είναι μέρος του 

πακέτου  java.io. Ωστόσο, για να μπορέσετε να τις χρησιμοποιήσετε πρέπει να εισάγετε  ή όλο 

το πακέτο java.io ή κάθε κλάση χωριστά. Αυτό γίνεται χρησιμοποιώντας την δεσμευμένη λέξη 

import. Για παράδειγμα  

import java.io.*; 

import java.io.InputStream ; 

  

    

 Οι κλάσεις αυτές δηλώνονται για την ενεργοποίηση εξαιρέσεων IOException.  

 

Ροές Εισόδου / Εξόδου 

  

Steams Εισόδου (Input Streams) 



    Πρόκειται ουσιαστικά για ροές που σας επιτρέπουν να διαβάζετε  δεδομένα από μια πηγή. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν η αφηρημένη κλάση InputStream,  οι φιλτραρισμένες ροές, οι 

ροές  που διαβάζουν από αρχεία και οι ροές με καταχωρητή (buffer).  

 

InputStream 

    Η κλάση InputStream επεκτείνει την κλάση Object και είναι η αφηρημένη βασική κλάση που 

ορίζει τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η ανάγνωση των δεδομένων από κάποια πηγή.  Για 

τον προγραμματιστή είναι αδιάφορη η πηγή προέλευσης ή ακόμη και ο προορισμός.  

    Η πιο σημαντική μέθοδος για την ανάγνωση των δεδομένων από ένα αρχείο είναι η μέθοδος 

read( ). Αν δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα και έχει κληθεί αυτή η μέθοδος, τότε βρίσκεται σε 

κατάσταση αναμονής μέχρις ότου γίνουν διαθέσιμα. Ωστόσο, λόγω της πολυνηματικότητας 

πραγματοποιείται η εκτέλεση άλλων διαδικασιών. Μόλις τελειώσει μια ροή και ολοκληρωθεί η 

διαδικασία ανάγνωσης, παραπέρα κλήσεις  της μεθόδου θα επιστρέψουν τιμή -1. Γι΄ αυτό  και ο 

τύπος της παραμέτρου επιστροφής είναι ακέραιος.  

    Ο τρόπος δήλωσης της μεθόδου read είναι ο ακόλουθος:  

  

public abstact int read ( ) , όπου διαβάζει μια σειρά δεδομένων και επιστρέφει την τιμή τους. 

public abstact int read (byte  b[]  ), όπου διαβάζει τα byte που αντιστοιχούν στον πίνακα. 

public abstact int read ( byte  b[], int off, int len), όπου διαβάζει το πολύ len bytes και επιστρέφει 

την τιμή τους.  

  

Αν θέλετε μπορείτε να τοποθετείτε τα δεδομένα που διαβάζετε σε ένα τμήμα ενός καταχωρητή 

(buffer). Αυτό γίνεται με την εντολή : 

  

s.read(buffer, t, x); όπου τοποθετεί τα bytes από τη θέση t ως τη θέση x. 

  

Αν θέλετε μπορείτε να διαβάστε τα byte ένα προς ένα. Για παράδειγμα : 

  

int waiting.in.available ; 

byte [] data = newbyte; 

System.in.read (data); 

  

available( ) 

    Αν επιθυμείτε να γνωρίζετε τον αριθμό των bytes που υπάρχουν σε μια ροή μια δεδομένη 

χρονική στιγμή τότε είναι απαραίτητο να χρησιμοποιείται την μέθοδο available(). Η δήλωση της 

μεθόδου αυτής είναι :  

  

public int available ( ) throws  IOException ; 

  

skip( ) 



    Αν θέλετε  να παρακάμψετε ορισμένα bytes μιας ροής ή να αρχίσετε την ανάγνωση των bytes 

από κάποια συγκεκριμένη θέση τότε θα χρησιμοποιήσετε την μέθοδο skip( ). Η δήλωση της 

μεθόδου αυτής είναι  

  

public int skip ( ) throws  IOException ; 

Ένα παράδειγμα είναι :  

  

if (s.skip( 256) ! = 256 ) 

System.out.println("Skipped loss") ; 

  

Πολλές φορές δεν παρακάμπτονται όλα τα bytes που έχουν προσδιοριστεί. Τότε 

επιστρέφεται ένας αριθμός που δηλώνει το πλήθος των bytes που έχουν  παρακαμφθεί 

πραγματικά.  

  

close( ) 

    Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται για το κλείσιμο μιας ροής δεδομένων. Πρέπει να κληθεί για 

την απελευθέρωση όλων των πηγών που σχετίζονται με τις ροές. Ίσως θα περιμένατε το 

κλείσιμο του αρχείου να ήταν φανερό. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ η μνήμη είναι μια εσωτερική 

πηγή, η ροή θεωρείται ως εξωτερική πηγή. Σε πολλές περιπτώσεις οι πηγές δεν μπορούν να είναι 

ταυτόχρονες.  

    Η δήλωση της μεθόδου close( ) είναι : 

  

public void close  () throws IOException ; 

  

   Αν εσείς θελήσετε να ανοίξετε μια ροή ή τους πόρους πριν αυτοί προλάβουν να 

αποδεσμευτούν, τότε στην καλύτερη περίπτωση αυτό θα σας μπερδέψει, ενώ στην χειρότερη θα 

προκαλέσει δύσκολα σφάλματα.   

  

Είναι καλό να δηλώνεται πότε τελειώνει η χρήση εξωτερικών πόρων. Για 

παράδειγμα : 

InputStream s= alwaysMakeNewInputStream ( ); 

try { 

                                 ............ 

                               } fimnally { 

                                                  s.close( ) ; 

                                               } 

  

mark( ) και reset( ) 



    Οι ροές σας επιτρέπουν να "μαρκάρετε" μια θέση και έπειτα να επιστρέψετε σε αυτή. Αυτό 

όμως προϋποθέτει να θυμάστε όλα τα προηγούμενα bytes. Όταν μαρκάρετε  μια ροή, πρέπει να 

προσδιορίσετε το μέγιστο αριθμό των bytes  που επιτρέπονται να περάσουν για την επαναφορά 

στη μαρκαρισμένη θέση. Αν περάσει ο αριθμός αυτός και δεν έχει κληθεί η reset( ) τότε υπάρχει 

ενεργοποίηση και εμφάνιση σφάλματος. Ένα παράδειγμα είναι : 

  

InputStream s = getAnInputStreamFromSomeWhere( ); 

if  (s.markSupported ( ) ) { 

........ // ανάγνωση  του stream  

s.mark(1024); 

........ // ανάγνωση λιγότερων από 1024 Bytes 

s.reset( ); 

......... 

} else { 

......... 

}  

  

Πρόκειται για δύο πολύτιμα στοιχεία στην προσπάθεια προσδιορισμού  του 

τύπου της ροής.   

  

 

 

Streams Εξόδου (Output Steams) 

    Πρόκειται ουσιαστικά για το αντίθετο των ροών εισόδου. Με τις ροές  εξόδου γράφετε 

δεδομένα στη ροή. Η κλάση OutputStream  η οποία επεκτείνεται στην κλάση Object  είναι η 

βασική κλάση για όλες τις κλάσεις ροών εξόδου. Ορίζει τους τρόπους με τους οποίους μια πηγή 

γράφει μια ροή από bytes σε κάποιο προορισμό.  

  

write( ) 

    Πρόκειται για την πιο σημαντική μέθοδο για τη δημιουργία μιας ροής. Χρησιμοποιείται για 

την αποστολή bytes δεδομένων στον προορισμό. Ορίζεται με τέτοιο τρόπο  ώστε να μπλοκάρει 

το τρέχον νήμα ωσότου να ολοκληρωθεί η ζητούμενη έξοδος. Η δήλωση μιας τέτοιας μεθόδου 

είναι η ακόλουθη:  

  

public abstract void write ( int b) throws IOException ; όπου γράφει το byte στο stream 

public abstract void write (byte b[] ) throws IOException ; όπου γράφει τον πίνακα των  byte στο 

stream 

public abstract void write (  byte b[], int off, int len) throws IOException ; όπου γράφει len  bytes 

από τον πίνακα στο stream 



  

    Επιπλέον μπορείτε να γράψετε στη ροή μόνο ένα τμήμα από τα δεδομένα που έχετε γράψει. 

Αυτό γίνεται με την παρακάτω δήλωση : 

 s.write (buffer, t, x); όπου γράφει μόνο τα δεδομένα από τις θέσεις t ως x. 

  

  

flush( ) 

    Επειδή δεν γνωρίζετε το αντικείμενο στο οποίο συνδέεται μια ροή εξόδου, μπορείτε να 

μεταφέρετε την έξοδο σας, μέσω κάποιας προσωρινής "κρυφής μνήμης". Αυτό πραγματοποιείται 

με τη μέθοδο flush( ). Η δήλωση της μεθόδου αυτής είναι : 

  

public void flush( ) throws IOException;  

  

close( ) 

    Πρέπει να κλείνετε μια ροή εξόδου έτσι ώστε αυτό να αποδεσμεύει οποιουσδήποτε πόρους 

έχει δεσμεύσει. Αυτό πραγματοποιείται με τη μέθοδο close( ) η δήλωση της οποίας είναι : 

  

public void close( ) throws IOException;   

 

  

Ροές Aλφαριθμητικών 

    Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα bytes μιας ροής μέσα σε ένα πίνακα από bytes 

χρησιμοποιώντας την μέθοδο read (byte b[]). Η κλάση ByteArrayInputStream κάνει ακριβώς το 

αντίθετο: Χρησιμοποιεί έναν πίνακα από bytes ως πηγή της ροής. Η δήλωση της μεθόδου είναι : 

  

  

public ByteArrayInputStream (byte buf[]); 

 και  

public ByteArrayInputStream (byte buf[], int offset, int len ); 

  

  

    Και οι δύο μέθοδοι δημιουργίας, δημιουργούν μια καινούργια ροή που διαβάζει στοιχεία από 

ένα δεδομένο πίνακα από bytes. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείται ένα αντίγραφο του πίνακα. 

Καλώντας την  μέθοδο reset( ) σε μια ροή τέτοιου είδους θα προκαλέσετε επαναφορά στην 

αρχική θέση της ροής, ενώ η κλήση της μεθόδου available( ) θα επιστρέψει τον αριθμό 

των  bytes που υπάρχουν στην ροή. Ένα παράδειγμα δημιουργίας μιας τέτοιας κλάσης είναι:  

  

InputStream s= new  ByteArrayInputStream (buffer);  

  



Πρόκειται για την απλούστερη από όλες τις πηγές δημιουργίας: μια διάταξη από 

bytes στη μνήμη του δίσκου. 

  

    Η κλάση StringBufferInputStream  έχει την ίδια λειτουργικότητα με την 

κλάση  ByteArrayInputStream, μόνο που χρησιμοποιεί ως πηγή ένα στοιχείο τύπου string. Η 

δήλωση της μεθόδου αυτής είναι :  

  

public StringBufferInputStream (String s); 

  

   Ένας πίνακας ακεραίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ροή εξόδου μέσω της κλάσης 

ByteArrayOutputStream , η οποία κατευθύνει μια ροή εξόδου σε μια διάταξη από bytes. Η 

δήλωση της κλάσης αυτής είναι :  

   

public ByteArrayOutputStream ( ); 

public ByteArrayInputStream (int size); 

   

    Οι παραπάνω μέθοδοι δημιουργίας, δημιουργούν  μια νέα ροή εξόδου  από bytes και 

την  συνδέουν με ένα συγκεκριμένο πίνακα από bytes. Η αρχική χωρητικότητα είναι 32 bytes 

αλλά αυξάνεται αυτόματα καθώς νέα στοιχεία γράφονται σε αυτό. Η μεταβλητή size δείχνει το 

τρέχον πλήθος των bytes που είναι αποθηκευμένα. 

   Μόλις ένα αντικείμενο ByteArrayOutputStream γεμίσει τότε μπορεί να εξαχθεί  μια άλλη ροή 

εξόδου: 

  

OutputStream anotherOutputStream = getTheOtherOutputStream( ); 

ByteArrayOutputStream = new  ByteArrayOutputStream();  

fillwithUseful( ); 

s.writeTo( anotherOutputStream);  

  

  

  Η κλάση StringBufferOutputStream  έχει την ίδια λειτουργικότητα με την 

κλάση  ByteArrayOutputStream, μόνο που χρησιμοποιεί ως πηγή ένα στοιχείο τύπου string. Η 

δήλωση της μεθόδου αυτής είναι :  

  

public StringBufferOutputStream (String s); 

  

Ροές και Συστήματα Αρχείων 

    Η πρώτη χρήση των  ροών ήταν η προσάρτηση τους σε αρχεία στο σύστημα αρχείων. Τα 

αρχεία μπορείτε να τα θεωρήσετε σαν μια πεπερασμένη ροή δεδομένων. Μπορείτε πολύ εύκολα 



να συνδυάσετε μια ροή εισόδου με ένα αρχείο στο τοπικό σύστημα αρχείων χρησιμοποιώντας 

μια από τις παρακάτω μεθόδους δημιουργίας:  

  

public FileInputStream (File file); 

public FileInputStream (FileDescriptor  fdObj); 

public FileInputStream (String name); 

  

   Όπως βλέπετε από τα παραπάνω η πηγή προσδιορίζεται είτε χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο 

Object, είτε ένα αντικείμενο τύπου String, είτε ένα αντικείμενο FileDescriptor. 

    Παρόμοια με τις ροές  εισόδου, μια ροή εξόδου μπορεί να συνδεθεί με ένα αρχείο 

χρησιμοποιώντας μια από τις παρακάτω μεθόδους δημιουργίας της κλάσης FileOutputStream :  

  

public FileOutputStream (File file); 

public FileOutputStream (FileDescriptor  fdObj); 

public FileOutputStream (String name);  

  

Και στις δύο παραπάνω κλάσεις το αντικείμενο FileDescriptor είναι ένα ήδη ανοιγμένος 

"περιγραφέας" αρχείου. Δημιουργείται με τη μέθοδο getFD( ). Ένα παράδειγμα δημιουργίας του 

είναι : 

  

FileDescriprtor fd = someFileStream.getFd( ); 

InputStream s1= new FileInputStream(fd); 

OutputStream s2= new FileOutputStream(fd); 

  

     Αν οι μίνι εφαρμογές επιχειρούν να ανοίξουν, να διαβάσουν ή να γράψουν σε 

μια ροή  που σχετίζεται με αρχεία πιθανόν να δημιουργηθούν εξαιρέσεις ασφαλείας. Οι μίνι 

εφαρμογές δεν μπορούν να διαβάσουν καθόλου από αρχεία. 

   

    Ένα απλό παράδειγμα χρησιμοποίησης των αρχείων ροών είναι το παρακάτω που 

χρησιμοποιεί τις μεθόδους FileReader και FileWriter για την αντιγραφή του αρχείου farrago.txt 

σε ένα αρχείο που καλείται outagain.txt:  

  

import java.io.*; 

 

public class Copy { 

    public static void main(String[] args) throws IOException { 

 File inputFile = new File("farrago.txt"); 

 File outputFile = new File("outagain.txt"); 

 

        FileReader in = new FileReader(inputFile); 



        FileWriter out = new FileWriter(outputFile); 

        int c; 

 

        while ((c = in.read()) != -1) 

           out.write(c); 

 

        in.close(); 

        out.close(); 

    } 

} 

Το πρόγραμμα αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Απλά ανοίγει δύο αρχεία : Το farrago.txt με τη 

μέθοδο File Reader και το outagain.txt με τη  

μέθοδο FileWriter. Για την δημιουργία του αρχείου ανάγνωσης χρησιμοποιείται ο κώδικας :  

  

File inputFile = new File("farrago.txt"); 

    FileReader in = new FileReader(inputFile); 

  

Έτσι δημιουργείται ένα αντικείμενο της κλάσης File  στο τοπικό σύστημα αρχείων καθώς και 

ένα αρχείο εξόδου.  

 

 

 

 

 

Αντιγραφή Αρχείων 

   Όταν επιθυμείτε να αντιγράψετε ένα αρχείο χρησιμοποιώντας ροές χρειάζεται να ανοίξετε δύο 

ροές. Μια ροή εισόδου (ή ροή πηγής) και μια ροή εξόδου (ή ροή προορισμού). Τα υπόλοιπα 

είναι απλά.: Διαβάζετε από την πηγή και γράφετε στον προορισμό.  

   Μια απλή εφαρμογή αντιγραφής ενός αρχείου byte προς byte είναι : 

  

import java.io.* ; 

class ByteCopy  

{ 

    static public void main (String args [ ]) { 

    FileInputStream in = null; 

    FileOutputStream out = null; 

    int  inByte; 

  

// Προσδιορισμός σωστού αριθμού των παραμέτρων 

if  ) args.lenght !=2 ) { 



  System.out.println ("Usage : java ByteCopy "); 

  System.exit(0); 

 } 

try { 

/Δημιουργία αρχείου εισόδου 

        in= new  FileInputStream ( args[0]) ; 

//Δημιουργία αρχείου εξόδου 

      out= new  FileOutputStream ( args[1]) ; 

  

//Ανάγνωση του πρώτου byte 

inByte= in.read( ); 

while (inByte != -1 ) { 

out.write((byte)  inByte) ; 

//Ανάγνωση του επόμενου byte 

inByte= in.read( ); 

} 

  

}catch (EOFException eofe) { 

//Δεν κάνει τίποτα στο τέλος του αρχείου 

  

} catch (FileNotFoundEcxeption fnfe) { 

//Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο 

   System.out.println ("File not found : " + args[0]) ; 

} catch (IOEcxeption ioe) { 

  System.err.println (ioe.getMessage ( )  ); 

{ finally { 

  //Κλείσιμο του αρχείου 

     try {  

             if (in 1= null in.close( ); 

             if (out != null out.close( ); 

          } catch (IOException e) { } 

      } 

   } 

} 

  

    Μια άλλη εφαρμογή που αντιγράφει ένα αρχείο γραμμή προς γραμμή είναι: 

  

import java.io.* ; 



class LineCopy  

{ 

    static public void main (String args [ ]) { 

    FileInputStream fis = null; 

   DataInputStream in= null; 

    FileOutputStream fos = null; 

   DataOutputStream out = null; 

  String line ; 

  int   linesRead   = 1; 

  

if () args.length != 2 ) { 

  System.out.println ("Usage : java LineCopy "); 

  System.exit(0); 

 } 

try { 

/Δημιουργία αρχείου εισόδου 

        fis= new  FileInputStream ( args[0]) ; 

       in = new DataInputStream (fis); 

  

 //Δημιουργία αρχείων εξόδου 

        fos= new  FileOutputStream ( args[1]) ; 

       out = new DataOutputStream (fos); 

  

//Ανάγνωση της πρώτης γραμμής 

Line= in.readLine( ); 

  

//Ανάκτηση του διαχωριστή γραμμών 

String lineSep = System.getProperty ("line.Seperator") ; 

while ( line != null)  { 

// Εμφάνιση της γραμμής στην οθόνη 

System.out.println(linesRead++  + " : " + line); 

out.writeBytes(line _lineSep); 

line =in.readLine( ); 

} 

}  

  

}catch (EOFException eofe) { 

//Δεν κάνει τίποτα στο τέλος του αρχείου 



  

} catch (FileNotFoundEcxeption fnfe) { 

//Δεν υπάρχει τέτοιο αρχείο 

   System.out.println ("File not found : " + args[0]) ; 

} catch (IOEcxeption ioe) { 

  System.err.println (ioe.getMessage ( )  ); 

{ finally { 

  //Κλείσιμο του αρχείου 

     try {  

            if (fis ! = null)  fis.close( ); 

             if (in != null in.close( ); 

             if  (fos != null) fos.close( ); 

             if (out != null out.close( ); 

          } catch (IOException e) { } 

      } 

   } 

} 

 

 

 

 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: URL ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ 
 

 

Εισαγωγή 

   Αν συνηθίζετε να "σερφάρετε" στο World Wide Web, σίγουρα θα έχετε ακούσει τον όρο URL 

και θα το έχετε χρησιμοποιήσει για την πρόσβαση σε διάφορες σελίδες HTML. Το URL που τα 

αρχικά του αντιπροσωπεύουν τις λέξεις Uniform Resource Locator, δείχνουν ένα αντικείμενο 

στο Internet. Είναι μια συλλογή από πληροφορίες που προσδιορίζουν ένα αντικείμενο, δίνουν 

την τοποθεσία που μπορεί αυτό να βρεθεί και προσδιορίζουν μια μέθοδο επικοινωνίας με αυτό ή 

ανάκτησης του από μια πηγή. Μια διεύθυνση URL αναφέρεται σε οποιοδήποτε είδος πηγής 

πληροφορίας. Μπορεί να δείχνει σε στατικά δεδομένα, όπως ένα αρχείο σε ένα τοπικό σύστημα 

αρχείων, σε ένα διακομιστή δικτύου ή σε ένα FTP, ή μπορεί να δείχνει σε πιο δυναμικά 

δεδομένα, όπως για παράδειγμα άρθρα, εγγραφές σε βάσεις δεδομένων κτλ. Οι διευθύνσεις URL 



μπορούν επίσης να αναφέρονται σε λιγότερο απτές πηγές, όπως για παράδειγμα σε διευθύνσεις 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

   Η κλάση URL της Java  παρέχει μια διασύνδεση για την πρόσβαση σε καλώς ορισμένες 

δικτυακές πηγές, όπως αρχεία και εφαρμογές σε ένα διακομιστή δικτύου. Οι κλάσεις περιέχουν 

ένα  σύνολο προκαθορισμένων πρωτοκόλλων και διαχειριστών περιεχομένου για την υλοποίηση 

των επικοινωνιών και των μετατροπών των δεδομένων για την πρόσβαση σε πηγές URL. Με τα 

URL, μια  εφαρμογή μπορεί να ανακτήσει ένα ολόκληρο αρχείο- φάκελο, ή μια εγγραφή από μια 

βάση δεδομένων ενός διακομιστή μόνο με λίγες γραμμές κώδικα. Πολλές 

εφαρμογές  χρησιμοποιούν τις διευθύνσεις για την απλοποίηση  του δύσκολου έργου  του 

δικτυακού προγραμματισμού.  

