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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: Object oriented Design 
 

 Το σεμινάριο ασχολείται με το σύγχρονο υπόδειγμα προγραμματισμού, τον αντικειμενοστρεφή 
προγραμματισμό (object-oriented programming). Πρόκειται για μια μεθοδολογία ανάπτυξης 
εφαρμογών, η οποία στηρίζεται στην εικόνα του πραγματικού κόσμου, όπου κάθε αντικείμενο 
αποτελείται όχι μόνο από δεδομένα αλλά και από λειτουργίες. Ο αντικειμενοστρεφής, στηρίζεται σε μία 
δομή δεδομένων που ενθυλακώνει τόσο δεδομένα όσο και συναρτήσεις, ώστε να μπορούμε να 
αναπαραστήσουμε ευκολότερα και αποτελεσματικότερα τα αντικείμενα του πραγματικού κόσμου.  

Σκοπός  του προγράμματος 
 
Το σεμινάριο αυτό έχει ως στόχο: 

• Να οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους σε ένα ολοκληρωμένο επίπεδο γνώσεων αναφορικά με 
τον  αντικειμενοστρεφή σχεδιασμό και προγραμματισμό. 

• Να αναπτύξει τις γνώσεις των εκπαιδευομένων στην υλοποίηση εφαρμογών  
αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού υπολογιστών με τη γλώσσα Java. 

• Να εφοδιάσει τους εκπαιδευόμενους με όλες τις απαραίτητες δεξιότητες για την επίλυση 
σύνθετων προβλημάτων του πραγματικού κόσμου. 

 

Σε ποιους απευθύνεται: 
 

Το σεμινάριο δίνει την δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους να δημιουργήσουν αντικειμενοστρεφείς 
εφαρμογές χρησιμοποιώντας τη δημοφιλή γλώσσα προγραμματισμού Java, η οποία λόγω της 
αποτελεσματικότητας της, έχει φέρει πραγματική επανάσταση στη δημιουργία εφαρμογών και 
χρησιμοποιείται από εκατομμύρια προγραμματιστές σε όλο τον κόσμο.   

 
Προαπαιτούμενα: 
 

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν άτομα που έχουν βασικές γνώσεις προγραμματισμού 
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Περιεχόμενο προγράμματος (SYLLABUS) : 
 

• Ενθυλάκωση (encapsulation), δηλαδή τοποθέτηση δεδομένων και συναρτήσεων κάτω από 
μία κοινή δομή, την δομή «τάξη». 

• Σχεδιασμός και δημιουργία δημόσιας (public) διεπαφής τάξεων.  
• Δημιουργοί (constructors) και δήλωση αντικειμένων. 
• Υπερφόρτωση συναρτήσεων και τελεστών, δηλαδή απόδοση διαφορετικών λειτουργιών σε 

ίδια ονόματα συναρτήσεων (όπου διαφοροποιούνται οι παράμετροι) ή ίδια σύμβολα τελεστών 
(όπου διαφοροποιούνται οι τελεσταίοι). 

• Κληρονομικότητα, ιεραρχίες τάξεων και επαναχρησιμοποίηση του κώδικα. 
• Πολυμορφισμός (polymorphism) δηλαδή κλήση των κατάλληλων μεθόδων κατά τον χρόνο 

εκτέλεσης (late binding) με κριτήριο το αντικείμενο του οποίου η μέθοδος καλείται και που 
ανήκει σε μία ιεραρχία κληρονομικότητας. Μερικές φορές η υπερφόρτωση είναι γνωστή ως 
στατικός πολυμορφισμός και ο πολυμορφισμός ως δυναμικός πολυμορφισμός. 

• Γραφικά και σχεδιασμός διεπαφών χρήστη-υπολογιστή. 
• Γεγονοστρεφής προγραμματισμός. 

Επιπλέον στις εργαστηριακές ασκήσεις και εφαρμογές θα αναλυθεί και θα καλυφθεί σε βάθος το 
γενικό μοντέλο αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού σε συνδυασμό με το υπόδειγμα του 
κατανεμημένου προγραμματισμού, όπως αναφέρεται παρακάτω: 

• Σχεδιασμός και συγγραφή των τάξεων και ιδιαίτερα των δημόσιων διεπαφών τους 
• Υλοποίηση των μεθόδων με συναρτησιακό/διαδικασιακό προγραμματισμό 
• Συγγραφή της main() function η οποία δημιουργεί στιγμιότυπα (αντικείμενα) των τάξεων που 

έχουν οριστεί και είναι πλέον έτοιμα να δεχτούν αιτήσεις εξυπηρέτησης. Το πρόγραμμα θα 
πρέπει να περιλάβει / ενσωματώσει / εισαγάγει τις τάξεις που έχουν υλοποιηθεί σε εξωτερικά 
αρχεία (import της Java). Επίσης, μπορούμε να δημιουργούμε συλλογές τάξεων κάτω από το 
ίδιο όνομα (namespace/packages/jar files) δημιουργώντας ιεραρχίες συλλογών. 

 


