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Η γλώσσα Java 

 
Η Java είναι η πιο δημοφιλής γλώσσα προγραμματισμού που αυτή τη στιγμή χρησιμοποιείται από 
εκατομμύρια προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο, για την ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, διαδικτυακών εφαρμογών, εφαρμογών για κινητές και φορητές συσκευές. 
Χρησιμοποιείται ακόμα για την ανάπτυξη ενσωματωμένων εφαρμογών σε οποιουδήποτε είδους 
συσκευή, όπως τηλεοράσεις, ταμπλέτες, πιστωτικές κάρτες και αλλού. 

 

Java programming: An introduction 
 
Το σεμινάριο αποτελεί το πρώτο μέρος ενός κύκλου δύο σεμιναρίων πάνω στη γλώσσα Java και 
ασχολείται με τις αρχές και τα χαρακτηριστικά του δομημένου  προγραμματισμού στο πλαίσιο του 
συναρτησιακού/διαδικασιακού μοντέλου προγραμματισμού. Περιλαμβάνει επίσης, εισαγωγή στο 
αντικειμενοστρεφές μοντέλο προγραμματισμού, η ανάλυση του οποίου θα αποτελέσει  το αντικείμενο 
του δεύτερου σεμιναρίου.    

 

Σκοπός του προγράμματος 
 
Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο :  

• Να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους σε ένα ολοκληρωμένο επίπεδο γνώσεων στον κόσμο του 
προγραμματισμού Η/Υ. 

• Να αναπτύξει τις γνώσεις των εκπαιδευομένων στις έννοιες του προγραμματισμού Η/Υ με τη 
χρήση της γλώσσας προγραμματισμού Java. 

• Να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για την σχεδίαση 
εφαρμογών και την επίλυση προβλημάτων προγραμματισμού όπως: ο σχεδιασμός, η 
υλοποίηση, και ο εντοπισμός σφαλμάτων μιας λύσης λογισμικού. 
 

Σε ποιους απευθύνεται 
 
To σεμινάριο δίνει την δυνατότητα σε άτομα με μικρή ή δίχως προηγούμενη εμπειρία σε γλώσσες 
προγραμματισμού να αποκτήσουν όλες τις γνώσεις και τεχνικές δεξιότητες προκειμένου να μάθουν να 
προγραμματίζουν και να αναπτύσσουν εφαρμογές με δομημένο τρόπο, χρησιμοποιώντας τη γλώσσα 
Java. 

 

Προαπαιτούμενα 
 
To σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν άτομα χωρίς προηγούμενη ή με μικρή εμπειρία στον 
προγραμματισμό. 



 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΚΜΩΝ Α.Ε. – ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ JAVA PROGRAMMING: AN INTRODUCTION 
 

 

Περιεχόμενο προγράμματος (SYLLABUS):  
 
Το σεμινάριο περιλαμβάνει την εκμάθηση βασικών αρχών του προγραμματισμού και των δυνατοτήτων 
της γλώσσας Java, μέσα από μία σειρά 8 εκπαιδευτικών ενοτήτων οι οποίες καλύπτουν όλα όσα 
πρέπει κάποιος να γνωρίζει για να ξεκινήσει τον προγραμματισμό εφαρμογών και την ανάπτυξη 
προγραμμάτων.   
 

Εισαγωγή στον  Προγραμματισμό 

• Ιστορική Αναδρομή 
• Εισαγωγή στον  Προγραμματισμό 

- Αλγόριθμοι 
- Ψευδογλώσσα 

•   Eclipse IDE
Το πρώτο
Μεταγλώττιση

•  πρόγραμμα στην Java 
•  και εκτέλεση προγραμμάτων Java 
• Δεδομένα και Τύποι Δεδομένων  
• Τελεστής και παραστάσεις εκχώρησης 

Ο τύπος δεδομένων ακεραίων Integer 

• Οι τύποι byte, short, int και long 
• Μεταβλητές/Σταθερές 
• Δηλώσεις μεταβλητών 
• Αριθμητικοί Τελεστές 
• Παραστάσεις Ακεραίων 
• Καλούπωμα τύπων 
• Είσοδος/Έξοδος τιμών Ακεραίων 
• Σφάλματα Προγραμματισμού 
• Συντακτικά και σημασιολογικά σφάλματα 

Ο τύπος Boolean και οι βασικές δομές ελέγχου 

• Συνθήκες Αλήθειας 
• Ο τύπος δεδομένων Boolean 
• Παραστάσεις τύπου Boolean 
• Σχεσιακοί Τελεστές/ Λογικοί τελεστές 
• Είσοδος/Έξοδος Boolean  
• Νόμοι De Morgan 
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• Βασικές Δομές Ελέγχου 

- Η εντολή If / Η εντολή While 

• Εμφωλιασμένα If 
• Τριαδικός Τελεστής 

Ο τύπος char,  η τάξη Scanner και εισαγωγή στον Δομημένο Προγραμματισμό 

• Αναπαράσταση χαρακτήρων  
• ASCII & Unicode 
• Ο τύπος δεδομένων Char 
• Δηλώσεις 
• Συγκρίσεις 
• Είσοδος/Έξοδος τιμών 
• Εισαγωγή στον Δομημένο Προγραμματισμό 
• Η κλάση Scanner 

Άλλες Δομές Ελέγχου, αποσφαλμάτωση προγραμμάτων και ο τύπος δεδομένων String 

• Η δομή ελέγχου do – while 
• Οι δομές ελέγχου 

- for 
- switch-case 

• Ο τύπος δεδομένων String 
• Λάθη στον Προγραμματισμό 
• Έλεγχος & Αποσφαλμάτωση 

Οι τύποι δεδομένων κινητής υποδιαστολής float και double 

• Αναπαράσταση Πραγματικών Αριθμών 
• Οι τύποι δεδομένων Float και Double 
• Δηλώσεις σταθερών και μεταβλητών 
• Τελεστές 
• Η τάξη Math 
• Καλούπωμα 
• Είσοδος/Έξοδος 
• Εξαιρέσεις 
• Σφάλματα αναπαράστασης 

Συναρτησιακός /Διαδικασιακός Προγραμματισμός και Μέθοδοι   
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• Συναρτήσεις/Διαδικασίες 
• Αντιστροφή τιμών (swap) 
• Πέρασμα παραμέτρων κατά τιμή, κατ’ αναφορά, κατά τιμή και αναφορά 
• Τυπικές και πραγματικές παράμετροι 
• Μέθοδοι και κλήση μεθόδων 
• Μονοδιάστατοι Πίνακες 
• Εργαλεία, φίλτρα και εφαρμογές στην Java 

Τάξεις, Αντικείμενα και Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός 

• Εισαγωγή στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό με τη Java 

- Τάξεις 
- Δημόσιες Διεπαφές 
- Κατασκευαστές 

• Κατανεμημένος Προγραμματισμός 

 