   Συνήθως τα URL αναπαριστάνονται ως μια ακολουθία κειμένου, όπως ακριβώς μια 

διεύθυνση. Ένα  παράδειγμα URL είναι : 

  

http://java.sun.com/ 

  

   Αυτό το συγκεκριμένο URL, διευθυνσιοδοτεί  το δικτυακό τόπο της Java που φιλοξενείται από 

την Sun Microsystems. Αυτό το URL έχει δύο κύρια συστατικά:  

 τον προσδιοριστή πρωτοκόλλου (protocol identifier). 

 το όνομα της πηγής (resource name). 

    Ο προσδιοριστής πρωτοκόλλου στο παραπάνω παράδειγμα είναι το http, ενώ το όνομα της 

πηγής είναι το java.sun.com/ . 

    Ο προσδιοριστής πρωτοκόλλου δείχνει το  πρωτόκολλο που θα χρησιμοποιηθεί  για την 

ανάκτηση μιας πηγής πληροφοριών.  Εδώ το πρωτόκολλο είναι το http. Άλλα πρωτόκολλα είναι 

το ftp, gopher, file και το new.  

    Το όνομα της πηγής είναι η ολοκληρωμένη διεύθυνση για την πηγή. Η μορφή του ονόματος 

της πηγής  εξαρτάται αποκλειστικά από το πρωτόκολλο που χρησιμοποιείται, αλλά για πολλές 

μορφές το όνομα της πηγής θα περιέχει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα συστατικά:  

 host name : το όνομα της μηχανής στην οποία βρίσκεται η πηγή. 

 filename: το μονοπάτι στο οποίο βρίσκεται το αρχείο στη μηχανή. 

 portnumber: τον αριθμό της θύρας για τη σύνδεση σε αυτό.  

 reference: Μια αναφορά σε ένα όνομα - άγκυρα μέσα στην πηγή που συχνά αναγνωρίζει 

μια περιοχή μέσα στο αρχείο. 

    Σε πολλά πρωτόκολλα είναι απαραίτητα το hostname και το filename, ενώ είναι 

προαιρετικά  ο αριθμός της θύρας  και η αναφορά. Επομένως η κατασκευή ενός URL πρέπει να 

ακολουθεί την παρακάτω διάταξη:  

  

protocol :// hostname/location/item   

  

 H κλάση URL  

    Το πακέτο java.net περιέχει μια κλάση με το όνομα URL που χρησιμοποιούν τα προγράμματα 

σε Java, για την αναπαράσταση μιας διεύθυνσης URL. Τα προγράμματα σε Java μπορούν να 



κατασκευάσουν ένα αντικείμενο URL, να ανοίξουν μια σύνδεση με αυτό και να γράψουν ή να 

διαβάσουν από αυτό.  Για τη δημιουργία ενός αντικειμένου της κλάσης URL από ένα υπάρχον 

URL  μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε ένα αλφαριθμητικό είτε τμήματα από αυτό. Για 

παράδειγμα:   

URL aDoc = new URL ("http://java.sun.com/j2ee/webservices/index.html");  

  

    Το URL αυτό ονομάζεται απόλυτο URL  γιατί περιέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες  για 

την πρόσβαση στην πηγή. Μπορείτε όμως να δημιουργήσετε και σχεσιακές (Relative) URL 

διευθύνσεις.  

    Η σχεσιακή URL διεύθυνση περιέχει μόνο αρκετές πληροφορίες για να έχετε πρόσβαση σε 

μια πηγή σχετική με κάποια άλλη URL διεύθυνση. Συνήθως τα σχεσιακά URL 

χρησιμοποιούνται σε αρχεία HTML. Υποθέστε για παράδειγμα, ότι έχετε δημιουργήσει ένα 

αρχείο HTML : JHomePage.html. Μέσα σε αυτή την ιστοσελίδα  έχετε συνδέσεις σε άλλες 

σελίδες : την Picture.html και την MKinds.html., που έχουν τοποθετηθεί στον ίδιο κατάλογο και 

στο ίδιο μηχάνημα με την Jhomepage.html. Οι δεσμοί προς αυτές τις νέες διευθύνσεις  δεν 

χρειάζεται να γραφούν ολόκληροι παρά μόνο τα παρακάτω :  

  

< a href = "Pictures.html" > Pictures  </ a>  

  

    Αυτές οι διευθύνσεις URL είναι σχεσιακές. Αυτό σημαίνει ότι τα URL προσδιορίζονται 

σχετικά με το αρχείο στο οποίο εμπεριέχονται. Τέτοιου είδους URL μπορούν να δημιουργηθούν 

σε όλες τις εφαρμογές της Java. Για παράδειγμα υποθέσετε ότι έχετε δημιουργήσει ένα URL για 

τον δικτυακό τόπο "http://www.gamelan.com"/ και γνωρίζετε πολλά αρχεία του τόπου αυτού. 

Μπορείτε να δημιουργήσετε URL για καθένα από αυτά τα αρχεία απλά προσδιορίζοντας το 

όνομά τους στο περιεχόμενο των αυθεντικών URL. Τα ονόματα αρχείων είναι σχεσιακά 

URLs  και είναι συγγενικά με το αυθεντικό URL. Έτσι λοιπόν  ο κώδικας :  

  

  

URL gamelan = new URL ("http://www.gamelan.com/"); 

URL gamelanNetwork = new URL ( gamelan,  "Gamelan.network.html"); 

  

  

χρησιμοποιεί μια μέθοδο δημιουργίας της κλάσης URL που σας επιτρέπει να δημιουργήσετε ένα 

αντικείμενο URL από ένα ήδη υπάρχον αντικείμενο URL και ένα σχεσιακό URL.  Επιπλέον 

αυτή η μέθοδος δημιουργίας είναι χρήσιμη για τη δημιουργία URL με σκοπό την ονομασία 

δεικτών που είναι γνωστές αναφορές μέσα σε ένα αρχείο. Υποθέστε ότι το αρχείο 

Gamelan.network.html  έχει ένα σελιδοδείκτη με το όνομα Bottom. Μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε μια μέθοδο δημιουργίας σχεσιακής διεύθυνσης URL  για να δημιουργήσετε 

ένα URL όπως αυτό :   

  

URL gamelan = new URL ("http://www.gamelan.com/Gamelan.network.html"); 

URL gamelanNetworkBottom = new URL (gamelan, "# Bottom");  



  

    Η γενική μορφή για την δημιουργία ενός URL που περιέχει και σελιδοδείκτη είναι :   

  

 URL  (URL baseURL, String  relativeURL)  

  

όπου το πρώτο όρισμα είναι ένα αντικείμενο URL που προσδιορίζει τη βάση του νέου URL και 

το δεύτερο όρισμα είναι ένα αλφαριθμητικό που προσδιορίζει το υπόλοιπο  του ονόματος της 

πηγής που σχετίζεται με τη βάση. Αν το URL βάση είναι κενό, τότε η μέθοδος δημιουργίας 

αντιμετωπίζει το σχεσιακό URL ως ένα απόλυτο URL. 

    Υπάρχουν δύο επιπλέον μέθοδοι δημιουργίας  για τον προσδιορισμό ενός   αντικειμένου URL. 

Είναι καλό να χρησιμοποιείτε αυτές τις μεθόδους δημιουργίας όταν εργάζεστε με URL που 

έχουν hostname, filename, port number και συστατικά αναφοράς στο όνομα του URL. 

Πρόκειται για μεθόδους δημιουργίας που είναι χρήσιμες όταν δεν είναι γνωστό όλο το όνομα της 

διεύθυνσης. Για παράδειγμα, αν είχατε σχεδιάσει ένα σύστημα περιήγησης σε ιστοσελίδες 

παρόμοιο με αυτό των αρχείων που επιτρέπει στους χρήστες να χρησιμοποιούν το πρωτόκολλο, 

το hostname, filename και το  port number  θα δημιουργούσατε ένα URL από αυτά τα 

συστατικά. Ο ακόλουθος κώδικας δημιουργεί ένα URL για το αρχείο Gamelan.network.html στο 

site Gamelan :  

  

URL gamelan = new URL ("http", "www.gamelan.com", "Gamelan.network.html"); 

  

όπου το πρώτο όρισμα είναι το πρωτόκολλο, το δεύτερο είναι το hostname και το τελευταίο το 

μονοπάτι που περιέχει το αρχείο. 

    Η τελευταία μέθοδος δημιουργίας προσθέτει τον αριθμό θύρας (port number) στη λίστα των 

ορισμάτων που χρησιμοποιούνται στην προηγούμενη μέθοδο δημιουργίας.  Για παράδειγμα, ο 

κώδικας : 

  

URL gamelan = new URL ("http", "www.gamelan.com", 80, "Gamelan.network.html"); 

  

δημιουργεί ένα αντικείμενο URL για την αντίστοιχη διεύθυνση.   

  

Exceptions 

    Κάθε μια από τις παραπάνω μεθόδους δημιουργίας  αντικειμένων URL δημιουργεί μια 

εξαίρεση της μορφής MalformedURLException αν τα ορίσματα των μεθόδων δημιουργίας 

αναφέρονται σε ένα κενό ή άγνωστο πρωτόκολλο. Κανονικά τα προγράμματα στην Java θα 

επιθυμούν να εντοπίσουν  και να χειριστούν αυτές τις εξαιρέσεις. Γι΄ αυτό καλό είναι να 

ενσωματώνεται τις μεθόδους δημιουργίας URL μέσα στο ζευγάρι των δεσμευμένων λέξεων 

try..catch. Για παράδειγμα :  

  

try {  

        URL myURL = new URL(..........) 

      } catch (MalformedURLException e ) { 



      ................ 

       // κώδικας για την περίπτωση λάθους 

       ............... 

      }  

    

Όταν δημιουργείτε ένα αντικείμενο URL δεν μπορείτε να αλλάξετε κάποιο από 

τα χαρακτηριστικά του.      

  

 

Ανάλυση ενός URL 

    Η κλάση URL παρέχει πολλές μεθόδους που σας επιτρέπουν να κάνετε ερωτήσεις για την 

ανάκτηση πληροφοριών σχετικών με ένα URL. Μπορείτε να πάρετε το πρωτόκολλο, το 

hostname, το port name και το filename από το URL χρησιμοποιώντας μία από τις παρακάτω 

μεθόδους :  

 getProtocol( ) 

 getHost( ) 

 getPort( ) 

 getFile( ) 

 getRef ( ) 

  

  

Θυμηθείτε ότι όλες οι διευθύνσεις URL δεν περιέχουν όλα αυτά τα 

συστατικά.  Η κλάση URL παρέχει αυτές τις μεθόδους γιατί τα HTTP Urls  περιέχουν αυτά τα 

συστατικά και είναι ίσως από τα πιο χρησιμοποιούμενα URL. Η κλάση URL είναι κατά κάποιο 

τρόπο μεροληπτική υπέρ των HTTP Url. 

  

  

   Μπορείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις  παραπάνω μεθόδους για να πάρετε πληροφορίες για τα 

URL ανεξαρτήτως των μεθόδων δημιουργίας που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία 

αντικειμένων URL.  

    Η κλάση URL με όλες τις παραπάνω μεθόδους σας απελευθερώνει από τη δύσκολη 

διαδικασία ανάλυσης ενός URL. Δοσμένου ενός αλφαριθμητικού μπορείτε να δημιουργήσετε 

ένα νέο αντικείμενο URL και να καλέσετε οποιαδήποτε από τις μεθόδους ανάλογα με τις 

πληροφορίες που θέλετε να ανακτήσετε.  

    Ένα παράδειγμα δημιουργίας ενός URL και χρησιμοποίησης των μεθόδων είναι :  

import java.net.*; 

import java.io.*; 



 

class ParseURL { 

    public static void main(String args[]) { 

        URL aURL = null; 

        try { 

            aURL = new URL("http://java.sun.com:80/tutorial/intro.html#DOWNLOADING"); 

        } catch (MalformedURLException e) { 

            ; 

        } 

 System.out.println("protocol = " + aURL.getProtocol()); 

 System.out.println("host = " + aURL.getHost()); 

 System.out.println("filename = " + aURL.getFile()); 

 System.out.println("port = " + aURL.getPort()); 

 System.out.println("ref = " + aURL.getRef()); 

    } 

 

 

 

 Σύνδεση Mε Μία URL Διεύθυνση 

   Μετά από τη δημιουργία ενός URL μπορείτε να καλέσετε την μέθοδο openConnection( ) για 

να πραγματοποιηθεί η σύνδεση με το συγκεκριμένο δικτυακό τόπο. Όταν συνδέεστε σε ένα URL 

αρχικοποιείτε τον δεσμό επικοινωνίας ανάμεσα στο πρόγραμμα της Java και στο URL που 

υπάρχει στο δίκτυο. Για παράδειγμα, μπορείτε να ανοίξετε ένα δεσμό επικοινωνίας με τη μηχανή 

αναζήτησης Yahoo μέσω του ακόλουθου κώδικα: 

  

try {  

      URL yahoo = new URL("http://www.yahoo.com/"); 

      yahoo.openConnection(); 

     } catch (MalformedURLException e) { // προκαλείται από μία νέα διεύθυνση URL() . . . } 

     catch (IOException e) { // προκαλείται από την μέθοδο openConnection() . . . } 

  

    Αν είναι δυνατόν, η μέθοδος openConnection(), δημιουργεί ένα καινούργιο URLConnection 

το αρχικοποιεί, συνδέεται με τη URL διεύθυνση και επιστρέφει το αντικείμενο URLConnection. 

Αν κάτι δεν πάει καλά τότε εμφανίζεται μια εξαίρεση IOException. Μετά την επιτυχημένη 

σύνδεση μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντικείμενο URLConnection για να διαβάσετε ή να 

γράψετε στη σύνδεση.  

 

openConnection Κλάση 

    Αν έχετε χρησιμοποιήσει σωστά τη μέθοδο openConnection() για την αρχικοποίηση της 

επικοινωνίας με ένα URL, τότε πρέπει να έχετε μια αναφορά σε ένα αντικείμενο 

URLConnection. Η κλάση URLConnection περιέχει μια σειρά μεθόδων που σας επιτρέπουν να 



επικοινωνείτε με το URL στο δίκτυο. Πρόκειται για μια κλάση μεροληπτική υπέρ των HTTP 

URL και πολλές από τις μεθόδους της είναι χρήσιμες μόνο όταν εργάζεστε με HTTP URL.  

    Ωστόσο, τα περισσότερα πρωτόκολλα URL σας επιτρέπουν να γράφετε και να διαβάζετε από 

μια σύνδεση και έτσι μέσω της κλάσης URLConnection μπορείτε να γράψετε και να διαβάσετε 

σε μια σύνδεση. Ένα απλό παράδειγμα είναι : Πρώτα εισάγετε μια και μόνο μία γραμμή κώδικα 

και το πρόγραμμα την κωδικοποιεί. Έπειτα δημιουργείτε  ένα αντικείμενο URL με την εντολή :  

  

 URL  url = new URL ("http://java.sun.com/j2ee/webservices"); 

  

   Έπειτα το πρόγραμμα δημιουργεί  ένα αντικείμενο URLConnection και έπειτα ανοίγει μια ροή 

εξόδου σε αυτή τη σύνδεση. Η ροή εξόδου ελέγχεται από την  κλάση PrintStream.  

  

URLConnection connection = url.openConnection(); 

PrintStream outputStream = new PrintStream (connection.getOutputStream()); 

  

   Η δεύτερη γραμμή καλεί την μέθοδο getOutputStream() στη σύνδεση. Αν το URL δεν 

υποστηρίζει την  έξοδο, τότε η μέθοδος αυτή θα καλέσει μια εξαίρεση 

UnknownServiceException. Αν όμως το URL υποστηρίζει το αποτέλεσμα εξόδου, τότε η 

μέθοδος επιστρέφει μια ροή εξόδου που συνδέεται με τη ροή εισόδου της URL. Έπειτα το 

πρόγραμμα γράφει τη ζητούμενη πληροφορία στη ροή εξόδου και κλείνει την ροή.  

  

outputStream.println ("string= "  + stringToReverse); 

outStream.close(); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: ΕΙΚΟΝΕΣ ΚΑΙ ΦΙΛΤΡΑ ΕΙΚΟΝΩΝ 
 

 



Εισαγωγή 

    Οι εικόνες είναι ίσως  το πιο σημαντικό στοιχείο που εμφανίζεται στις διάφορες ιστοσελίδες 

του διαδικτύου. Η σύγχρονη εφαρμογή της Java είναι η παροχή μικρών μίνι εφαρμογών που 

προκαλούν το εφέ της κίνησης (animation), έτσι ώστε να κάνουν πιο ζωντανές και πιο 

ενδιαφέρουσες τις ιστοσελίδες. Μια κοινή τεχνική εφέ κίνησης είναι η σειριακή εμφάνιση 

εικόνων (GIF αρχείων) για την δημιουργία της ψευδαίσθησης της κίνησης . Για να μπορέσετε 

όμως να χρησιμοποιήστε αυτή τη δυνατότητα που σας δίνει η Java,  πρέπει να κατανοήσετε τον 

τρόπο με τον οποίο γίνεται η διαχείριση των εικόνων σε αυτή. 

    Η επεξεργασία των εικόνων είναι ουσιαστικά η τροποποίησή τους μέσα σε μια εφαρμογή. Η 

Java υποστηρίζει ένα μεγάλο σύνολο από δυνατότητες που επιτρέπουν την πρόσβαση στις τιμές 

των εικονοστοιχείων για όλα τα είδη της επεξεργασίας. Ωστόσο, η πραγματική, μοναδική 

προσφορά της Java  είναι στην φόρτωση των αρχείων εικόνων. Η Java επιτρέπει να φορτώσετε 

μια εικόνα από το δίκτυο ακριβώς με τόση ευκολία όπως μπορείτε και από ένα τοπικό δίσκο. 

Στο δικτυακό περιβάλλον αυτή η μεταφορά και εμφάνιση μιας εικόνας θα απαιτούσε  πολύ 

περισσότερο χρόνο για να ολοκληρωθεί, από ότι αν ήταν σε ένα τοπικό σκληρό δίσκο. Αυτό 

είναι μια πραγματική διαφορά από τις άλλες παραθυρικές εφαρμογές και συνεπώς 

προσφέρει  επιπλέον δυνατότητες στο χρήστη.  

   Επειδή όπως έχει ήδη αναφερθεί  ότι η Java είναι ανεξάρτητη από οποιαδήποτε πλατφόρμα, 

μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιους συγκεκριμένους τύπους αρχείων εικόνων. Υπάρχουν μόνο δύο 

ανεξάρτητοι τύποι αρχείων εικόνων: GIF και JPEG. Αυτοί οι δύο τύποι είναι αρκετά καλοί γιατί 

μπορούν να συμπιεστούν και έτσι  να μειωθεί ο χρόνος μεταφοράς τους. Το πακέτο AWT 

υποστηρίζει και τους δύο αυτούς τύπους, αλλά δεν χρησιμοποιεί κανέναν από τους δύο 

εσωτερικά. Παρόλο που μπορεί να γίνει ανάγνωση αρχείων GIF και JPEG από την Java, ωστόσο 

όμως μετατρέπονται σε εικόνες  οι οποίες είναι εικόνες bitmap. 

    Στην Java η διαχείριση των λειτουργιών  που έχουν σχέση με εικόνες βασίζεται στην κλάση 

Image . Η κλάση αυτή παρέχει αφηρημένες μεθόδους για την αναπαράσταση κοινών στοιχείων 

συμπεριφοράς των εικόνων, ενώ ειδικές μέθοδοι οι οποίες ορίζονται στις κλάσεις Applet 

και  Graphics σας δίνουν όλα όσα χρειάζεστε για να φορτώσετε και να εμφανίσετε εικόνες στις 

μίνι - εφαρμογές σας. 

    Η Image  είναι μια  αφηρημένη κλάση, η οποία σχεδιάστηκε για την υποστήριξη εικόνων 

bitmap με ένα τρόπο ανεξάρτητο από κάποια πλατφόρμα. Παρόλο που η κλάση αυτή περιέχει τα 

βασικά στοιχεία για τη διαχείριση των εικόνων, οι μέθοδοι που προσφέρει είναι αρκετά 

χρήσιμες.  

  

 Η Java χρησιμοποιεί το μοντέλο των "παραγωγών  εικόνων" και των 

"καταναλωτών εικόνων". Οι "παραγωγοί εικόνων" δημιουργούν εικονοστοιχεία από ένα αρχείο 

ή από ένα αντικείμενο Image και οι "καταναλωτές εικόνων", χρησιμοποιούν  ή εμφανίζουν τα 

εικονοστοιχεία. H Java χρησιμοποιεί το συστατικό ImageProducer για την ανάγνωση από τοπικά 

αρχεία, URL, πίνακες στη μνήμη και αντικείμενα Image, ενώ τα CropImageFilter, 

RGBImageFilter και PixelGrabber εφαρμόζουν τη διασύνδεση ImageConsumer.  



Διαδικασία Φόρτωσης Εικόνων (Loading Images)  

    Δεν είναι δυνατή η δημιουργία ενός αντικειμένου της κλάσης Image με την μέθοδο new( ). 

Για να μπορέσετε να εμφανίσετε μία εικόνα στη μίνι - εφαρμογής σας θα πρέπει απλά να τη 

μεταφέρετε μέσω του δικτύου στο πρόγραμμά σας.   

  

Οι εικόνες αποθηκεύονται ως ξεχωριστά αρχεία από τα αρχεία κλάσης της Java, 

επομένως θα πρέπει να υποδείξετε στην Java που μπορεί να βρει τα αρχεία αυτά των εικόνων. 

  

 

 

    Για να φορτώσετε λοιπόν την εικόνας σας θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 

getImage() της κλάσης Applet. Η μέθοδος αυτή δημιουργεί αυτόματα ένα αντικείμενο της 

κλάσης Image. Για να μπορέσετε όμως να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο αυτή θα πρέπει να 

προσθέσετε την κλάση Image στον κώδικα του προγράμματος σας: 

  

    import java.awt.Image;  

 

  

Ορίσματα της μεθόδου getImage() 

    Θα πρέπει να περάσετε ως όρισμα στη μέθοδο getImage() το URL της εικόνας που θέλετε να 

φορτώσετε. Υπάρχουν δύο τρόποι για να ορίσετε την διεύθυνση αυτή:  

  



  Να χρησιμοποιήσετε την μέθοδο getImage() χρησιμοποιώντας ένα μόνο όρισμα, ένα 

αντικείμενο της κλάσης URL. Στην περίπτωση αυτή ανακτάτε απευθείας την εικόνα που υπάρχει 

σε αυτό το URL. 

    Η ακόλουθη μίνι - εφαρμογή εμφανίζει την εικόνα του Duke την οποία και παίρνει απευθείας 

από την διεύθυνση " http:///T1.gif"   

 

    Η σύνταξη της μεθόδου getImage() χρησιμοποιώντας ως όρισμα μόνο ένα αντικείμενο της 

κλάσης URL είναι:  

  

    Image  pic = getImage(new URL("http://T1.gif")); 

  

    Ωστόσο επειδή υπάρχει το ενδεχόμενο να μην βρεθεί η εικόνα αυτή θα πρέπει να 

ενσωματώσετε τον ακόλουθο κώδικα στην μίνι - εφαρμογή:  

    public void init()  

    { 

        URL url; 

            try { 

                pic = getImage(new URL("http://T1.gif")); 

            } catch (MalformedURLException e) {} 

    }  

  

      

    Το μειονέκτημα χρησιμοποίησης αυτής της μεθόδου φόρτωσης της εικόνας είναι ότι αν 

αποφασίσετε να μεταφέρετε τα αρχεία σας σε μία διαφορετική διεύθυνση τότε θα χρειαστεί να 

μεταγλωττίσετε τα αρχεία σας από την αρχή. 

  

Να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο getImage() με δύο ορίσματα: Το βασικό URL το οποίο επίσης 

είναι ένα αντικείμενο της κλάσης URL, και ένα αλφαριθμητικό το οποίο αναπαριστά τη 

διαδρομή ή το όνομα του αρχείου της αντίστοιχης εικόνας. 

    Για να ορίστε το βασικό URL θα χρησιμοποιήσετε δύο νέες μεθόδους της κλάσης Applet.  

 getDocumentBase(): Επιστρέφει τον κατάλογο στον οποίο βρίσκεται το HTMl αρχείο 

που περιέχει τη μίνι - εφαρμογή.    

 getCodeBase(): Επιστρέφει ένα αλφαριθμητικό το οποίο αντιπροσωπεύει τον κατάλογο 

μέσα στον οποίο περιέχεται η μίνι - εφαρμογή. Εάν θέλετε ο κατάλογος αυτός να είναι 

ίδιος με τον κατάλογο στον οποίο είναι αποθηκευμένο το αρχείο θα πρέπει να 

ενσωματώσετε την ιδιότητα CODEBASE στον κώδικα της HTML σελίδα σας. 

     Το ποια από τις δύο μεθόδους τελικά θα επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε εξαρτάται από το εάν 

η εικόνα σας βρίσκετε σε μία θέση σχετική με το HTML αρχείο σας ή με τα αρχεία κλάσης 

της  Java. 

 

    Η ακόλουθη μίνι - εφαρμογή χρησιμοποιεί την μέθοδο getDocument Base() προκειμένου να 

φορτώσει τις εικόνες του Duke.   



   

     Η εντολή φόρτωσης των εικόνων είναι ίδια αλλά στη μίνι αυτή εφαρμογή χρησιμοποιείται 

ένας πίνακας ο οποίος καταλαμβάνει τόσες θέσεις όσα είναι τα αντίστοιχα αντικείμενα των 

εικόνων που θέλουμε να εμφανίσουμε. 

  

    Image dukeImage[] = new Image[11]; 

  

     Χρησιμοποιώντας ένα βρόχο for αποθηκεύουμε τις εικόνες που φορτώνει το πρόγραμμα στον 

πίνακα αυτό: 

  

    dukeImage[i]= getImage(getDocumentBase(),"T"+i+".gif");} 

  

    Το δεύτερο όρισμα της μεθόδου getImage() αποτελεί μία συμβολοσειρά κειμένου η οποία θα 

επιστρέψει τα ονόματα των δέκα εικόνων που θα εμφανίσουμε.   

  

Στις περισσότερες εφαρμογές η πραγματική φόρτωση των εικόνων δεν ξεκινά 

μέχρι την πρώτη στιγμή που το πρόγραμμα θα προσπαθήσει να ζωγραφίσει μια εικόνα. Μετά η 

Java  ξεκινά ένα νέο νήμα  και τρέχει τον κώδικα για να φορτώσει τις εικόνες από τα πηγαία 

αρχεία που μπορεί να βρίσκονται είτε στον τοπικό δίσκο είτε σε κάποια δικτυακή τοποθεσία.  

  

    Η διαδικασία φόρτωσης των εικόνων χρησιμοποιώντας τη μέθοδο getImage() δεν είναι τόσο 

απλή όσο φαίνεται. Όταν ανακτάται μία εικόνα, η μέθοδος αυτή ξεκινάει ένα νήμα για τη 

φόρτωση της εικόνας και επιστρέφει σχεδόν αμέσως με το αντικείμενο της εικόνας δίνοντας έτσι 

τη ψευδαίσθηση ότι η εικόνα είναι έτοιμη για να την επεξεργαστείτε. Ωστόσο,  μπορεί να 

χρειαστεί κάποιος χρόνος μέχρι να ολοκληρωθεί η πραγματική μεταφορά της εικόνας και η 

αποσυμπίεση  της. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλές φορές η μίνι - εφαρμογή να σχεδιάζει μόνο 

ένα μέρος της εικόνας ή να σχεδιάζει τις εικόνες βηματικά καθώς αυτές φορτώνονται. Μπορείτε 

να καθορίσετε τον τρόπο με τον οποίο θέλετε να συμπεριφέρεται η μίνι - εφαρμογή σας ( 

δηλαδή να περιμένει να φορτωθούν όλες οι εικόνες) χρησιμοποιώντας την διασύνδεση 

ImageObserver.  

  

Σχεδίαση Των Εικόνων  

     Εφόσον έχετε φορτώσει την εικόνα σας τώρα θα πρέπει να τη σχεδιάσετε στην οθόνη. Θα 

χρησιμοποιήσετε την μέθοδο drawImage() της κλάσης Graphics. Υπάρχουν τέσσερις τρόποι 

δήλωσης της μεθόδου drawImage( ): 

  

 drawImage (Image img, int x, int y, ImageObserver observer); 

 drawImage (Image img, int x, int y, int w, int h,  ImageObserver observer); 

 dawImage (Image img, int x, int y, Color c,  ImageObserver observer); 



 drawImage (Image img, int x, int y,int w, int h, Color c,  ImageObserver observer); 

  

όπου : 

x, y :  Οι συντεταγμένες του σημείου που θα εμφανιστεί η εικόνα 

w, h: Το πλάτος και ύψος αντίστοιχα της εικόνας 

c:  Το χρώμα του φόντου της εικόνας 

observer:  Πρόκειται για ένα αντικείμενο που παρακολουθεί τη διαδικασία φόρτωσης μίας 

εικόνας και λαμβάνει αποφάσεις, όπως: για το εάν η μίνι - εφαρμογή θα περιμένει μέχρι να 

φορτωθούν όλες οι εικόνες ή θα εμφανίσει κάποιο μήνυμα όπως "Loading" μέχρι να 

ολοκληρωθεί η διαδικασία φόρτωσης. Κρατά επίσης και πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος της 

εικόνας , τις κατευθύνσεις κτλ. 

     Στο παράδειγμά UrlGif χρησιμοποιούμε την πρώτη και πιο απλή μέθοδο. Μεταφέρουμε τις 

συντεταγμένες x,y στις οποίες θέλουμε να σχεδιαστεί η εικόνα. Το γεγονός ότι το σημείο είναι 

το (0,0),  σημαίνει ότι η εικόνα θα σχεδιαστεί ξεκινώντας από την αρχή του συστήματος 

συντεταγμένων της Java. επίσης θα συμπεριλάβουμε μία αναφορά σε ένα αντικείμενο 

ImageObserver. Στην περίπτωση μας μεταφέρουμε μία αναφορά στη μίνι - εφαρμογή 

χρησιμοποιώντας την λέξη - κλειδί this:  

  

 

    public void paint( Graphics g )  

    { 

        if (pic != null)  

        { 

            g.drawImage(pic,0,0,this); 

        } 

     }  

  

Η κλάση Applet στην οποία στηρίζονται όλες οι μίνι - εφαρμογές παρέχει 

προκαθορισμένη συμπεριφορά για την παρακολούθηση των εικόνων την οποία κληρονομεί από 

την κλάση Component. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τοποθετούμε την δεσμευμένη λέξη 

this στην μέθοδο drawImage(), getWidth() και getHight().  

  

    Εάν η  κλάση getImage() δεν μπορεί να βρει το αρχείο εικόνας, τότε επιστρέφει μία τιμή null. 

Η drawImage() σε μία κενή (null) εικόνα απλά δεν θα σχεδιάσει τίποτα. Για το λόγο αυτό καλό 

είναι να ελέγχετε την τιμή του αντικειμένου της εικόνας. 

  

     Αν  ο τρόπος λειτουργίας του ImageObserver δεν σας ικανοποιεί, τότε μπορείτε εύκολα να το 

μεταβάλετε μέσω της μεθόδου imageUpdate( ), η οποία δέχεται έξι παραμέτρους:  Ένα 

αντικείμενο  Image, μια μεταβλητή τύπου ακεραίου που δέχεται ποικίλες σημαίες, οι μεταβλητές 

x, y , width και height   που κρατούν πληροφορίες για τα όρια του νέου περιγράμματος εικόνας. 

Οι σημαίες μπορεί να είναι :   



  

ABORT = Μια εικόνα έχει απορριφθεί . Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά αν γίνει από την αρχή 

η διαδικασία της φόρτωσης 

ALLBITS = Μια εικόνα δεν έχει εμφανιστεί ολόκληρη και έτσι μπορεί να ζωγραφιστεί όλη από 

την αρχή 

ERROR = Ένα αρχείο εικόνας εμφανίζει σφάλμα  

FRAMEBITS = Ένα ακόμη πλαίσιο που έχει σχεδιαστεί είναι διαθέσιμο να σχεδιαστεί ξανά 

HEIGHT = Είναι διαθέσιμο το ύψος της εικόνας 

PROPERTIES = Είναι διαθέσιμες οι ιδιότητες της εικόνας 

SOMEBIT = Τα επιπλέον εικονοστοιχεία που χρειάζονται για την εμφάνιση της εικόνας είναι 

διαθέσιμα  

WIDTH = Είναι διαθέσιμο το πλάτος της εικόνας 

  

    Δοκιμάστε να προσθέσετε το ακόλουθο τμήμα του κώδικα στο παράδειγμα UrlGif και δείτε τι 

θα συμβεί στη μίνι - εφαρμογή σας:  

        public boolean imageUpdate (Image img, int infoflags, int x, int y, int width, int height  ) 

     { 

        if ((infoflags & ERROR) != 0) return false; 

        if ((infoflags & ALLBITS) != 0)  

        { 

            paint( getGraphics() ); 

            return false; 

        } 

            return true; 

    } 

 

 

Τροποποίηση  Εικόνων 

    Το πακέτο Image διαθέτει πολλές μεθόδους, κλάσεις και διασυνδέσεις τις οποίες μπορείτε να 

χρησιμοποιήσετε για να τροποποιήσετε τις εικόνες και τα εσωτερικά τους χρώματα.  

     

    Ο σχεδιασμός της εικόνας στις πραγματικές διαστάσεις γίνεται κανονικά χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο drawImage() με τέσσερα ορίσματα: 

  

        screen.drawImage(whig, xPos, 10, this); 

     

    Για να σχεδιάσετε όμως την κλιμακωμένη εικόνα καλό είναι πρώτα να υπολογίσετε το πλάτος 

και το ύψος της αρχικής εικόνας και μετά να προσδιορίσετε το ποσοστό κλιμάκωσης της. Οι 

μέθοδοι getWidht() και getHeight() της κλάσης Image επιστρέφουν τα δύο αυτά μεγέθη που 



θέλουμε. Και οι δύο αυτοί μέθοδοι δέχονται ένα μόνο όρισμα, ένα αντικείμενο της κλάσης 

ImageObserver το οποίο χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της φόρτωσης της εικόνας.  

  

        int iWidth = whig.getWidth(this); 

        int iHeight = whig.getHeight(this);     

        

 Εάν η εικόνα δεν φορτωθεί ολοκληρωτικά τότε οι μέθοδοι getWidth() και getHeight() θα 

επιστρέψουν την τιμή -1. Το αντικείμενο ImageObserver μπορεί να σας βοηθήσει στο να πάρετε 

τέτοιου είδους πληροφορίες.  

  

    Θα υπολογίσετε το πλάτος και ύψος της νέας εικόνας διαιρώντας το αντίστοιχο πλάτος και 

ύψος της αρχικής εικόνας με το 4. Υποθέτουμε ότι το ποσοστό κλιμάκωσης είναι 25%. Για να 

σχεδιάσετε όμως την νέα εικόνα θα χρησιμοποιήσετε μία άλλη μορφή της μεθόδου drawImage() 

στην οποία θα συμπεριλάβετε τα δύο αυτά μεγέθη.  

  

        screen.drawImage(whig, xPos, 10,iWidth / 4, iHeight / 4, this); 

  

    Τα ορίσματα της μεθόδου αυτή είναι: το αντικείμενο της εικόνας που θέλετε να σχεδιάσετε, οι 

συντεταγμένες x,y της πάνω αριστερής γωνίας από όπου θα ξεκινήσει η σχεδίαση της εικόνας, 

το πλάτος και ύψος του περιβάλλοντος σχεδίασης της εικόνας και το αντικείμενο της κλάσης 

ImageObserver. 

      

Είναι προτιμότερο να προσδιορίζεται το ποσοστό κλιμάκωσης με βάση το 

πραγματικό μέγεθος της εικόνας, ώστε να αποφεύγετε τυχόν παραμορφώσεις σε κάποια από τις 

δύο διαστάσεις.   

   

 

Εργασία με χρώματα 

     Καθώς τα χρώματα είναι ένα από τα πρώτα στοιχεία που θα προσέξει ένας χρήστης σε μια 

μίνι εφαρμογή, η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας τους στην Java είναι σημαντική. Τα 



μοντέρνα  

περιβάλλοντα χρήσης των υπολογιστών βασίζονται σχεδόν πλήρως στα γραφικά και έτσι είναι 

επιτακτικό να γνωρίζουν οι υπολογιστές πως να επεξεργάζονται και πως να εμφανίζουν τις 

πληροφορίες με χρώμα. Η προσέγγιση για την αναπαράσταση των χρωμάτων είναι κοινή: 

Εφόσον όλα τα δεδομένα που υπάρχουν στον υπολογιστή είναι αποθηκευμένα σε δυαδική 

μορφή, είναι φυσικό τα χρώματα να αναπαριστάνονται με κάποιες δυαδικές τιμές ή 

αριθμούς.  Ένας απλός τρόπος για την αναπαράσταση των χρωμάτων  θα ήταν η εκκίνηση από 

ένα άκρο του φάσματος των χρωμάτων και η ανάθεση ενός αριθμού σε κάθε χρώμα.  

    Ωστόσο όμως,  το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ο τρόπος ανάμειξης των χρωμάτων για τη 

δημιουργία άλλων χρωμάτων. Αυτό γίνεται με την χρησιμοποίηση μιας οθόνης  τριών δεσμών 

ηλεκτρονίων  : την κόκκινη, την πράσινη και την μπλε. Το κάθε χρώμα προσδιορίζεται από τις 

τιμές  έντασης των δεσμών των ηλεκτρονίων. Οι υπολογιστές αναπαριστούν τα διαφορετικά 

χρώματα  συνδυάζοντας τις αριθμητικές τιμές έντασης των πρωτευόντων  χρωμάτων κόκκινο, 

πράσινο και μπλε. Αυτό το σύστημα χρωμάτων είναι γνωστό ως μοντέλο RGB και 

υποστηρίζεται από την Java.  

    Εκτός όμως από αυτό το μοντέλο χρωμάτων υπάρχουν και άλλα. Ένα άλλο δημοφιλές 

σύστημα χρωμάτων είναι το HSB που είναι ακρωνύμιο των λέξεων Hue, Saturation, και 

Brightness (χροιά, κορεσμός και φωτεινότητα).  Τα χρώματα ορίζονται μεταβάλλοντας το 

επίπεδο της χροιάς, της φωτεινότητας και του κορεσμού.    

 

 

Μοντέλα Χρωμάτων  

    Ο χειρισμός των χρωμάτων των pixel γίνεται μέσω των μοντέλων χρωμάτων.  Ένα μοντέλο 

χρωμάτων είναι ένα αντικείμενο της Java που διαθέτει μεθόδους για τη μετάφραση των τιμών 

των pixel μιας εικόνας στα αντίστοιχα χρώματα κόκκινο, πράσινο και μπλε. Δύο μοντέλα 

χρωμάτων που υποστηρίζονται από την Java είναι τα άμεσα μοντέλα χρωμάτων (direct color 

models ) και μοντέλα περιορισμένων χρωμάτων (indexed color models). Τα μοντέλα αυτά 

χρησιμοποιούνται για εσωτερικές  υλοποιήσεις των διαφόρων κλάσεων επεξεργασίας εικόνων 

της Java.     

    Τα μοντέλα  IndexColorMοdel  χρησιμοποιούνται  όταν οι εικόνες έχουν ένα πίνακα 

χρωμάτων και κάθε τιμή του εικονοστοιχείου είναι μια διαφορετική θέση στο πίνακα χρωμάτων. 

Το χρώμα κάθε εικονοστοιχείου καθορίζεται από την τιμή των χρωμάτων στο δεκαεξαδικό 

σύστημα που υπάρχουν στον παρακάτω πίνακα:  

  

Color Red Green Blue 

black  0x00 0x00 0x00 

blue 0x00 0x00 0xFF 

cyan 0x00 0xFF 0xFF 

darkGray 0x40 0x40 0x40 



gray 0x80 0x80 0x80 

green 0x00 0xFF 0x00 

lightGray 0xC0 0xC0 0xC0 

magneta 0xFF 0x00 0xFF 

orange 0xFF 0xC8 0x00 

pink 0xFF 0xAF 0xAF 

red 0xFF 0x00 0x00 

white 0xFF 0xFF 0xFF 

yellow 0xFF 0xFF 0x00 

    

    Το μοντέλο  DirectColorModel χρησιμοποιεί  ένα ακέραιο 32bit για να διατηρεί  τις 

απαραίτητες πληροφορίες για τα χρώματα. Ανεξάρτητα από το πιο μοντέλο χρησιμοποιείτε 

μπορείτε να αναπαριστάνετε τα χρώματα ως ακεραίους των 32 bit. 

  

 

Οι κλάσεις Μοντέλων Χρωμάτων  

     Η κλάση Color διαχειρίζεται το χρώμα στην Java. Η αφηρημένη κλάση ColorModel σας 

επιτρέπει να προσδιορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των χρωμάτων. Είναι η αφηρημένη κλάση που 

υποστηρίζει τη μετάφραση των τιμών των pixel στα πρωτεύοντα χρώματα.  Δύο άλλες 

παραγόμενες κλάσεις είναι η DirectColorModel και η IndexColorModel. Η πρώτη παρέχει 

υποστήριξη για τα άμεσα παραγόμενα χρώματα ενώ η δεύτερη για τα μοντέλα περιορισμένων 

χρωμάτων. 

     

  

Ένα παράδειγμα για την μετατροπή των αριθμών σε χρώματα που μπορείτε να δείτε είναι το 

unpack_color 

   

 

Παράδειγμα unpack_colors.java 

import java.awt.*; 

import java.applet.Applet ; 

  

public class unpack_color extends Applet 

{ 



   public void init( ) 

 { 

     int temp=Color.ewhite.getRGB(); 

     unpack_colors(temp); 

} 

  

public void unpack_colors(int the_color) 

{ 

    int red, green, blue; 

   red= the_color & 0x00FF0000; 

   red= red >> 16; 

   green = the_color & 0x0000FF00; 

   green =green >>8 ; 

  blue=the_color & 0x000000FF; 

 System.ou.println("red= " +red + "green = " + "blue=" = blue); 

  } 

} 

  

 

 

Φίλτρα  εικόνων  

   Αν θέλετε να δημιουργήσετε και να επεξεργαστείτε τις δικές σας εικόνες, τότε αυτό μπορείτε 

να το πετύχετε με τη χρησιμοποίηση  των φίλτρων εικόνων. Στην Java τα αντικείμενα 

επεξεργασίας των εικόνων ονομάζονται φίλτρα εικόνων και επιτρέπουν την υλοποίηση του 

φιλτραρίσματος  μιας εικόνας. Τα φίλτρα εικόνας είναι ουσιαστικά ένα αντικείμενο που 

μεταβάλει τα pixel μιας εικόνας σύμφωνα με κάποιο αλγόριθμο. Κατά τη διέλευση των 

δεδομένων μέσα από ένα φίλτρο, τα pixels μπορούν να μεταβάλλονται με τρόπο που έχει 

προσδιοριστεί από το φίλτρο. Το κάθε φίλτρο αποτελείται από τρία αυτόνομα συστατικά: τον 

παραγωγό εικόνας που καθιστά διαθέσιμα τα δεδομένα, το φίλτρο εικόνας που φιλτράρει αυτά 

τα δεδομένα και τον καταναλωτή εικόνας στον οποίο περνιέται το αποτέλεσμα του 

φιλτραρίσματος. 

  

  

Κλάσεις Φίλτρων Εικόνων 

    Για την επεξεργασία των εικόνων στην Java υποστηρίζονται οι παρακάτω κλάσεις:  

  

 ImageProducer 

 FilteredImageSource 

 MemoryImageSource 



 ImageConsumer 

 PixelGrabber 

 ImageFilter 

 RGBImageFilter 

 CropImageFilter 

     

   Η διασύνδεση  ImageProducer περιγράφει τις μεθόδους που απαιτούνται για την εξαγωγή των 

δεδομένων των pixels από τις εικόνες. Οι κλάσεις που υλοποιούν αυτή τη διασύνδεση παρέχουν 

υλοποιήσεις αυτών των μεθόδων συγκεκριμένες για την  εκάστοτε κάθε φορά εικόνα.  

    Η κλάση FilteredImageSource  υλοποιεί τη διασύνδεση ImageProducer και παράγει 

φιλτραρισμένα δεδομένα εικόνας. Η μέθοδος δημιουργίας ενός αντικειμένου της κλάσης αυτής 

δέχεται δύο παραμέτρους: 'Ένα παραγωγό εικόνας και ένα φίλτρο εικόνας 

     

new  FilterImageSource(ImageProducer, ImageFilter); 

     

     Η πρώτη παράμετρος είναι ένα αντικείμενο της κλάσης ImageProducer για την πηγαία εικόνα 

η οποία προσπελάζετε μέσω της μεθόδου getSource(). Η δεύτερη παράμετρος είναι ένα 

παραγόμενο από την κλάση ImageFilter αντικείμενο. 

    Συνήθως ένα αντικείμενο της κλάσης αυτής περνιέται ως παράμετρος σε μία μέθοδο 

createImage. Μπορείτε να μελετήσετε τα παραδείγματα των παραπάνω φίλτρων για 

περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την κλάση αυτή. 

    Η κλάση MemoryImageSource  υλοποιεί τη διασύνδεση ImageProducer και παράγει δεδομένα 

εικόνας βασιζόμενη σε μια διάταξη από pixels που υπάρχει ήδη στη μνήμη. Η κλάση αυτή είναι 

πολύ χρήσιμη στην περίπτωση που θέλετε να σχεδιάσετε απευθείας μία εικόνα  από δεδομένα 

που υπάρχουν στη μνήμη. 

    Η διασύνδεση ImageConsumer  περιέχει μεθόδους που είναι απαραίτητες για την 

ανάκτηση  δεδομένων εικόνας  από τον παραγωγό εικόνας. Τα αντικείμενα που υλοποιούν τη 

διασύνδεση αυτή συσχετίζονται με ένα αντικείμενο παραγωγό εικόνας όταν ενδιαφέρονται  για 

τα δεδομένα  της εικόνας που αυτή αντιπροσωπεύει.  

    Η κλάση PixelGrabber  υλοποιεί τη διασύνδεση ImageConsumer και παρέχει ένα τρόπο για 

την ανάκτηση ενός υποσύνόλου των pixels που υπάρχουν σε μια εικόνα.  Ένα αντικείμενο  της 

κλάσης αυτής μπορεί να δημιουργείται είτε με βάση ένα αντικείμενο Image είτε με ένα 

αντικείμενο που υλοποιεί  τη διασύνδεση ImageProducer.  Σας δίνεται η δυνατότητα να 

προσδιορίσετε μια ορθογώνια περιοχή δεδομένων της εικόνας για ανάκτηση.  Τα δεδομένα αυτά 

έπειτα δίνονται από τον παραγωγό εικόνας στο αντικείμενο PixelGrabber.  

      Η κλάση αυτή χρησιμοποιείται κυρίως όταν θέλετε να επεξεργαστείτε εικόνες και επιθυμείτε 

να εργαστείτε  με ένα πίνακα που θα περιέχει τα εικονοστοιχεία που απαρτίζουν την εικόνα 

αυτή.   

    H κλάση ImageFilter παρέχει τη λειτουργικότητα ενός φίλτρου εικόνας το οποίο επιδρά 

πάνω  στα δεδομένα εικόνας.  Τα αντικείμενα αυτά χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα 

αντικείμενα FilteredImageSource.  Η κλάση αυτή υλοποιείται ως ένα κενό φίλτρο πράγμα που 

σημαίνει ότι τα δεδομένα που περιέχει δεν μεταβάλλοντα. Ωστόσο όμως όλες οι άλλες 



λειτουργίες πραγματοποιούνται. Η κλάση αυτή επιδρά πάνω σε μια εικόνα χρησιμοποιώντας ένα 

μοντέλο χρωμάτων που ορίζεται από τον παραγωγό της εικόνας.  

    Η κλάση RGBImageFilter παρέχει όλα όσα απαιτούνται  για την επεξεργασία των δεδομένων 

εικόνας σε μια μόνο μέθοδο  η οποία μετατρέπει τα pixels στο μοντέλο χρωμάτων RGB.  Η 

κλάση αυτή περιέχει και μια σημαντική μεταβλητή την canFilterIndexColorModel. Πρόκειται 

για μια μεταβλητή τύπου boolean που χρησιμοποιείται για να προσδιορίσει αν η μέθοδος 

filterRGB χρησιμοποιείται  για την καταχώριση των χρωμάτων των pixel των εικόνων.  

    Η κλάση CropImageFilter παράγεται από την κλάση ImageFilter και παρέχει ένα μέσο για την 

εξαγωγή μιας ορθογώνιας περιοχής  από μια εικόνα.   

 

 

 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8: ΕΦΕ ΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΧΟΙ 

 

 

Βασικοί Τύποι Εφέ Κίνησης(Αnimation) 

    Με τον όρο εφέ κίνησης εννοούμε τη διαδικασία προσομοίωσης της κίνησης. Με άλλα λόγια 

τη ψευδαίσθηση της κίνησης. Αυτό που έχουν κοινό όλες οι μορφές προσομοίωσης της κίνησης 

(animation) είναι ότι δημιουργούν ένα είδος κίνησης μέσω της εμφάνισης ακολουθιακών 

πλαισίων σε σχετικά υψηλή ταχύτητα. Το animation στον υπολογιστή, συνήθως δείχνει 10 έως 

20 πλαίσια το δευτερόλεπτο. Σε σύγκριση, η παραδοσιακή χειρωνακτική μορφή εφέ κίνησης 

(animation) χρησιμοποιεί από 8 έως 12 πλαίσια το δευτερόλεπτο. 

   Θεωρούμε ότι υπάρχουν δύο βασικοί τύποι προσομοίωσης της κίνησης(animation):  

  

Το βασισμένο σε καρέ (frame) εφέ κίνησης: Ο τύπος αυτός κίνησης, είναι ο βασικός τύπος 

που συνήθως συναντάει κανείς στο web. Τα βασιζόμενα σε καρέ εφέ κίνησης προσομοιώνουν 

την κίνηση εμφανίζοντας μία αλληλουχία προ- δημιουργημένων στατικών εικόνων (καρέ). Όταν 

οι εικόνες αυτές παρουσιάζονται σε γρήγορη διαδοχή στο χρήστη, δημιουργούν τη ψευδαίσθηση 

της κίνησης.  

    Το βασιζόμενο σε καρέ εφέ κίνησης δεν έχει την έννοια ενός γραφικού αντικειμένου το οποίο 

είναι ξεχωριστό από το φόντο. Οτιδήποτε εμφανίζεται σε ένα καρέ είναι μέρος του καρέ ως 

σύνολο.  

  

 Τα περισσότερα εφέ κίνησης του τύπου αυτού χρησιμοποιούν GIF εικόνες.  

  

  Το βασισμένο σε καστ εφέ κίνησης:  Ο τύπος αυτός κίνησης, γνωστός και ως sprite 

animation, εμπλέκει τη χρήση γραφικών αντικειμένων τα οποία κινούνται ανεξάρτητα από το 

φόντο. Με τον όρο γραφικά αντικείμενα εννοούμε οτιδήποτε αποτελεί ξεχωριστή από το φόντο 

οντότητα.  

    Η μορφή αυτή προσομοίωσης της κίνησης χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή 

λογισμικού παιχνιδιών. 



 

 

 

Βελτίωση της εμφάνισης και της απόδοσης του εφέ κίνησης των εικόνων 

      

    Τα δύο προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη διαδικασία φόρτωσης ή κίνησης των εικόνων 

είναι:    

 Καθώς γίνεται η φόρτωση των εικόνων το πρόγραμμα εμφανίζει ορισμένες μόνο εικόνες, 

ενώ κάποιες άλλες  καθόλου 

 Η φόρτωση των εικόνων διαρκεί πολύ. 

    Το πρόβλημα της εμφάνισης μη ολοκληρωμένων εικόνων διορθώνεται εύκολα με τη χρήση 

της κλάσης MediaTracker. Με τη χρησιμοποίηση του Media Track  μπορείτε να καθυστερήσετε 

την εμφάνιση του εφέ κίνησης μέχρις ότου φορτωθούν όλες οι εικόνες. Επιπλέον μπορείτε να 

βελτιώσετε την απόδοση της κίνησης συνδυάζοντας πολλά αρχεία εικόνων.   

  

Φόρτωση Εικόνων Χρησιμοποιώντας την Κλάση MediaTracker 

    Όταν ένα πρόγραμμα στην Java φορτώνει μια εικόνα, δεν μπορεί να εμφανίσει την εικόνα 

πριν ολοκληρωθεί η φόρτωσή της. Ο χρήστης βλέπει την επεξεργασία της εικόνας πριν αυτή 

ολοκληρωθεί και έπειτα ξανά και  ξανά  μέχρις ότου φορτωθεί η εικόνα. Αυτή η βαθμιαία 

εμφάνιση ανατροφοδοτεί το χρήστη και επιτρέπει στο πρόγραμμα να εκτελείται καθώς 

πραγματοποιείται η φόρτωση της εικόνας. 

    Όταν αναφέρεστε σε εφέ κίνησης, η βαθμιαία εμφάνιση των εικόνων  μπορεί να είναι χρήσιμη 

για εικόνες που χρησιμοποιούνται σαν φόντο, αλλά μπορεί να μην είναι αποτελεσματικό  για 

κινούμενες εικόνες. Γι΄ αυτό είναι πολλές φορές χρήσιμο να περιμένετε την ολοκλήρωση της 

φόρτωσης για να εμφανίσετε την εικόνα.   

 

  

Τεχνική Ταχύτερης Φόρτωσης Των Εικόνων 

    Ένα εφέ κίνησης που χρησιμοποιεί πολλές εικόνες χρειάζεται αρκετό χρόνο μέχρι να 

φορτωθεί. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται μία νέα HTTP 

σύνδεση για κάθε αρχείο εικόνας χωριστά. Κάτι τέτοιο όμως απαιτεί αρκετά δευτερόλεπτα 

ακόμα και όταν το εύρος ζώνης είναι αρκετό.  

    Για να αποφύγετε την καθυστέρηση αυτή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μία και μόνο εικόνα η 

οποία όμως θα αποτελείται  από πολλά καρέ κίνησης. Μπορείτε να πάρετε ένα καρέ από μία 

εικόνα χρησιμοποιώντας την εντολή ClipRect().  

    Η ακόλουθη μίνι - εφαρμογή δημιουργεί το αντίστοιχο εφέ κίνησης απλά με το να μην σβήνει 

τα προηγούμενα καρέ. Το φόντο καθαρίζεται μόνο σε συγκεκριμένες στιγμές.  

  

  

 



 

 

Αν θέλετε η φόρτωση των εικόνων να είναι ακόμη πιο γρήγορη πρέπει να 

χρησιμοποιείται ορισμένες τεχνικές συμπίεσης. 

 

 

Ρυθμός Εμφάνισης Ενός Πλαισίου 

    Οι ακόλουθες μίνι - εφαρμογές σχεδιάζουν ένα και πέντε πλαίσια (frames) αντίστοιχα ανά 

δευτερόλεπτο.  

  

    Συνήθως καλείτε την μέθοδο sleep() της κλάσης Thread με μία συγκεκριμένη τιμή η οποία 

αντιπροσωπεύει το χρόνο σε χιλιοστά του δευτερολέπτου που θα καθυστερήσει η μίνι - 

εφαρμογή. Ο τρόπος αυτός χρησιμοποίησης της μεθόδου sleep() έχει το μειονέκτημα, ότι καμία 

φορά περιμένετε  πολύ ώρα. Για να σχεδιάσετε 10 καρέ ανά δευτερόλεπτο δεν χρειάζεται να 

περιμένετε 100 millisecond ανά καρέ, διότι χάνετε κάποιο χρόνο όταν εκτελείται το νήμα.  

    Στις παραπάνω μίνι - εφαρμογές υπολογίζεται ο χρόνος αναμονής ανά πλαίσιο απλά 

παρακολουθώντας την ώρα εκκίνησης και την τρέχουσα ώρα σχεδίασης του αντίστοιχου 

πλαισίου. 

  

    try  

    { 

        tm += delay; 

        Thread.sleep(Math.max(0, tm - System.currentTimeMillis())); 

    } 

     catch (InterruptedException e)  

    { 

        break; 

    } 

     

    Η μέθοδος repaint() καλεί την μέθοδο paint() για να σχεδιάσει τον αριθμό των 

δημιουργούμενων πλαισίων πάνω στην οθόνη:  

     

    public void paint(Graphics g)  

    { 

        g.setColor(Color.black); 

        g.drawString("Frame " + frame, 0, 30); 

    } 

  

                          



Εάν καθορίσετε το ρυθμό εμφάνισης των πλαισίων να είναι υψηλός, για 

παράδειγμα 100 πλαίσια ανά δευτερόλεπτο, η μέθοδος run() θα καλέσει 100 φορές το 

δευτερόλεπτο τη μέθοδο repaint().  Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα κληθεί και η 

μέθοδος paint() 100 φορές ανά δευτερόλεπτο. Όταν καλείτε την μέθοδο repaint() σε πολύ τακτά 

χρονικά διαστήματα, τότε οι κλήσεις αυτές ενσωματώνονται σε μία μόνο ενημέρωση της 

οθόνης. Για το λόγο αυτό ενημερώνουμε την τιμή της μεταβλητής frame μέσα στη μέθοδο run() 

και όχι στη μέθοδο paint(). 

 

 

Μετακίνηση Μιας Εικόνας Κατά Μήκος Της Οθόνη 

    Στην ακόλουθη μίνι - εφαρμογή η εικόνα world.gif χρησιμοποιείται ως φόντο ενώ μπροστά 

από την εικόνα αυτή σχεδιάζονται δύο εικόνες car.gif. Κάθε μία από τις εικόνες αυτές έχει 

διαφορετικό ρυθμό σχεδίασης του πλαισίου (frame) του και με τον τρόπο αυτό δίνουν την 

εντύπωση ότι ανταγωνίζονται το ένα με το άλλο. 

 

 

    Κατά την αρχικοποίηση της μίνι εφαρμογής υπολογίζεται η καθυστέρηση που θα υπάρχει 

ανάμεσα στα "καρέ" (Frames). 

  

    Image world; 

    Image car; 

 

    public void init()  

    { 

        String str = getParameter("fps"); 

        int fps = (str != null) ? Integer.parseInt(str) : 10; 

        delay = (fps > 0) ? (1000 / fps) : 100; 

 

        world = getImage(getDocumentBase(), "world.gif"); 

        car = getImage(getDocumentBase(), "car.gif"); 

    } 

  

    Η μέθοδος paint() σχεδιάζει τα καρέ που υπάρχουν ήδη στην οθόνη από την πρώτη φορά που 

σχεδιάστηκαν στην οθόνη.      

  

   public void paint(Graphics g) 

   { 



         update(g);  

   } 

  

    Για τον σχεδιασμό ενός καρέ χρησιμοποιείτε η μέθοδος paintFrame():  

  

    public void paintFrame(Graphics g)  

   {  Dimension d = size(); 

        int w = world.getWidth(this);  

        int h = world.getHeight(this);  

            if ((w > 0) && (h > 0))  

            { // Εάν έχει φορτωθεί η εικόνα world.gif τότε σχεδίασε την. 

              g.drawImage(world, (d.width - w)/2, (d.height - h)/2, this);  

           } 

   w = car.getWidth(this);  

      h = car.getHeight(this);  

        if ((w > 0) && (h > 0))  

        {//Εάν έχει φορτωθεί η εικόνα car.gif  τότε:  

            w += d.width;   

            //Σχεδίασε το πρώτο αυτοκίνητο  

            g.drawImage(car, d.width - ((frame * 5) % w), (d.height - h)/3, this); 

          // Σχεδίασε το δεύτερο αυτοκίνητο  

            g.drawImage(car, d.width - ((frame * 7) % w), (d.height - h)/2, this);  

          } 

   } 

 

 

Βασιζόμενου Σε Kαρέ Εφέ Κίνησης 

    Το πιο κλασικό παράδειγμα ενός βασισμένου σε καρέ εφέ κίνησης που μπορεί να βρει κανείς 

στο web είναι το παράδειγμα Neko. Πρόκειται για ένα γατάκι το οποίο τρέχει από τα αριστερά 

προς τα δεξιά μέχρι τη μέση της επιφάνειας σχεδίασης της μίνι - εφαρμογής, νιαουρίζει, ξύνεται, 

κοιμάται λιγάκι και κατόπιν συνεχίζει να τρέχει προς τα δεξιά μέχρι το τέλος της περιοχής της 

μίνι - εφαρμογής. 

  

    Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε είναι να δημιουργήσετε ένα υπόδειγμα της κλάσης 

Image, που στην πραγματικότητα θα αποτελεί μία διάταξη για την αποθήκευση των εικόνων που 



θα χρησιμοποιήσετε καθώς και ένα υπόδειγμα μεταβλητής πάλι της κλάσης Image για την 

αποθήκευση της τρέχουσας εικόνας που εμφανίζεται:  

  

    Image nekoPics[] = new Image[9]; 

    Image currentImg; 

  

Θα πρέπει επίσης να προσδιορίσετε αρχικές τιμές για τις συντεταγμένες σχεδίασης των εικόνων 

πάνω στην οθόνη. Επειδή το γατάκι θα κινείται κατά μήκος της οθόνης η συντεταγμένη y θα 

παραμένει σταθερή και αυτή που στην πραγματικότητα θα αλλάζει είναι η συντεταγμένη x. 

  

    int x; 

    int y = 50; 

     

    Μην ξεχάσετε να δημιουργήσετε και ένα υπόδειγμα της κλάσης Thread το οποίο θα χειρίζεται 

το νήματα της μίνι - εφαρμογής. 

  

    Thread runner; 

  

    Κατά την αρχικοποίηση της μίνι - εφαρμογής διαβάζετε όλες τις εικόνες και τις αποθηκεύετε 

στη διάταξη που δημιουργήσατε προηγουμένως:  

  

    public void init()  

{ 

        String nekoSrc[] = { "right1.gif", "right2.gif", 

        "stop.gif", "yawn.gif", "scratch1.gif", 

        "scratch2.gif","sleep1.gif", "sleep2.gif", 

        "awake.gif" }; 

 

    for (int i=0; i < nekoPics.length; i++)  

    { 

        nekoPics[i] = getImage(getDocumentBase(),nekoSrc[i]); 

    } 

} 

  

  

Θα μπορούσατε να καλέσετε τη μέθοδο getImage() για κάθε μία εικόνα 

ξεχωριστά αλλά ο τρόπος αυτός φόρτωσης των εικόνων είναι λιγότερο χρονοβόρος για εσάς. 

  

  



    Αυτό που μένει τώρα είναι να ξεκινήσετε τη διαδικασία προσομοίωσης της κίνησης μέσα από 

τη μέθοδο run(). Επειδή το γατάκι κάνει πέντε βασικές κινήσεις: Τρέχει από τα αριστερά της 

οθόνης, σταματάει στη μέση την επιφάνειας σχεδίασης και χασμουριέται, ξύνεται τέσσερις 

φορές, κοιμάται και τελικά ξυπνά για να διανύσει το υπόλοιπο της μίνι - εφαρμογής είναι καλό 

να δημιουργήσετε πέντε ξεχωριστές μεθόδους για κάθε μία από τις βασικές αυτές  κινήσεις 

προκειμένου το πρόγραμμα σας να είναι πιο εύκολο κατά την ανάγνωση. 

    Η πρώτη κίνηση που εκτελείται είναι όταν το γατάκι τρέχει. Η μέθοδος αυτή θα δέχεται ως 

ορίσματα τις συντεταγμένες x,y οι οποίες αποτελούν το σημείο από το οποίο θα ξεκινήσει το 

γατάκι να τρέχει και αντίστοιχα το σημείο στο οποίο θα σταματήσει. Επειδή η κίνηση αυτή 

αποτελείται ουσιαστικά από δύο εικόνες θα πρέπει να εναλλάσσετε την εμφάνιση των εικόνων 

αυτών ελέγχοντας απλά πια εικόνα είναι κάθε φορά ενεργή. Επίσης για να εμφανίζεται το γατάκι 

κάθε φορά πιο δεξιά πάνω στην οθόνη θα ορίσετε έναν βρόχο for μεταξύ των ορισμάτων x και 

y  ο οποίος θα μεταβάλει κατά 10 pixels κάθε φορά την τιμή  της συντεταγμένης x.  

   

Η τιμή των 10 pixels είναι αποτέλεσμα προσωπικών δοκιμών. Κάθε φορά που 

γράφετε ένα πρόγραμμά θα πρέπει να πειραματίζεστε με τους χρόνους παύσης και τις 

αποστάσεις προκειμένου να επιτύχετε το καλύτερο αποτέλεσμα. 

   

    Για να σχεδιαστούν πραγματικά οι εικόνες στην οθόνη θα πρέπει να καλείται κάθε φορά την 

repaint(). Η μέθοδος sleep() είναι απαραίτητη προκειμένου να είναι σε θέση ο χρήστης να 

αντιληφθεί την εναλλαγή ανάμεσα στις δύο εικόνες.  

  

    void nekoRun(int start, int end)  

    { 

        for (int i = start; i < end; i += 10)  

        { 

            x = i; 

            if (currentImg == nekoPics[0]) 

                currentImg = nekoPics[1]; 

            else currentImg = nekoPics[0]; 

        repaint(); 

        pause(150); 

        } 

    } 

  

    Η μέθοδος repaint() καλεί τη μέθοδο paint() η οποία και σχεδιάζει τις εικόνες στην οθόνη με 

βάση τις συντεταγμένες x και y που επιστρέφουν οι μέθοδοι. Για να βεβαιωθείτε ότι δεν θα 

προσπαθήσει η μέθοδος αυτή να σχεδιάσει  μία ανύπαρκτη εικόνα θα πρέπει να διασφαλίσετε 

ότι η μεταβλητή υποδείγματος currentImg δεν είναι κενή (null) πριν καλέστε τη μέθοδο 

drawImage(). 

  

    public void paint(Graphics screen)  



   { 

        if (currentImg != null) 

        screen.drawImage(currentImg, x, y, this); 

    } 

  

   

    Η μέθοδος pause() σταματάει την εκτέλεση του νήματος για ένα δεδομένο χρονικό διάστημα. 

Δέχεται ως όρισμα έναν αριθμό σε χιλιοστά του δευτερολέπτου. Ο λόγος για τον οποίο 

δημιουργείται η μέθοδος αυτή είναι διότι κατά την εκτέλεση του προγράμματος θα χρειαστεί να 

καλέσετε την μέθοδο αυτή αρκετές φορές. 

  

    void pause(int time)  

    { 

        try {Thread.sleep(time);}  

         catch (InterruptedException e) { } 

    } 

  

   Είπαμε όμως ότι το γατάκι θα τρέχει μέχρι τη μέση της περιοχής της μίνι -εφαρμογής. Για να 

υποδείξουμε κάτι τέτοιο στη μίνι - εφαρμογή θα πρέπει να καλέσουμε τη μέθοδο run() με τις 

αντίστοιχες παραμέτρους. 

  

    nekoRun(0, getSize().width / 2); 

  

    Έχετε τελειώσει με την μέθοδο nekorun(). Τώρα θα συνεχίσετε με την ίδια λογική και τις 

υπόλοιπες μεθόδους. Το μόνο που θα πρέπει να προσέξετε είναι ότι για όλες τις άλλε μεθόδους 

έχετε έτοιμα τα καρέ των εικόνων οπότε δεν θα χρειαστεί να προσδιορίζεται πια είναι η ενεργή 

κάθε φορά εικόνα. Επίσης οι κινήσεις γίνονται ακριβώς στη μέση της περιοχής της μίνι -

εφαρμογής οι μέθοδοι αυτοί δέχονται ως μοναδικό όρισμα τον αριθμό των φορών που θα συμβεί 

η αντίστοιχη ενέργεια. Οι συντεταγμένες  x,y παραμένουν σταθερές. 

 

 

 

Βασιζόμενο σε Καστ Εφέ Κίνησης (Sprite Animation) 

 

    Το βασιζόμενο σε sprite εφέ κίνησης, εμπλέκει την κίνηση μεμονωμένων γραφικών 

αντικειμένων, των αποκαλούμενων sprite. Η μορφή αυτή εφέ κίνησης θέτει μεγάλο φόρτο στο 

σύστημα. Είναι αναγκαίο να αναπτύξετε όχι μόνο μια κλάση  για τα sprite, αλλά και μια κλάση 

διαχείρισης τους. Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορούν τα sprite να αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους. Οι βασικές κλάσεις που χρησιμοποιούνται για τα sprite είναι η Sprite και η SpriteVector.  

 

 

  



Η κλάση Sprite 

 

   Η κλάση Sprite αντιπροσωπεύει ένα μεμονωμένο sprite και περιέχει όλες τις πληροφορίες και 

τις μεθόδους που απαιτούνται για τη λειτουργία του. Υποστηρίζει το βασιζόμενο σε καρέ εφέ 

κίνησης με τη μορφή μιας διάταξης εικόνων  και ορισμένων μεθόδων  για τον καθορισμό της 

τρέχουσας εικόνας που θα εμφανιστεί.  Έτσι λοιπόν θα καταλήξετε με μια κλάση που 

υποστηρίζει και τις δύο μεθόδους εφέ κίνησης γεγονός που σας δίνει μεγαλύτερες δυνατότητες.  

 

   Η κλάση Sprite πρέπει να διατηρεί τις παρακάτω πληροφορίες: 

 

Μια διάταξη εικόνων για τα καρέ : αυτή είναι απαραίτητη για την πραγματοποίηση ενός 

βασιζόμενου σε καρέ εφέ κίνησης. 

 

Το τρέχον καρέ : συγχρονίζεται με το τρέχον καρέ του εφέ κίνησης. 

 

Τη θέση Χ,Y : Αποθηκεύει τη θέση του sprite. Η μετακίνηση του sprite γίνεται με τη μεταβολή 

της θέσης αυτής.  

 

Την ταχύτητα : Απλά μεταβάλλει την ταχύτητα εναλλαγής των sprite.  

 

Την σειρά Ζ : προσδιορίζει το βάθος του sprite σε σχέση με τα άλλα sprite που θα εμφανιστούν 

στην οθόνη. 

 

Τα περιθώρια : Αναφέρεται στην οροθετημένη περιοχή μέσα στην οποία μπορεί να μετακινείται 

το sprite.  

 

 

Η κλάση SpriteVector 

 

   Η κλάση SpriteVector χειρίζεται όλες τις λεπτομέρειες της διαχείρισης μιας λίστας από sprite 

και των αλληλεπιδράσεων που συμβαίνουν μεταξύ τους.  

 

  Η κλάση SpriteVector παράγεται από την κλάση Vector, η οποία είναι μια στάνταρ κλάση του 

πακέτου java.util. H κλάση Vector δημιουργεί μια δομή δεδομένων η οποία μπορεί να 

χαρακτηριστεί ως μια διάταξη αντικειμένων με δυνατότητα αυξομείωσης.  Στην περίπτωση αυτή 

η κλάση SpriteVector χρησιμοποιείται ως χώρος αποθήκευσης για μια διάταξη αντικειμένων 

Sprite.  

 

    Η κλάση SpriteVector έχει μια μόνο μεταβλητή μέλος, την background που είναι αντικείμενο 

της κλάσης Background. Το αντικείμενο αυτό αντιπροσωπεύει το φόντο πάνω στο οποίο 

εμφανίζονται τα sprite.   



    Η ακόλουθη μίνι - εφαρμογή εμφανίζει έναν κινούμενο σκύλο πάνω σε ένα φόντο εικόνων:  

    Η μέθοδος loadImage() φορτώνει τις εικόνες και τις καταγράφει σε ένα αντικείμενο της 

κλάσης MediaTracker: 

 

  

 

    public Image loadImage(String imagename) 

    { 

        Image image=getImage(getDocumentBase(),imagename); 

        MediaTracker tracker=new MediaTracker(this); 

        tracker.addImage(image,0); 

            try 

            { 

                tracker.waitForID(0); 

            } 

                catch(InterruptedException e){} 

 

                return image; 

    }  

 

    Η μέθοδος waitForID() χρησιμοποιείται για να αρχίσουν να φορτώνονται οι εικόνες με ένα 

συγκεκριμένο κωδικό. Ο κωδικός αυτός θα πρέπει να ταιριάζει με τον κωδικό που 

χρησιμοποιήσατε όταν προσθέσατε τις εικόνες στο αντικείμενο της κλάσης MediaTracker με τη 

μέθοδο addImage(). 

 

    Η μέθοδος  extractImages() εξάγει ορθογώνιες περιοχές από την αρχική εικόνα φόντου και τις 

αποθηκεύει σε μία διάταξη εικόνων. Η εξαγωγή των ορθογώνιων περιοχών γίνεται με την 

χρησιμοποίηση της μεθόδου CropImageFilter. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 

χρησιμότητα της μεθόδου αύτη ανατρέξτε στην ενότητα "CropImageFilter Κλάση"  

 

    public void extractImages(Image imagestrip, Image images[],int num,int width, int height) 

    { 

        ImageProducer source = imagestrip.getSource(); 

 

        for(int i=0; i<num; i++) 

        { 

            ImageFilter extractFilter=new CropImageFilter(0,i*height,width,height); 

            ImageProducer producer = new FilteredImageSource(source,extractFilter); 

            images[i] = createImage(producer); 

         } 



    } 

 

  

 

    Η μέθοδος run() θέτει την μέγιστη προτεραιότητα στο νήμα το οποίο τρέχει το εφέ κίνησης, 

περιμένει για 15 χιλιοστά του δευτερολέπτου και στην συνέχεια σχεδιάζει το φόντο της μίνι - 

εφαρμογής. Στην πραγματικότητα παραθέτει τις ορθογώνιες περιοχές που δημιουργήθηκαν 

προηγουμένως πάνω στην επιφάνεια σχεδίασης.  

 

    Στη συνέχεια καθορίζεται ο αριθμός των καρέ που θα εμφανίζονται ανά δευτερόλεπτο. Ενώ 

τελευταία σχεδιάζονται τα καρέ του σκύλου. 

 

    public void run() 

    { 

        Thread.currentThread().setPriority(Thread.MAX_PRIORITY); 

 

        while(true) 

        { 

        try {runner.sleep(15);} 

        catch (Exception e) { } 

 

        for(int i=0;i<getSize().width;i+=80) 

        for(int j=0;j<getSize().width;j+=80) 

            gBuffer.drawImage(background,i,j,this); 

 

        x+=3; 

        if(x>300) 

        x=-100; 

 

        ticker++; 

 

        if(ticker>3) 

        { 

            if(frame<5) 

                frame++; 

        else 

                frame=0; 

 

        ticker=0; 



        } 

 

 

        gBuffer.drawImage(dog[frame],x,45,this); 

 

        repaint(); 

    } 

} 

 

    Η μέθοδος paint() θα σχεδιάσει το περιεχόμενο του καταχωρητή (Buffer) στην οθόνη. 

 

 

 

Αναπαραγωγή  Ήχου (Playing Sounds) 

 

    Με την Java μπορείτε να εκτελέσετε πολλούς διαφορετικούς τύπους αρχείων ήχου τόσο σε 

εφαρμογές όσο και σε μίνι εφαρμογές. Παρέχει ένα υψηλής ποιότητας 64bit κανάλι χειρισμού 

ήχου και μηχανή σύνθεσης ήχου MIDI που : 

 

 Επιτρέπει την αξιόπιστη, υψηλής ποιότητας αναπαραγωγή ήχου 

 

 Ελαχιστοποιεί την επίδραση των πλούσιων σε ήχους σελίδων του δικτύου στον υπολογιστή 

 

 Ελαχιστοποιεί την  ανάγκη για ακριβές κάρτες ήχου 

 

 Υποστηρίζει μια μεγάλη ποικιλία από τύπους αρχείων ήχου 

 

  

 

    Τα αρχεία ήχου μπορούν να είναι ένα από τα παρακάτω : AIFF, AUU, WAV, MIDI, RMF 

 

  

Εκτέλεση ήχων από μια μίνι εφαρμογή 

 

    Ο πιο εύκολος τρόπος για να ανακτήσετε και να αναπαράγετε ένα αρχείο ήχου είναι η 

μέθοδος play() της κλάσης Applet.Η μέθοδος play() μοιάζει με την detImage() και μπορεί να 

παίρνει μία από τις ακόλουθες μορφές:   

 



   play(url): Η μέθοδος αυτή δέχεται μόνο ένα όρισμα, ένα αντικείμενο της κλάσης URL. 

Φορτώνει και αναπαράγει ένα συγκεκριμένο αρχείο ήχου, το οποίο βρίσκεται σε μια URL 

διεύθυνση. 

 

    Η ακόλουθη μίνι- εφαρμογή φορτώνει ένα αρχείο ήχου από τη διεύθυνση 

"http://pdplab.it.uom.gr/java2001/copy_java1"  

 

    Θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα αντικείμενο URL και να το περάσετε ως όρισμα στη μέθοδο 

play(). Αυτό πρέπει να γίνει μέσα στα όρια των εντολών χειρισμού λαθών try...catch έτσι ώστε 

σε περίπτωση που δεν μπορεί το πρόγραμμα να βρει τη διεύθυνση να εμφανίζει το αντίστοιχο 

μήνυμα λάθους.  

 

    public void init()  

 

    { 

        URL url; 

        try { 

        url = new URL("http://ermioni.uom.gr/copy_java1/cuckoo.au"); 

        } catch (MalformedURLException e) { 

    } 

        play(url); 

    }   

 

    Μην ξεχνάτε να εισάγετε την κλάση java.net.* προκειμένου να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο 

δημιουργίας ενός αντικειμένου URL.  

 

 play(getDocumentBase(), String): Το πρώτο όρισμα της μεθόδου αυτής είναι μία κλήση στην 

getDocumentBase() ή getCodeBase(). Το δεύτερο όρισμα είναι ένα όνομα διαδρομής όπου θα 

βρείτε το αρχείο ήχου.  

 

    Μελετήστε την μίνι - εφαρμογή LoopSound η οποία φορτώνει ένα αρχείου ήχου καλώντας 

την μέθοδο getDocumentBase() 

 

 

Ήχοι Και Χειρισμός Συμβάντων 

 

    Μπορείτε να προκαλέσετε την αναπαραγωγή ενός ήχου χρησιμοποιώντας κάποιο συστατικό 

του πακέτου AWT, χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο ή ακόμα και το ποντίκι. Το παράδειγμα  

MouseOver αναπαράγει ένα αρχείο ήχου όταν ο χρήστης τοποθετεί το δείκτη του ποντικιού 

πάνω από τη μίνι - εφαρμογή ενώ ταυτόχρονα αλλάζει και την εικόνα που εμφανίζεται κατά την 

είσοδο του δείκτη του ποντικιού σε αυτήν.   



 

Εφέ Κίνησης, Εικόνες Και Ήχοι 

 

    Η αναπαραγωγή ενός αρχείου ήχου τη στιγμή εμφάνισης ενός συγκεκριμένου καρέ κίνησης 

είναι λίγο πιο πολύπλοκη διαδικασία και απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Για την καλύτερη 

κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορείτε να συγχρονίσετε την αναπαραγωγή του ήχου με 

ένα εφέ κίνησης, μπορείτε να μελετήσετε το παράδειγμα Image&Sound. Η μίνι αυτή εφαρμογή 

εμφανίζει τον Duke να χαιρετά. Κάθε φορά που χαιρετά, αναπαράγεται ένας ήχος. Επίσης μόλις 

φορτωθεί η σελίδα, αρχίζει η αναπαραγωγή ενός άλλου ήχου στο παρασκήνιο της 

συγκεκριμένης ιστοσελίδας. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΣΤ 

Κεφάλαιο 2: Τεστ 

 

1) Ποία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων; 

(A) Τα αντικείμενα έχουν ταυτότητα, κατάσταση και συμπεριφορά 

(B) Τα αντικείμενα έχουν κατάσταση και συμπεριφορά 

(C) Τα αντικείμενα έχουν μέγεθος και βάρος 

(D) Τα αντικείμενα έχουν υπόσταση 

 

2) Τι είναι η κλάση; 

(A) Η κλάση είναι ένα τμήμα μνήμης που περιέχει αντικείμενα 



(B) Η κλάση είναι ένα τμήμα ενός σκληρού δίσκου που χρησιμοποιείται για 

αντικειμενοστραφή προγράμματα 

(C) Η κλάση είναι ένα τμήμα ενός αντικειμένου που περιέχει μία μεταβλητή 

(D) Η κλάση είναι μία περιγραφή ενός αντικειμένου 

 

3) Ποιο είναι το αποτέλεσμα ορισμού ενός τμήματος μίας κλάσης ως private; 

(A) Το τμήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε ένα τμήμα του προγράμματος 

(B) Το τμήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από μεθόδους που είναι μέλη μίας 

κλάσης. 

(C) Το τμήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από άλλα private μέλη άλλων 

κλάσεων 

(D) Υπάρχει μόνο ένα υπόδειγμα της κλάσης αυτής, ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

αντικειμένων που αρχικοποιούνται. 

 

4) Τι είναι οι στατικές μέθοδοι και μεταβλητές των κλάσεων; 

(A) Μεταβλητές και μέθοδοι που σχηματίζουν την ίδρυση κάθε αντικειμένου της κλάσης 

(B) Μεταβλητές και μέθοδοι που ανήκουν σε όλα τα αντικείμενα ενός συστήματος 

υπολογιστών 

(C) Μεταβλητές και μέθοδοι που ανήκουν σε όλα τα αντικείμενα μίας κλάσης 

(D) Μεταβλητές και μέθοδοι που είναι μέλη μίας ερμηνείας της κλάσης αλλά όχι των 

αντικειμένων 

 

5) Πoιος τροποποιητής δηλώνει ότι η μέθοδος ή η μεταβλητή του αντικειμένου μπορεί να 

προσπελαστεί από κάποιον κωδικό έξω από το αντικείμενο; 

(A) private 

(B) public 

(C) default 

(D) static 

 

6) Μία μέθοδος πρέπει να κάνει ένα από τα παρακάτω δύο πράγματα όταν συναντά 

μία εξαίρεση. Ποία; 

(A) (1) Να μην λάβει υπόψη την εξαίρεση (2) Να ελέγξει την εξαίρεση 

(B) (1) Να χειριστεί την εξαίρεση στο μπλοκ catch{} (2) Να επιστρέψει την εξαίρεση 

(C) (1) Να χειριστεί την εξαίρεση στο μπλοκ catch{} (2) Να ρίξει την εξαίρεση στην 

μέθοδο που την κάλεσε 

(D) (1) Να χειριστεί την εξαίρεση στο μπλοκ catch{} (2) Να χειριστεί την εξαίρεση στο 

μπλοκ try{} 

 

 

7) Ποια από τις παρακάτω προτάσεις είναι ορθή: 

            (A) Η γλώσσα προγραμματισμού Java υποστηρίζει την απλή κληρονομικότητα 

(B) Η γλώσσα προγραμματισμού Java υποστηρίζει την πολλαπλή απλή κληρονομικότητα 

(C) Η γλώσσα προγραμματισμού Java υποστηρίζει την διπλή μορφή κληρονομικότητας 

(D) Η γλώσσα προγραμματισμού Java υποστηρίζει την κληρονομικότητα των κλάσεων 

 

 



 

Απάντηση 1: A. Τα αντικείμενα έχουν ταυτότητα, κατάσταση και συμπεριφορά 

Απάντηση 2: A. Η κλάση είναι ένα τμήμα ενός σκληρού δίσκου που διατηρείται για 

αντικειμενοστραφή προγράμματα 

Απάντηση 3: B. Το τμήμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από μεθόδους που είναι μέλη 

μίας κλάσης. 

Απάντηση 4: D. Μεταβλητές και μέθοδοι που είναι μέλη μίας ερμηνείας της κλάσης αλλά όχι 

των αντικειμένων 

Απάντηση 5: B. public 

Απάντηση 6: C. (1) Να χειριστεί την εξαίρεση στο μπλοκ catch{} (2) Να ρίξει την εξαίρεση 

στην μέθοδο που την κάλεσε 

Απάντηση 7: A. Η γλώσσα προγραμματισμού Java υποστηρίζει την απλή κληρονομικότητα 

 

 

Ερωτήσεις  

   

1.Ποιές είναι οι διαφορές μεταξύ των εξαιρέσεων, των σφαλμάτων και των εξαιρέσεων χρόνου 

εκτέλεσης;  

 

Απάντηση Ερώτησης 1 

    Τα σφάλματα προκαλούνται από την δυναμική διασύνδεση  ή από προβλήματα στο σύστημα 

χρόνου εκτέλεσης και κατά συνέπεια είναι πολύ χαμηλού επιπέδου για να αποτελέσουν 

αντικείμενο μελέτης. Οι εξαιρέσεις χρόνου εκτέλεσης παράγονται από την κανονική εκτέλεση 

του κώδικα της Java και αντικατοπτρίζουν κάποιο λάθος που έκανε ο προγραμματιστής στον 

κώδικα.και προτείνουν μηνύματα διόρθωσης.  

    Οι εξαιρέσεις που δεν ανήκουν στο σύστημα χρόνου εκτέλεσης είναι καταστάσεις που 

μπορούν να αντιμετωπιστούν από οποιοδήποτε καλό κώδικα.  

 

Κεφάλαιο 3: Τεστ 

 

1) Τι είναι στην Java ο πρωτογενείς τύπος δεδομένων; 

(A) Μία μέθοδος αναπαράστασης των τιμών που αποτελεί βασικό τμήμα της γλώσσας 

(B) Ένας αποτελεσματικός τρόπος αναπαράστασης των αριθμών 

(C) Το τμήμα προγραμματισμού της Java που είναι ίδιο με πιο παλιές γλώσσες; 

(D) Ένας τύπος δεδομένων που δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

 σαν τμήμα ενός αντικειμένου 

 

 

2) Μπορούν οι χαρακτήρες δεδομένων να αποθηκευτούν στην μνήμη; 



(A) Όχι- Οι υπολογιστές μπορούν να αποθηκεύουν μόνο αριθμούς 

(B) Όχι- Οι υπολογιστές μπορούν να αποθηκεύουν μόνο πρότυπα 

(C) Ναι- Οι χαρακτήρες αποθηκεύονται σε ειδικό τμήμα της μνήμης 

(D) Ναι- Οι πρωτογενείς τύποι δεδομένων χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση 

χαρακτήρων 

 

 

3) Ποια από τις ακόλουθες δηλώσεις δεν είναι ορθή; 

(A) double duty; 

(B) floatloan= 84.6; 

(C) boolean value=12; 

(D) int sort=34, end=99; 

 

 

4) Ο προγραμματιστής γνωρίζει πάντα από την αρχή πιο θα είναι το μέγεθος του πίνακα 

που θα χρησιμοποιηθεί από το πρόγραμμα; 

(A) Ναι- Το πρόγραμμα δεν θα μεταγλωττιστεί εάν δεν δηλωθεί το μήκος του πίνακα. 

(B) Όχι- Το αντικείμενο ενός πίνακα δημιουργείται κατά την εκτέλεση  

 ενός προγράμματος και το μήκος του μπορεί να μεταβληθεί κατά την εκτέλεση. 

(C) Ναι- Διαφορετικά το πρόγραμμα δεν θα εκτελεστεί σωστά. 

(D) Όχι- Οι πίνακες μπορούν να αυξηθούν σε οποιοδήποτε μήκος χρειάζεται 

 

 

5) Η μεταβίβαση ορισμάτων σε έναν πίνακα της Java γίνεται κατά αναφορά (call by value) 

Ποία τιμή λοιπόν θα περαστεί σαν όρισμα κατά την κλήση της μεθόδου routine();  

double[] rats={1.2,3.4,5.6}   

routine(rats); 

(A) Ένα αντίγραφο του πίνακα rats 

(B) Οι τιμές των στοιχείων του πίνακα rats 

(C) Μία αναφορά στον πίνακα rats 

(D) Την τιμή 1.2 

 

 

6) Ποια από τις ακόλουθες εντολές δηλώνει έναν πίνακα ακεραίων με όνομα img;  

(A) int img; 

(B) int [] img; 

(C) new int img[]; 

(D) int img = int[]; 

  

Απάντηση 1: A. Μία μέθοδος αναπαράστασης των τιμών που αποτελεί βασικό τμήμα της 

γλώσσας 

Απάντηση 2: D. Ναι- Οι πρωτογενείς τύποι δεδομένων χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση 

χαρακτήρων 

Απάντηση 3: C. boolean value=12; 

Απάντηση 4: B. Όχι- Το αντικείμενο ενός πίνακα δημιουργείται κατά την εκτέλεση ενός 

προγράμματος και το μήκος του μπορεί να μεταβληθεί κατά  την εκτέλεση 



Απάντηση 5: C. Μία αναφορά στον πίνακα rats 

Απάντηση 6: B. int [] img; 

 

 

Ασκήσεις  

   1. Μελετήστε τον κώδικα του ακόλουθου προγράμματος: 

// 

// Το πρόγραμμα αυτό θα μεταγλωττιστή αλλά δεν θα εκτελεστεί σωστά 

// 

 

public class WhatHappens { 

    public static void main(String[] args) { 

        StringBuffer[] stringBuffers = new StringBuffer[10]; 

 

        for (int i = 0; i < stringBuffers.length; i ++) { 

            stringBuffers[i].append("StringBuffer at index " + i);        

        } 

    } 

}  

  

    Το παραπάνω πρόγραμμα περιέχει ένα λάθος. Ποιο είναι αυτό; Μπορείτε να το διορθώσετε; 

  

Σημείωση:  

1. Η μέθοδος length καθορίζει το μέγεθος του αλφαριθμητικού - δηλαδή, τον αριθμό των 

χαρακτήρων Unicode που υπάρχουν στο αλφαριθμητικό και επιστρέφει το μέγεθος του 

αλφαριθμητικού.  

2. Η μέθοδος append προσθέτει το προσδιοριζόμενο αλφαριθμητικό στο τέλος του 

καταχωρητή αλφαριθμητικού. Η παράμετρος str προσδιορίζει  το αλφαριθμητικό που θα 

προστεθεί. Η μέθοδος αυτή επιστρέφει τον καταχωρητή αλφαριθμητικού, μετά την 

πρόσθεση του αλφαριθμητικού.  

 

     

  

    2. Μελετήστε τον ακόλουθο κώδικα:  

 if (aNumber >= 0) 

    if (aNumber == 0) System.out.println("first string"); 

else System.out.println("second string"); 

System.out.println("third string"); 

a. Ποια πιστεύεται ότι θα είναι η έξοδος του κώδικα αυτού αν η μεταβλητή 

aNumber πάρει την τιμή 3; 

 



Λύση Άσκησης 1  

     Το πρόγραμμα δημιουργεί έναν πίνακα αλλά δεν δημιουργεί τους καταχωρητές των 

αλφαριθμητικών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην είναι δυνατή η προσθήκη κειμένου σε αυτά. 

Έτσι, το πρόγραμμα κατά την εκτέλεση του θα επιστρέψει ένα λάθος " NullpointerException". 

Για να ξεπεράσετε το πρόβλημα θα πρέπει να δημιουργήσετε τους 10 καταχωρητές μέσα στον 

βρόχο for χρησιμοποιώντας την μέθοδο StringBuffer(): 

  

public class ThisHappens { 

    public static void main(String[] args) { 

        StringBuffer[] stringBuffers = new StringBuffer[10]; 

 

        for (int i = 0; i < stringBuffers.length; i ++) { 

    stringBuffers[i] = new StringBuffer(); 

            stringBuffers[i].append("StringBuffer at index " + i); 

        } 

    } 

} 

  

Λύση Άσκησης 2 

 a. Η έξοδος του κώδικα είναι:  

second string 

third string 

    Το 3 είναι μεγαλύτερο από το 0, και επομένως η εκτέλεση του προγράμματος συνεχίζει στην 

δεύτερη δήλωση if. Η δεύτερη δήλωση if θα αποτύχει διότι το 3 δεν είναι ίσο με το 0. Έτσι, 

εκτελείτε ο κώδικας της δήλωσης else  η οποία είναι λογικά συνδεδεμένη με την δεύτερη 

δήλωση if. Επομένως το αλφαριθμητικό Second εκτυπώνεται. Η τελική εντολή println είναι έξω 

από οποιαδήποτε δήλωση if και επομένως  εκτελείται πάντα. Αυτό σημαίνει ότι το 

αλφαριθμητικό third εκτυπώνεται πάντα.  

 

 

 

 

 

Κεφάλαιο 4: Τεστ 

 

1) Τι είναι οι εφαρμογές (Application); 

(A) Αυτόνομα προγράμματα που μπορούν να εκτελεστούν από μόνο τους 

(B) Προγράμματα που για να εκτελεστούν χρειάζεται να ενσωματωθούν σε άλλο 

πρόγραμμα 

(C) Προγράμματα που μπορούν να εκτελεστούν είτε αυτόνομα, είτε σαν τμήματα 

ενός άλλου προγράμματος 



(D) Κανένα από τα παραπάνω 

 

 

2) Γιατί χρειάζεται η μέθοδος main() στις εφαρμογές της Java; 

(A) Μόνο η μέθοδος main() μπορεί να δημιουργήσει αντικείμενα 

(B) Είναι το τμήμα του προγράμματος από το οποίο ξεκινάει την εκτέλεση ο 

μεταγλωττιστής της Java 

(C) Κάθε κλάση πρέπει να έχει μέθοδο main() 

(D) Η μέθοδος main() πρέπει να είναι η μόνη static μέθοδος της εφαρμογής 

 

 

3) Ποιος από τους παρακάτω τροποποιήτες χρησιμοποιείται πριν από την μέθοδο 

main(); 

(A) public 

(B) static 

(C) void 

(D) Όλα τα παραπάνω 

 

 

4) Τα ορίσματα argv[] και arg[] της μεθόδου main() είναι: 

(A) Ονόματα πινάκων αλφαριθμητικών που περιέχουν την λίστα των ορισμάτων 

(B) Ονόματα παραμέτρων 

(C) Τμήματα εφαρμογών στην Java 

(D) Τίποτα από τα παραπάνω 

 

 

5) Γιατί μία μίνι - εφαρμογή δεν έχει μέθοδο main(); 

                     (A) Ο αναγνώστης ιστοσελίδων λειτουργεί ως μέθοδο main() 

                     (B) Η μέθοδος paint() είναι σαν την μέθοδο main() 

                     (C) Τα προγράμματα που σχεδιάζουν γραφικά δεν χρειάζονται την μέθοδο main() 

                     (D) Μόνο απλά προγράμματα χρειάζονται την μέθοδο main() 

 

 

6) Ποία HTML ετικέτα πρέπει να αρχίζει και να κλείνει τον κώδικα μίας ιστοσελίδας; 

                     (A) <applet> </applet> 

                     (B) <body> </body> 

                     (C) <h1> </h1> 

                     (D) <html> </html> 

 

 

              7) Ποία είναι η κλάση στην οποία βασίζονται όλες οι μίνι - εφαρμογές; 

                 (A) applet 

                 (B) Applet 

                 (C) Apple 

                 (D) AWT 

 



 

              8) Μπορούν δύο ή περισσότερες μίνι - εφαρμογές να εμφανίζονται στην ίδια 

ιστοσελίδα; 

                 (A) Όχι- Μόνο μία σε κάθε ιστοσελίδα 

                 (B) Όχι- Οι μίνι - εφαρμογές δεν μπορούν να εμφανίζονται σε ιστοσελίδες 

                 (C) Ναι- Θα πρέπει όμως να τις τοποθετήσετε όλες ανάμεσα στις ετικέτες <applet> 

</applet> 

                 (D) Ναι- Αλλά πρέπει να υπάρχούν οι ετικέτες <applet> και </applet> για κάθε μία 

από αυτές 

 

 

 

Απάντηση 1: A. Αυτόνομα προγράμματα που μπορούν να εκτελεστούν από μόνο τους 

Απάντηση 2: B. Είναι το τμήμα του προγράμματος από το οποίο ξεκινάει την εκτέλεση ο 

μεταγλωττιστής της Java 

Απάντηση 3: D. Όλα τα παραπάνω 

Απάντηση 4: A. Ονόματα πινάκων αλφαριθμητικών που περιέχουν την λίστα των ορισμάτων 

Απάντηση 5: A. Ο αναγνώστης ιστοσελίδων λειτουργεί ως μέθοδο main() 

Απάντηση 6: D. <html> </html> 

Απάντηση 7: B. Applet 

Απάντηση 8: D. Ναι- Αλλά πρέπει να υπάρχούν οι ετικέτες <applet> και </applet> για κάθε μία 

από αυτές 

 

 

Ερωτήσεις   

1.Τι ακριβώς σημαίνει η δεσμευμένη λέξη import όταν χρησιμοποιείται με τον χαρακτήρα " * " 

σε μια  εφαρμογή; 

 

2.Με ποιο τρόπο μπορείτε να καθορίσετε το οριζόντιο και κατακόρυφο διάκενο ανάμεσα σε μια 

μίνι - εφαρμογή και σε ένα κείμενο; 

 

Απάντηση Ερώτησης 1 

    Η χρησιμοποίηση  αυτής της δεσμευμένης λέξης  εισάγει όλες τις public κλάσεις που 

χρησιμοποιούνται στον κώδικα της εφαρμογής και βρίσκονται μέσα στο κατονομαζόμενο 

πακέτο, αλλά όχι σε κάποιο από τα υπό-πακέτα. 

 

Απάντηση Ερώτησης 2  

    Για να καθορίσετε το κενό χώρο, σε pixels που θέλετε να εμφανίζεται μεταξύ μίας μίνι - 

εφαρμογής και του περιβάλλοντος κειμένου χρησιμοποιείτε τις ιδιότητες HSPACE και VSPACE 

των HTML ετικετών. Η HSPACE ελέγχει τον οριζόντιο κενό χώρο (το κενό αριστερά και δεξιά 

της μίνι - εφαρμογής), ενώ η VSPACE ελέγχει τον κατακόρυφο χώρο.  



 

Κεφάλαιο 5: Τεστ 

1) Ποιο πακέτο χρησιμοποιείται συνήθως στην Java; 

(A) java.input 

(B) java.io 

(C) java.inout 

(D) java.file 

 

2) Μπορεί μία ροή να λειτουργεί σαν πηγή δεδομένων για κάποια άλλη ροή; 

(A) Όχι- Οι ροές πρέπει να συνδέονται απευθείας σε φυσικές μηχανές 

(B) Όχι- Οι ροές δεν εμφανίζουν δεδομένα 

(C) Ναι- Ορισμένες ροές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους 

(D) Ναι- Μία ροή εισόδου μπορεί να συνδεθεί με μία ροή εξόδου 

 

3) Ποιο είναι το όνομα της αφηρημένης βασικής κλάσης για ροές που σχετίζονται με την 

εισαγωγή χαρακτήρων; 

(A) InputStream 

(B) OutputStrream 

(C) Reader 

(D) Writer 

 

4) Ποια μέθοδος διαβεβαιώνει ότι τα στοιχεία από προηγούμενες κλήσεις της μεθόδου 

write() στέλνονται στον δίσκο και αφήνουν το αρχείο ανοιχτό; 

(A) flush() 

(B) close 

(C) Κάθε write() το κάνει αυτό για την προηγούμενη 

(D) print() 

 

5) Ποια από τις παρακάτω κλάσεις χρησιμοποιείται για την προσωρινή αποθήκευση 

δεδομένων εισόδου; 

(A) InputStream 

(B) BufferInputStream 

(C) DataInputStream 

(D) LineNuumberInputStream 

 

6) Μπορεί τα δεδομένα μέσα σε μία ροή να ρέουν προς δύο κατευθύνσεις; 

(A) Όχι- Η ροή έχει μία μόνο κατεύθυνση, εισόδου ή εξόδου 

(B) Όχι- Οι ροές λειτουργούν μόνο για την έξοδο των δεδομένων 

(C) Ναι- Μόνο μία ροή χρειάζεται για την ανάγνωση και την εγγραφή σε ένα αρχείο 

(D) Ναι- Αλλά μία κατεύθυνση κάθε φορά 

Απάντηση 1: B. java.io 

Απάντηση 2: C. Ναι- Ορισμένες ροές μπορούν να συνδεθούν μεταξύ τους 

Απάντηση 3: C. Reader 

Απάντηση 4: A. flush() 



Απάντηση 5: A. InputStream 

Απάντηση 6: A. Όχι- Η ροή έχει μία μόνο κατεύθυνση, εισόδου ή εξόδου  

 

 

Κεφάλαιο 6: Τεστ 

  

1) Ποια από τις παρακάτω αποτελεί λειτουργία των URL; 

(A) Προσδιορισμός ενός αντικειμένου 

(B) Προσδιορισμός της τοποθεσίας όπου μπορεί να βρεθεί ένα αντικείμενο 

(C) Προσδιορισμός μίας μεθόδου ανάκτησης μίας από μία πηγή 

(D) Όλα τα παραπάνω 

 

 

2) Ένα URl: 

(A) Περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε μία πηγή 

(B) Περιέχει πληροφορίες για την πρόσβαση σε μία πηγή σχετική με κάποια άλλη 

διεύθυνση URL 

(C) Τίποτα από τα παραπάνω 

(D) Το a και το b 

 

 

3) Η ανάκτηση και η αποκωδικοποίηση των περιεχομένων ενός URL είναι δουλειά του: 

(A) Διαχειριστή Περιεχομένου 

(B) Διαχειριστή Πρωτοκόλλου 

(C) Της μηχανής ανάγνωσης ιστοσελίδων 

(D) Κανένα από τα παραπάνω 

 

4) Ποια είναι τα δύο βασικά χαρακτηριστικά μιας URL διεύθυνσης; 

(A) Ο προσδιοριστής πρωτοκόλλου και το όνομα της πηγής 



(B) Το όνομα της πηγής και ο αριθμός θύρας 

(C) Ο προσδιοριστής πρωτοκόλλου και ο αριθμός θύρας 

(D) Το όνομα της πηγής και το όνομα του μονοπατιού 

 

Απάντηση 1: D. Όλα τα παραπάνω 

Απάντηση 2: A. Περιέχει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την πρόσβαση σε μία 

πηγή 

Απάντηση 3: B. Διαχειριστή Πρωτοκόλλου 

Απάντηση 4: A. Ο προσδιοριστής πρωτοκόλλου και το όνομα της πηγής 

 

 

Ασκήσεις 

1. Γράψτε μία μίνι - εφαρμογή η οποία θα εμφανίζει ένα κουμπί. Όταν ο χρήστης πατάει το 

κουμπί αυτό τότε θα πρέπει να εμφανίζεται μία να ιστοσελίδα σε ένα νέο πλαίσιο.       

    Η μορφή της μίνι - εφαρμογής θα πρέπει να είναι η ακόλουθη:  

  

Λύση Άσκησης  

Αυτό που θα πρέπει να προσέξετε όταν φορτώνεται την ιστοσελίδα που θέλετε να εμφανίσετε 

είναι να βρίσκεται στον ίδιο κατάλογο με την ιστοσελίδα  της συγκεκριμένης μίνι - εφαρμογής 

για να μπορέσει να λειτουργήσει η μέθοδο getDocumentBase():  

  

public void init() 

{ 

    Button button = new Button("Bring up URL in frame"); 

    add(button); 

    button.addActionListener (this); 

    validate(); 

 

    try  

    { 

        myURL= new URL(getDocumentBase(), "k121.html"); 

    } 

     catch (MalformedURLException e) {} 

 

} 

  

    Για να εμφανιστεί η νέα ιστοσελίδα σε ένα νέο πλαίσιο απλά μέσα στη μέθοδο 

actionPerformed() θα χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο showDocument(). Η μέθοδος αυτή της 

κλάσης AppletContext φορτώνει ένα URL σε ένα πλαίσιο: 



  

public void actionPerformed(ActionEvent e) 

{ 

    getAppletContext().showDocument(myURL, "frame1"); 

} 

 

}  

 

 

Κεφάλαιο 7: Τεστ 

1) Ποια από τις παρακάτω μεθόδους επιστρέφει τον κατάλογο που βρίσκεται μία εικόνα; 

(A) getCodeBase() 

(B) getDocumentBase() 

(C) Το a και το b 

(D) Κανένα από τα παραπάνω 

 

2) Οι σημάνσεις που χρησιμοποιούνται από τα αντικείμενα Image: 

(A) Κρατούν πληροφορίες για τα όρια του περιγράμματος 

(B) Κρατούν πληροφορίες για τα χρώματα που χρησιμοποιούνται 

(C) Κρατούν πληροφορίες για το χρώμα της εικόνας 

(D) Κρατούν πληροφορίες για το χρώμα και το είδος της εικόνας 

 

3) Ποια μέθοδος χρησιμοποιείται για τον περιορισμό του σχεδιασμού μίας εικόνας; 

(A) CropImage() 

(B) setClip() 

(C) setSize() 

(D) getImage() 

 

4) Για την δημιουργία μίας εικόνας σε μία μίνι - εφαρμογή χρησιμοποιείται η μέθοδος: 

(A) new 

(B) getImage() 

(C) Το a και το b 

(D) Κανένα από τα παραπάνω 

 

5) Ποια διασύνδεση εφαρμόζει η κλάση MemoryImageSource; 

(A) ImageProducer 

(B) ImageConsumer 

(C) Image 

(D) Κανένα από τα παραπάνω 

 

6) Ποιο από τα παρακάτω δεν αποτελεί όρισμα της κλάσης CropImageFilter: 

(A) Το ύψος της εικόνας 

(B) Το πλάτος της εικόνας 



(C) Το πλήθος των εικονοστοιχείων 

(D) Η τετμημένη x 

 

 

Απάντηση 1: C. Το a και το b 

Απάντηση 2: A. Κρατούν πληροφορίες για τα όρια του περιγράμματος 

Απάντηση 3: B. setClip() 

Απάντηση 4: B. getImage() 

Απάντηση 5: A. ImageProducer                          

Απάντηση 6: C. Το πλήθος των εικονοστοιχείων  

 

Κεφάλαιο 8: Τεστ 

 

    1.Ποια μορφή κίνησης (animation) υποστηρίζει η κλάση Sprite; 

      (A) Το βασιζόμενο σε καστ animation 

      (B) Το βασιζόμενο σε καρέ animation 

      (C) Το a και το b 

      (D) Κανένα από τα παραπάνω 

 

 

   2.Με ποιο τρόπο μπορείτε να ανακτήσετε και να αναπαράγετε έναν ήχο παρασκηνίου; 

      (A) Με την μέθοδο play() 

      (B) Με την μέθοδο getAudioClip() 

      (C) Συνδυάζοντας τις μεθόδους play() και getAudioClip() 

      (D) Κανένα από τα παραπάνω 

 

 

   Απάντηση 1: C. Το a και το b 

   Απάντηση 2: C. Συνδυάζοντας τις μεθόδους play() και getAudioClip() 

 

 

 

 

 

 

 



Γενικές Συμβουλές 

Να θυμάστε ότι ο μεταγλωττιστής και ο διερμηνευτής της Java είναι διαφορετικά πράγματα. 

Χρησιμοποιείτε τον μεταγλωττιστή της Java (Javac) για να μετατρέψετε αρχεία πηγαίου κώδικα 

σε class αρχεία. Χρησιμοποιείτε τον διερμηνευτή της Java (Java) για να τρέξετε τα αρχεία 

κλάσεων.  

Ανόμοια με άλλες γλώσσες προγραμματισμού η Java δεν έχει γενικές (global) μεταβλητές, 

δηλαδή μεταβλητές που θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται από όλα τα μέρη του 

προγράμματος. Οι μεταβλητές υποδειγμάτων κλάσεων μπορούν να χρησιμοποιούνται για την 

μεταφορά γενικών πληροφοριών. Η Java είναι μια αντικειμενοστραφής γλώσσα 

προγραμματισμού οπότε θα πρέπει να σκέφτεστε σύμφωνα με τα αντικείμενα.  

Ο μόνος τρόπος για να καθορίσετε σταθερές στην Java είναι με την χρησιμοποήση της 

δεσμευμένης λέξης final μπροστά από μια μεταβλητή. 

Το πακέτο Java.util περιέχει μια κλάση (HahTable) η οποία υλοποιεί έναν πίνακα σε μορφή 

ευρετηρίου. Εάν έχετε μεγάλο πλήθος εικόνων, η χησιμοποίηση ενός τέτοιου πίνακα είναι ο 

γρηγορότερος τρόπος για την εύρεση και ανάκτηση εικόνων σε σύγκριση με μια απλή διάταξη.  

Η κλάση Object στην Java είναι υπέρ-κλάση για όλες τις κλάσεις που υπάρχουν στην 

βιβλιοθήκη των κλάσεων της Java , αλλά και για αυτές που ορίζει ο χρήστης. Να θυμάστε 

λοιπόν, ότι όλες οι κλάσεις κληρονομούν αυτόματα όλες τις μεθόδους και τα χαρακτηριστικά 

της κλάσης αυτής.  

Αν θέλετε να δημιουργήσετε μια ακολουθία τυχαίων αριθμών μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την 

κλάση Random που υπάρχει στο πακέτο Java.util.Η ανάκτηση του επόμενου τυχαίου αριθμού 

γίνεται με την μέθοδο netx( ). 

<param name="VERTICAL TEXT 7" value="Μπορείτε να δημιουργήσετε εικόνες στη μνήμη 

μέσω κώδικα. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένας μονοδιάστατος πίνακας. Μόλις δημιουργηθεί ο 

πίνακας, δημιουργείτε ένα υπόδειγμα της κλάσης MemoryImageSource κι έπειτα καλείτε την 

μέθοδο createImage. 

Το τρεμόπαιγμα που προκαλείται κατά την εμφάνιση μιας εικόνας εξαιτίας λανθασμένης χρήσης 

της μεθόδου update(), μπορεί να εξαληφθεί με την επανεμφάνιση μόνο της περιοχής που 

μεταβάλλεται.  

 

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 

Η Java ξεκίνα την αρίθμηση των αντικειμένων από το μηδέν. Έτσι για παράδειγμα, σε ένα 

πίνακα οκτώ στοιχείων αυτά αριθμούνται από το μηδέν ως το επτά. 

Η κλάση String χρησιμοποιείται περισσότερο από κάθε άλλη κλάση. Η σύνδεση των 

αλφαριθμητικών μέσω του τελεστή '+' είναι η πιο αποτελεσματική δυνατότητα.  

Ένα αντικείμενο ή ένας τύπος μπορεί να μετετραπεί σε αλφαριθμητικό εάν υλοπιήσετε την 

μέθοδο toString. Όλα τα αντικείμενα έχουν μια εξ΄ ορισμού αναπαράσταση  

αλφαριθμητικού, αλλά οι περισσότερες κλάσεις υπερβαίνουν τη εξ΄ ορισμού μέθοδο toString με 

στόχο να παρέχουν μια πιο λογική αναπαράσταση του αντικειμένου για σκοπούς εκτύπωσης. 



Σημειώστε ότι η δεσμευμένη λέξη null της Java, αναφέρεται σε ένα κενό αντικείμενο και μπορεί 

να χρησιμοποείται για οποιαδήποτε αναφορά αντικειμένου. Δεν ισοδυναμεί με το μηδέν ή τον 

χαρακτήρα ' \ ' όπως η αντίστοιχη δεσμευμένη λέξη στην C.  

Η σύγκριση δύο αντικειμένων ως προς την ισότητα γίνεται είτε με την λογική έκφραση ' = =' , 

είτε με την χρήση της μεθόδου equals( ). 

Όταν μεταβάλλετε τον τύπο ενός αντικειμένου να είστε σίγουροι ότι ο τύπος της τελικής 

μεταβλητής μπορεί να αποθηκεύσει όλη την πληροφορία από τον αρχικό τύπο της μεταβλητής.  

Μια διασύνδεση περιγράφει τις μεθόδους που η κλάση θα πρέπει να εφαρμόζει. Δεν περιγράφει 

όμως την εφαρμογή των μεθόδων αυτών. Η κλάση που εφαρμόζει μια διασύνδεση πρέπει να 

παρέχει τον κώδικα για την εφαρμογή των μεθόδων.  

Αν θέλετε να έχετε διατάξεις μεταβαλλόμενου μεγέθους κατά την εκτέλεση ενός προγράμματος 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντικείμενο Vector για μια συλλογή στοιχείων.  

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ 

Για την καλυτερη εμφάνιση των συστατικών σε μια εφαρμογή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια 

από τις καθορισμένες μορφές διάταξης. Αν δεν το κάνετε αυτό, πρέπει να προσδιορίσετε την 

θέση του κάθε συστατικού. 

 

Ο ακροατής Listener είναι η βάση του μηχανισμού διαχείρισης συμβάντων. Βασίζεται σε τρεις 

ιδέες: συμβάντα, παραγωγός συμβάντων, ακροατής συμβάντων. Τα συμβάντα είναι μηνύματα, ο 

παραγωγός πυροδοτεί τα συμβάντα, ενώ ο ακροατής τα συλλαμβάνει και τα διαχειρίζετε.  

 

Μια μέθοδος δημιουργίας καλείται αυτόματα με την δημιουργία ενός αντικειμένου. Αν έχετε 

πολλές μεθόδους ίσως να θέλετε να χρησιμοποιήσετε σε ορισμένες από αυτές τον ίδιο κώδικα. 

Αυτό είναι απλό: Στην πρώτη πρόταση της δημιουργίας μιας μίνι εφαρμογής απλά καλείται την 

άλλη μέθοδο δημιουργίας με μια ανφορά. 

 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Στην Java δεν υπάρχει μέθοδος που να υποστηρίζει το κείμενο με υπογράμμιση, για παράδειγμα 

Font.Undrerline. Αν θέλετε μπορείτε να δημιουργήσετε κάτι τέτοιο με την εντολή 

Graphics.drawLine(), μετά από την εγγραφή του κειμένου. 

Μην ξεχνάτε ότι ο πιο κοινός τρόπος να μεταβάλλετε το χρώμα των αντικειμένων είναι 

χρησιμοποιώντας ένα αντικείμενο Color και μεταβάλλοντας τις τρεις ακέραιες τιμές των 

ορισμάτων που αντιπροσωπεύουν τα τρία χρώματα (κόκκκινο,πράσινο, μπλε) ανάμεσα στις 

τιμές 0-255. 

Αν θέλετε να πάρετε το περιεχόμενο ενός αντικειμένου Graphics μπορείτε να χρησιμοποιείσετε 

την μέθοδο create.  

Αν θέλετε να βελτιώσετε την εικόνα ορισμένων συστατικών, όπως για παράδειγμα κουμπιών, 

μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εικόνες ή ορισμένα εφέ.  



Αν θέλετε να πάρετε κάποιες πληροφορίες για το στυλ των γραμματοσειρών, όπως για 

παράδειγμα το ύψος ή το πλάτος που καταλαμβάνουν, μπορείτε να χρησιμοπιείσετε μια από τις 

μεθόδους της κλάσης Fontmetrics. 

Το στυλ των γραμματοσειρών είναι στην πραγματικότητα σταθερές ακεραίων οι οποίες μπορούν 

να προστίθενται για την δημιουργία συνδυασμένων στυλ. Για παράδειγμα, η Font.BOLD + 

Font.ITALIC παράγει μια γραμματοσειρά με πλάγια και εντονη γραφή ταυτόχρονα. 

ΝΗΜΑΤΑ 

Κάθε νήμα στην Java είναι μέλος μιας ομάδας νημάτων. Αυτές οι ομάδες νημάτων έχουν 

μηχανισμούς συλλογής και διαχείρισης πολλαπλών νημάτων σε ένα μόνο αντικείμενο. Το νήμα 

παραμένει στην ομάδα που ήταν από την δημιουργία του και δεν μπορεί να αλλάξει .  

Η εφαρμογή τη διασύνδεσης Runnable έχει πολλά πλεονεκτήματα στην επέκταση των νημάτων. 

Είναι φανερό ότι δεν πρόκειται για νήμα. Το Runnable είναι μια κλάση, όπως όλες οι άλλες 

κλάσεις στην Java. 

 

Αδιέξοδο εμφανίζεται όταν μερικά νήματα δεν επιτρέπεται να ανακτήσουν πηγές που 

χρησιμοποιούνται από άλλα νήματα. Εμφανίζεται είτε όταν δύο νήματα καλούν την μέθοδο 

join(), είτε όταν χρησιμοποιούνται συγχρονισμένα μπλοκ για το κλείδωμα των αντικειμένων. 

 

Εάν για κάποιο λόγο πιστεύετε ότι η διακοπή του νήματος εκτέλεσης ενός animation. με την 

μέθοδο stop δεν είναι και τόσο σημαντικό θέμα, σκεφτείται ξανά. Η μέθοδος stop(), καλείται 

οποτεδήποτε κάποιος χρήστης εγκαταλείπει την ιστοσελίδα. Στην περίπτωση αυτή είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό να σταματήσετε όλα τα νήματα που τρέχουν στην μίνι εφαρμογή. Θα 

πρέπει λοιπόν πάντα να διασφαλίζετε ότι σταματάτε τα νήματα με την μέθοδο stop().  

 

ΜΙΝΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ 

Για την ενσωμάτωση πολλών μίνι εφαρμογών σε μια ιστοσελίδα πρέπει να τοποθετήσετε κάθε 

μία μίνι εφαρμογή σε ένα υποκατάλογο του κύριου καταλόγου που περιέχει το αρχείο HTML 

και χρησιμοποιείστε τις ετικέτες Applet για τον προσδιορισμό του υποκαταλόγου.  

 

Με τις μίνι εφαρμογές, το πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων (browser) λειτουργεί σαν το 

πλαίσιο της μίνι εφαρμογής. Αυτό αποτρέπει τον χρήστη από λαθη πλοήγησης και κλεισίματος 

παραθύρων. Έτσι λοιπόν, η αλλαγή του μεγέθους της μίνι εφαρμογής δεν γίνεται αυτόματα με 

την αλλαγή του μεγέθους του προγράμματος ανάγνωσης ιστοσελίδων (browser), αλλά μέσω 

εντολών στον HTML κώδικα των σελίδων ή μεθόδων που δηλώνονται στον κώδικα των μίνι 

εφαρμογών. 

Αν θέλετε να πάρετε μια λίστα όλων των συστατικών που χρησμοποιούνται σε μια μίνι 

εφαρμογή μπορείτε να χρησιμοποιείσετε την μέθοδο getComponents( ). 

Για την βελτίωση της εικόνας των μίνι εφαρμογών που έχουν ως έξοδο πολλές γραμμές είναι 

καλό να χρησιμοπαιείτε τον χαρακτήρα ' \ n ' μεταξύ διαδοχικών γραμμών.  

ΛΑΘΗ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ 



Δύο είδη εξαιρέσεων μπορούν να εμφανιστούν στην Java: Εξαιρέσεις Runtime (αντικείμενα της 

κλάσης Exception) και λάθη (αντικείμενα της κλάσης Error). Και τα δύο κληρονομούν από την 

κλάση Throwable. 

 

Είναι καλό για την αποφυγή λαθών τύπου NullPointeException να γίνεται έλεγχος των 

μεταβλητών. Αυτό μπορεί να γίνει συγκρίνοντας τις μεταβλητές με την τιμή null. 

Επειδή η εμαφάνιση εξαιρέσεων σε προγράμματα γραμμένα στην γλώσσα Java είναι συχνά, ο 

εντοπισμός και ο χειρισμός τους γίνεται μέσα σε ένα μπλοκ εντολών που εμπεριέχονται στο 

ζευγάρι των δεσμευμένων λέξεων try-catch. 

 

 

Γλωσσάριο 

 

A  

abstract (αφηρημένη ) 

Πρόκειται για δεσμευμένη λέξη που χρησιμοποιείται για την δήλωση αφηρημένων μεθόδων και 

κλάσεων. Η αφηρημένη κλάση δεν έχει καθορισμένη εφαρμογή. Δηλώνεται με ορίσματα και με 

επιστρεφόμενες τιμές. Η εφαρμογή μιας αφηρημένης μεθόδου παρέχεται από την υποκλάση 

στην οποία ορίζεται.. Αν μια αφηρημένη μέθοδος εμφανιστεί σε μια κλάση, η κλάση είναι και 

αυτή αφηρημένη. 

API (Application Programming Interface – Διασύνδεση προγραμματισμού εφαρμογών)  

Μια συλλογή κλάσεων, μεθόδων και μελών δεδομένων που μπορείτε να εισάγετε στην Java.  

Applet (μίνι – εφαρμογή)  

Ένα μεταγλωττισμένο πρόγραμμα της Java το οποίο μπορεί να ενσωματωθεί σε μια ιστοσελίδα 

(σελίδα Web) και να φορτωθεί για να εκτελεστεί μέσα σε ένα πρόγραμμα ανάγνωσης 

ιστοσελίδων (Web browser). 

appletviewer (Βοήθημα εμφάνισης μίνι εφαρμογών )  

Μια εφαρμογή της Sun που εφαρμόζει την επιπλέον δομή που είναι απαραίτητη για την 

εκτέλεση μικρών μίνι εφαρμογών της Java. 

application (Εφαρμογή) 

Ένα πρόγραμμα σε Java που εκτελείται μόνο του χωρίς την παρουσία του appletviewer 



AWT (Abstract Windowing Toolkit)  

Ένα πακέτο της Java των μεθόδων διασύνδεσης χρήστη, το οποίο χειρίζεται γραφικά και 

παράθυρα. 

 

 

 

Β 

base class (βασική κλάση)  

Μια κλάση από την οποία παράγεται μια άλλη κλάση.  

 

 

boolean (λογική)  

Ένας τύπος μεταβλητής. Οι μεταβλητές boolean (λογικές μεταβλητές) μπορούν να παίρνουν 

μόνο τις τιμές true ή false. 

 

byte  

Πρωτογενής τύπος δεδομένων στη Java που είναι ένα 8-bit διπλής ακρίβειας προσημασμένος 

αριθμός.  

Bytecodes (κώδικες bytes)  

Εκτελέσιμοι δυαδικοί κώδικες της Java που απαρτίζουν τις μίνι - εφαρμογές. Οι κώδικες byte 

είναι εκείνοι τους οποίους παράγει ο μεταγλωττιστής. Οι κώδικες αυτοί απαρτίζουν τα αρχεία 

.class.  

 

 

 

C 

callback (Επανάκληση) 

Συμπεριφορά που ορίζεται από ένα αντικείμενο και έπειτα καλείται από ένα άλλο αντικείμενο 

όταν εμφανίζεται ένα συγκεκριμένο γεγονός.  



cast (καθορισμός τύπου)  

Ένα μέσο επανακαθορισμού του τύπου μιας μεταβλητής προσωρινά με την αλλαγή του εν λόγω 

τύπου. 

catch 

Η πρόταση αυτή εισάγει ένα μπλοκ ελέγχου εξαιρέσεων ακολουθούμενο από μια δήλωση try. Η 

δεσμευμένη λέξη catch ακολουθείται από ένα τύπο εξαίρεσης και ένα όνομα ορίσματος σε μια 

παρένθεση και ένα σετ εντολών μέσα σε αγκύλες. 

char 

Ένας πρωτογενής τύπος δεδομένων στην Java. Μια μεταβλητή τύπου char κρατά ένα 16-bit 

μονό αριθμό χαρακτήρα Unicode. 

 

 

check box group (ομάδα πλαισίων ελέγχου)  

Μια συλλογή από στρόγγυλα κουμπιά επιλογής. Όταν τα πλαίσια ελέγχου (check box) 

προστίθενται σε ένα αντικείμενο CheckBoxGroup της Java, μετατρέπονται σε στρόγγυλα 

κουμπιά επιλογής (radio button).  

Class (κλάση)  

Το πρότυπο (template) το οποίο χρησιμοποιείται για τη δημιουργία αντικειμένων όπως ένας 

τύπος μεταβλητής (π.χ integer).  

Class library (βιβλιοθήκη κλάσεων)  

Βιβλιοθήκες που περιέχουν διάφορες κλάσεις της Java. Οι βιβλιοθήκες αυτές ονομάζονται και 

πακέτα της Java. 

Class Loader (Φορτωτής Κλάσης) 

Ένα αντικείμενο στο μοντέλο ασφάλειας της Java που είναι υπεύθυνο για την φόρτωση 

δυαδικών κλάσεων από ένα δίκτυο στον τοπικό διερμηνευτή. Διατηρεί τις κλάσεις σε ένα 

ξεχωριστό χώρο έτσι ώστε αυτές δεν μπορούν να αλληλεπιδρούν με κλάσεις του συστήματος. 

Class method (Μέθοδος Κλάσης) 



Μια μέθοδος που δηλώνεται ως static. Μεταβλητές αυτού του τύπου δεν περνούν φανερά 

αναφορές this και μπορούν να αναφέρονται μόνο σε μεταβλητές και να καλούν μεθόδους 

κλάσεων της τρέχουσας κλάσης.  

Class Path (Μονοπάτι Κλάσης) 

Το μονοπάτι του καταλόγου που προσδιορίζει την τοποθεσία τους μεταγλωττισμένου αρχείου 

στο τοπικό σύστημα. 

Class Variable (Μεταβλητή Κλάσης) 

Μεταβλητή που δηλώνεται static. Η μεταβλητή αυτή συνδέεται με την κλάση και όχι με το 

υπόδειγμα της κλάσης.  

Client (πρόγραμμα πελάτης)  

Το ένα μέρος του ζεύγους client/server. Τα προγράμματα πελάτη βασίζονται σε ένα διακομιστή 

(server) για να εκτελούν κάποιες εργασίες. 

 

 

Client / server model (μοντέλο πελάτη / διακομιστή)  

Η διαίρεση μιας εφαρμογής σε δυο μέρη, ένα για την πλευρά του πελάτη και ένα για την πλευρά 

του διακομιστή, έχει ως επακόλουθο τη δημιουργία ενός ζεύγους client / server. Οι εφαρμογές 

που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο χρησιμοποιούν το μοντέλο πελάτη / διακομιστή. 

Clipping Rectangle (ορθογώνιο περικοπής) 

Ένα ορθογώνιο γραφικών που περιβάλλει ένα μέρος μιας περιοχής προβολής στην οποία θέλετε 

να περιορίσετε τις λειτουργίες των γραφικών.  

Compiler (μεταγλωττιστής)  

Ένα πρόγραμμα που μεταφράζει τον πηγαίο κώδικα της Java σε εκτελέσιμους κώδικες byte. Με 

άλλα λόγια ένας μεταγλωττιστής μεταφράζει τα .java αρχεία σε .class αρχεία. 

Compiler (Μεταγλωττιστής) 

Ένα πρόγραμμα που μεταγλωττίζει τον πηγαίο κώδικα σε ένα εκτελέσιμο κώδικα.  

Component (Συστατικό) 

Ένα από τα πρωτογενή στοιχεία του GUI.  



Constructor (μέθοδος δημιουργίας)  

Μια μέθοδος μιας κλάσης, η οποία εκτελείται αυτομάτως και χρησιμοποιείται για τον 

προσδιορισμό της αρχικής τιμής ενός αντικειμένου. Μια μέθοδος δημιουργίας εκτελείται όποτε 

ένα αντικείμενο της κλάσης περιέχει την εν λόγω μέθοδο δημιουργίας.  

Container 

Ένα αντικείμενο της κλάσης container της Java. Ένα container μπορεί να περιέχει στοιχεία 

ελέγχου. 

Content Handler (Χειριστής Περιεχομένου) 

Μια κλάση που καλείται για την ανάλυση ενός συγκεκριμένου τύπου δεδομένων και την 

μετατροπή τους σε ένα κατάλληλο αντικείμενο. 

control (στοιχείο ελέγχου)  

Οποιαδήποτε από τα διάφορα αντικείμενα διασύνδεσης χρήστη, όπως πεδία κειμένου, περιοχές 

κειμένου, γραμμές κύλισης και κουμπιά.  

 

 

Critical section (κρίσιμη ενότητα)  

Μια ενότητα του κώδικα όπου τα νήματα θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αναλαμβάνουν 

τις εργασίες τους χωρίς καμία παρεμβολή. Στην Java, οι κρίσιμες ενότητες εμπεριέχονται μέσα 

σε ένα μπλοκ synchronized().  
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datagram 

Ένα πακέτο δεδομένων που αποστέλλεται σε έναν υπολογιστή χωρίς προειδοποίηση, έλεγχο 

λαθών ή άλλες πληροφορίες ελέγχου.  

debugger (πρόγραμμα εντοπισμού και διόρθωσης σφαλμάτων)  

Μια εφαρμογή που σας επιτρέπει να εκτελέσετε ένα πρόγραμμα της Java ενώ παρακολουθεί την 

κατάσταση του προγράμματος. Η εκτέλεση ενός τέτοιου προγράμματος debugger γίνεται συχνά 

γραμμή προς γραμμή. 



double 

Πρωτογενής τύπος δεδομένων στην Java. Η τιμή double είναι ένας 16-bit διπλής ακρίβειας 

κινητής υποδιαστολής αριθμός. 

Double buffering (διπλή καταχώρηση σε buffer)  

Μια μέθοδος γραφικών για την προετοιμασία των εικόνων εκτός της οθόνης, αλλά σε ένα buffer 

μνήμης και κατόπιν προβολή του αποτελέσματος των γραφικών πάνω στην οθόνη.  

 

Ε 

encapsulation (ενθυλάκωση)  

Η διαδικασία αναδίπλωσης τόσο των δεδομένων όσο και των συναρτήσεων μέσα σε κλάσεις.  

Event (συμβάν)  

Ένα σήμα, το οποίο ενεργοποιείται από το χρήστη – τη διασύνδεση, όπως ένα κλικ στο ποντίκι, 

ένα πάτημα ενός κουμπιού ή ένα πάτημα ενός πλήκτρου. 

 

event model (Μοντέλο Συμβάντων) 

Ένας μηχανισμός για την αποστολή και την λήψη συμβάντων.  

Exception (εξαίρεση)  

Ένα μήνυμα σφάλματος, το οποίο συνήθως δηλώνει ένα πρόγραμμα που υπάρχει στη ροή ενός 

προγράμματος. Για παράδειγμα, όταν δοκιμάσετε να δημιουργήσετε ευρετήριο για έναν πίνακα 

πέρα από τα όριά του. 

extends  

Η δεσμευμένη λέξη extends χρησιμοποιείται στην δήλωση των κλάσεων για τον προσδιορισμό 

της υπέρ- κλάσης από την οποία ορίζεται και κληρονομεί η κλάση. 

 

 

 

F  

final 



Η δεσμευμένη λέξη final είναι ένας τροποποιητής που μπορεί να εφαρμοστεί στις κλάσεις, 

μεθόδους και στις μεταβλητές. Όταν εφαρμόζεται σε κλάσεις σημαίνει ότι η κλάση μπορεί να 

μην έχει ποτέ υποκλάση. Όταν εφαρμόζεται σε μια μεταβλητή σημαίνει ότι η μεταβλητή είναι 

σταθερά. 

finalize 

Πρόκειται για μια μέθοδο που καλείται όταν ένα αντικείμενο παύει να χρησιμοποιείται , αλλά 

πριν η μνήμη του αντικειμένου ζητηθεί από το σύστημα.  

finally 

Εισάγει το finally μπλοκ της δομής try/ catch/ finally. Το μπλοκ αυτό είναι προαιρετικό και 

εμφανίζεται μετά από το μπλοκ try και catch. Ο κώδικας που περιέχει εκτελείται μια μόνο φορά. 

float 

Πρωτογενής τύπος δεδομένων στην Java. Η τιμή είναι ένας 32- bit αριθμός κινητής 

υποδιαστολής.  

frame (πλαίσιο)  

Το περίγραμμα ενός παραθύρου ή μιας μεμονωμένης εικόνας που βρίσκεται σε κίνηση.  
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garbage collector (Συλλέκτης Σκουπιδιών) 

Η διαδικασία διαγραφής από την μνήμη αντικειμένων που δεν χρησιμοποιούνται πλέον.  

 

graphics content (Γραφικό Περιεχόμενο) 

Μια επιφάνεια σχεδιασμού που αναπαριστάνεται από την κλάση java.awt.Graphics. Περιέχει 

πληροφορίες για την επιφάνεια σχεδίασης και παρέχει μεθόδους για την λειτουργιών σχεδίασης. 

GUI (Graphical User Interface) 

Πρόκειται για μια φιλική προς το χρήστη διασύνδεση που αποτελείται από κουμπιά, πλαίσια 

κειμένου, μενού, πλαίσια διαλόγου κτλ. Στην Java το GUI εφαρμόζεται με τις κλάσεις του 

πακέτου java.awt. 
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hashtable  

Ένα αντικείμενο που είναι παρόμοιο με το λεξικό ή ένα σχεσιακό πίνακα. Αποθηκεύει και 

ανακτά στοιχεία χρησιμοποιώντας τις τιμές ενός κλειδιού. 

hostname  

Το όνομα που δίνεται σε ένα μεμονωμένο υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο Internet. 

HotJava 

Ένα πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων www γραμμένο σε γλώσσα Java, που είναι ικανό να 

φορτώνει και αν εκτελεί μίνι εφαρμογές της Java. 

HTML (Hypertext Markup Language)  

Η γλώσσα προγραμματισμού, η οποία χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ιστοσελίδων.  

 

 

 

 

 

Ι  

ImageConsumer (Καταναλωτής Εικόνας) 

Μια διασύνδεση για την ανάκτηση δεδομένων εικόνων από μια πηγή εικόνας. Συνήθως 

εφαρμόζονται από το πακέτο awt.peer. 

ImageObserver (Παρατηρητής εικόνας) 

Μια διασύνδεση για την ανάκτηση πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση της υπό 

κατασκευής εικόνας από έναν συγκεκριμένο ImageConsumer. Συνήθως εφαρμόζεται από το 

πακέτο awt.peer. 

implements 

Χρησιμοποιείται στην δήλωση των κλάσεων για να δηλώσει ότι η κλάση εφαρμόζει μια 

συγκεκριμένη διασύνδεση. Η δήλωση αυτή είναι προαιρετική. Αν υπάρχει τότε χρειάζεται να 

ακολουθεί την δήλωση extends. 



import 

Κάνει τις κλάσεις της Java διαθέσιμες στην τρέχουσα κλάση. Οποιοσδήποτε αριθμός από 

εισαγόμενες κλάσεις μπορεί να εμφανιστεί σε ένα πρόγραμμα της Java.  

image map (χάρτης εικόνας)  

Μια εικόνα, η οποία επιδέχεται τα κλικ και έχει ενσωματωμένους δεσμούς.  

Inheritance (κληρονομικότητα)  

Η διεργασία μέσω της οποίας οι παραγόμενες κλάσεις παίρνουν τη λειτουργικότητα από τις 

βασικές κλάσεις. 

Inner Class (Εσωτερική Κλάση) 

Κλάση η οποία είναι φωλιασμένη μέσα σε άλλη κλάση. Η εσωτερική κλάση λειτουργεί μέσα 

στο πεδίο δράσης της άλλης κλάσης στην οποία εμπεριέχεται.  

instance (Υπόδειγμα) 

Ένα αντικείμενο. Όταν μια κλάση αρχικοποιείται για την παραγωγή ενός αντικειμένου, τότε το 

αντικείμενο είναι ένα υπόδειγμα της κλάσης. 

instanceof  

Είναι ένας τελεστής της Java που επιτρέπει τιμή true, αν αν το αντικείμενο στα αριστερά της 

δήλωσης είναι ένα υπόδειγμα μιας κλάσης.  

int  

Πρωτογενής τύπος δεδομένων της Java που είναι ένας 32 bit διπλής ακρίβειας προσημασμένος 

αριθμός.  

interface 

Χρησιμοποιείται για την δήλωση μιας διασύνδεσης. Πιο γενικά, μια διασύνδεση καθορίζει μια 

λίστα μεθόδων που επιτρέπει στην κλάση να εφαρμόσει την διασύνδεση από μόνη της.  

ISP (Internet Service Provider – Υπηρεσία παροχών Internet)  

Συνήθως πρόκειται για μια εξωτερική εταιρία, η οποία παρέχει ένα μηχάνημα που είναι 

συνδεδεμένο στο Internet και λειτουργεί σαν το κεντρικό μηχάνημα για τους επιμέρους χρήστες.  
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Java 2D  

Το σύστημα που χειρίζεται τις λειτουργίες rendering γραφικών υψηλής ποιότητας της Java. 

JavaBeans  

Μια αρχιτεκτονική συστατικών για την Java. Είναι ένας τρόπος για τον σχεδιασμό 

αλληλένδετων αντικειμένων που μπορούν να χειριστούν εύκολα σε ένα ορατό περιβάλλον.  

 

Java Beans  

Ανεξάρτητα Java Beans είνια κλάσης στην Java που σχεδιάζονται χρησιμοποιώντας 

συγκεκριμένα πρότυπα και συμβάσεις ονοματολογίας.  

Java Virtual Machine 

Το σύστημα που φορτώνει και εκτελεί τα αρχεία κώδικα byte της Java.  

JDK (Java Development Kit)  

Το σύνολο των εργαλείων της Sun για τους ειδικούς προγραμματιστές που αναπτύσσουν 

εφαρμογές στη Java.  
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layout (διάταξη)  

Η διάταξη των στοιχείων ελέγχου σε μια εφαρμογή ή μίνι – εφαρμογή της Java. Ο χειρισμός των 

διατάξεων συνήθως γίνεται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές διάταξης της Java. 

local variable (Τοπική Μεταβλητή) 

Μια μεταβλητή που δηλώνεται στο εσωτερικό μιας μεθόδου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο 

από τον κώδικα που υπάρχει στην συγκεκριμένη μέθοδο. 

long 



Ένας πρωτογενής τύπος δεδομένων στην Java που είναι ένας 64-bit διπλής ακρίβειας 

προσημασμένος αριθμός.  
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member (μέλος)  

Ένα σύντομο όνομα για ένα μέλος μιας κλάσης, όπως μια μέθοδος, ενσωματωμένα δεδομένα ή 

μια σταθερά κλάσης.  

method (μέθοδος)  

Μια συνάρτηση μέλους μιας κλάσης. 

method overloading (Υπερφόρτωση Μεθόδων) 

Παρέχει ορισμούς για περισσότερες από μια μεθόδους με το ίδιο όνομα, αλλά με λίστα 

διαφορετικών παραμέτρων. 

method overriding (Αντικατάσταση Μεθόδων) 

Ορισμός μιας μεθόδου που ταιριάζει απόλυτα με μια ήδη ορισμένη μέθοδο σε μια υπέρ-κλάση. 

Όταν η μέθοδος αυτή καλείται ο μεταφραστής χρησιμοποιεί μια δυναμική μέθοδο για τον 

εντοπισμό της ερμηνείας των μεθόδων που εφαρμόζεται στο τρέχον αντικείμενο. 

 

 

modifier (Τροποποιητής) 

Μια δεσμευμένη λέξη που τοποθετείται πριν από μια κλάση, μεταβλητή ή μεθοδο και που 

μεταβάλλει την πρόσβαση, την συμπεριφορά των αντικειμένων.  

Multi-threading (πολυνήματα)  

Η βάση της χρήσης πολυνημάτων σε ένα πρόγραμμα. Κάθε νήμα απεικονίζει μια ανεξάρτητη 

ροή εκτέλεσης.  

 

 

 

N 



native 

Τροποποιητής που μπορεί αν εφαρμοστεί στις δηλώσεις των μεθόδων. Δείχνει ότι η μέθοδος 

εφαρμόζεται στην C, ή σε κάποια άλλη ανεξάρτητη πλατφόρμα. Η μέθοδος native πρέπει να 

περιέχει άνω τελεία αντί σώμα κώδικα. Δεν μπορεί να είναι αφηρημένες μέθοδοι, αλλά άλλοι 

τροποποιητές μεθόδων μπορεί να χρησιμοποιούν μεθόδους native.  

new 

Πρόκειται για έναν τελεστή που δημιουργεί ένα καινούργιο αντικείμενο ή πίνακα  

null  

Μια τιμή, η οποία συνήθως τίθεται σε 0 στην Java.  
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Object (Αντικείμενο)  

Ένα στιγμιότυπο μιας κλάσης. Μια κλάση λειτουργεί σαν ένα πρότυπο για ένα αντικείμενο. 

Overloading (υπερ – φόρτωση)  

Σε μια γλώσσα αντικειμενοστραφή προγραμματισμού, είναι η διεργασία για τον καθορισμό 

πολλαπλών μεθόδων με το ίδιο όνομα αλλά με διαφορετικές λίστες παραμέτρων έτσι ώστε η 

μέθοδος να μπορεί να κληθεί με διαφορετικά σύνολα παραμέτρων. 

 

Overriding (αντικατάσταση)  

Στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό, είναι η διεργασία για τον επανακαθορισμό μιας 

μεθόδου η οποία αρχικά κληρονομήθηκε από μια βασική κλάση.  
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package  

Μια βιβλιοθήκη κλάσεων της Java. 



Panel (τμήμα παραθύρου)  

Μια δομή σύνταξης που περιέχει στοιχεία ελέγχου σε μια καθορισμένη διάταξη για την προβολή 

αυτών πάνω στην οθόνη. 

peer  

Η πραγματική εφαρμογή ενός συστατικού GUI σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα. Τα συστατικά 

peer βρίσκονται μέσα στο αντικείμεο Toolikit. 

private 

Είναι ένας ορατός τροποποιητής που μπορεί να εφαρμοστεί σε μαι μέθοδο και σε πεδία 

μεταβλητών. Το πεδίο private δεν είναι ορατό έξω από την ερμηνεία της κλάσης. 

protocol handler (Χειριστής Πρωτοκόλλου) 

Λογισμικό που περιγράφει και επιτρέπει την χρήση ενός νέου πρωτοκόλλου. Αποτελείται από 

δύο κλάσεις: StreamHandler και URLConnection. 

public 

Είναι ένας ορατός τροποποιητής που μπορεί να εφαρμοστεί σε κλάσεις και διασυνδέσεις και σε 

μεθόδους και σε πεδία μεταβλητών κλάσεων και διασυνδέσεων. Μια public κλάση ή διασύνδεση 

είναι ορατή παντού. Μια public μεταβλητή ή μέθοδος είναι ορατή όπου είναι ορατή η κλάση.  
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reference type (Τύπος αναφοράς) 

Οποιοδήποτε αντικείμενο ή πίνακας. Οι τύποι αναφοράς χειρίζονται, σημειώνονται και 

μεταφέρονται στις μεθόδους μέσω "αναφοράς". Με άλλα λόγια η τιμή δεν μεταφέρεται παρά 

μόνο μια αναφορά σε αυτή.  
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server (διακομιστής)  

Ο γενικός όρος που χρησιμοποιείται για μια πηγή δεδομένων ή μια διασύνδεση εφαρμογής με 

την οποία μπορεί να αλληλεπιδράσουν τα προγράμματα του πελάτη. 

short 

Πρωτογενής τύπος δεδομένων της Java που είναι ένας 16- bit διπλής ακρίβειας προσημασμένος 

αριθμός. 

Source file (αρχείο προέλευσης)  

Ένα αρχείου κειμένου που κρατάει τις προτάσεις της Java προς μεταγλώττιση μέσα σε μια μίνι - 

εφαρμογή ή εφαρμογή. 

static 

Τροποποιητής που εφαρμόζεται σε μια μέθοδο και σε δηλώσεις μεταβλητών μέσα σε μια κλάση. 

Υπάρχει μόνο ένα αντίγραφο της κάθε μεταβλητής static ανεξάρτητα από τον αριθμό των 

υποδειγμάτων της κλάσης.  

stream 

Μια ροή δεδομένων ή ένα κανάλι επικοινωνίας. Όλες οι ροές Εισόδου/ Εξόδου στην Java 

στηρίζονται στα streams. 

Subclass (δευτερεύουσα κλάση)  

Μια κλάση η οποία είναι υποδεέστερη ιεραρχικώς από μια δεδομένη κλάση. 

 

super 

Αναφέρεται στην ίδια τιμή με την λέξη this : ένα υπόδειγμα της κλάσης για την οποία η 

τρέχουσα μέθοδος κλήθηκε. 

Superclass (υπέρ – κλάση)  

Μια κλάση από την οποία παράγεται η δεδομένη κλάση.  

 

 

 



T 

this λέξη κλειδί  

Μια λέξη κλειδί της Java η οποία χρησιμοποιείται για να αναφέρεται στο τρέχον αντικείμενο. Η 

λέξη κλειδί this συνήθως διαβιβάζεται ως παράμετρος σε άλλες μεθόδους. 

Thread (νήμα)  

Μια ροή εκτέλεσης σε ένα πρόγραμμα. Ένα πρόγραμμα μπορεί να έχει πολλαπλά νήματα και γι’ 

αυτό το λόγο μπορεί να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών. 

throw  

Η πρόταση throw δείχνει ότι μια συνθήκη εξαίρεσης εμφανίστηκε από ένα συγκεκριμένο 

αντικείμενο. Αυτή η πρόταση προκαλεί την διακοπή της εκτέλεσης ενός προγράμματος και την 

επανεκκίνησή του στην πιο κοντινή πρόταση catch. 

throws 

Χρησιμοποιείται στην δήλωση μιας μεθόδου για την καταγραφή των εξαιρέσεων που μπορεί να 

προκαλέσει μια μέθοδος. Οποιεσδήποτε εξαιρέσεις προκαλέσει η μέθοδος που δεν είναι 

υποκλάσεις της Error ή της RuntimeException πρέπει είτε να να εντοπιστούν μέσα στη μέθοδο ή 

να δηλωθούν στην πρόταση throws της μεθόδου. 

Thumb (μικρό πλαίσιο)  

Ένα μικρό πλαίσιο μέσα σε μια γραμμή κύλισης το οποίο μπορεί να χρησιμοποιεί ο χρηστής 

συνήθως με το ποντίκι. 

Toolkit 

Η ιδιότητα της Java API που καθορίζει τη εμφάνιση και την υφή της διασύνδσης με τον χρήστη 

σε μια συγκεκριμένη πλατφόρμα.  

try 

Η δεσμευμένη λέξη try δείχνει το μπλοκ του κώδικα στο οποίο οι ακόλουθες προτάσεις catch 

και finally εφαρμόζονται. Η πρόταση από μόνη τη δεν επιτελεί κάποια λειτουργία. 
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Unicode 

Μια 16-bit κωδικοποίηση χαρακτήρων που περιλαμβάνει τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 

αλφάβητα και χαρακτήρες όλου του κόσμου, σε μια ενοποιημένη μορφ. Οι χαρακτήρες ASCII 

και Latin-1 μπορεί αν υπάρχουν στους ανάμεσα στους χαρακτήρες Unicode. Η Java 

χρησιμοποιεί το σύστημα Unicode για τους τύπους char και String. 

 

 

V 

Vector 

Ένας δυναμικός πίνακας στοιχείων. 

 

 

W 

Web browser (πρόγραμμα ανάγνωσης ιστοσελίδων)  

Ένα πρόγραμμα όπως Internet Explorer, με το οποίο μπορείτε να διαβάζετε ιστοσελίδες στο 

Internet. 

Web server (διακομιστής Web)  

Ένας υπολογιστής πάνω στο Internet που αλληλεπιδρά με προγράμματα πελάτη. 

World Wide Web 

Μια μεγάλη συλλογή εγγράφων που είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μέσω HTTP, FTP και 

άλλων πρωτοκόλλων πάνω στο Internet. 
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