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Αντικείμενα (Objects) στην Javaμ ( j ) η

Ένα πρόγραμμα Java κατά την εκτέλεσή τουΈνα πρόγραμμα Java κατά την εκτέλεσή του
– δημιουργεί αντικείμενα

ί λλ λ δ ύ έλ– τα αντικείμενα αλληλεπιδρούν, στέλνοντας 
μηνύματα το ένα στο άλλο
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Δημιουργία Αντικειμένωνημ ργ μ

Point origin = new Point(23 94);Point origin = new Point(23, 94);
Rectangle rect1=new Rectangle(origin,100,200);
Rectangle rect2 = new Rectangle(50,100); 

Κάθε δήλωση περιλαμβάνει:
Δήλωση μεταβλητής (declaration)
Δημιουργία Στιγμιοτύπου (instantiation) με τον τελεστή new
Αρχικοποίηση με κλήση του Constructor (Initialization) γιαΑρχικοποίηση με κλήση του Constructor (Initialization), για 
παράδειγμα Point(23, 94) καλεί τον constructor της κλάσης 
point με παραμέτρους 23, 94
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Δηλώσεις Μεταβλητών (1)η ς β η ( )

Οι δηλώσεις μεταβλητώνΟι δηλώσεις μεταβλητών
Point origin;
R t l 1Rectangle rec1;
Rectangle rec2;
δημιουργούν μεταβλητές που αναφέρονται 
σε αντικείμενα του αντίστοιχου τύπου.
Για παράδειγμα, η μεταβλητή origin μπορεί 
να αναφέρεται σε αντικείμενα τύπου Point
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Δηλώσεις Μεταβλητών (2)η ς β η ( )

Οι δηλώσεις μεταβλητών ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΟι δηλώσεις μεταβλητών ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ αλλά αναφορές που μπορούν να 
δείχνουν σε αντικείμενα.δείχνουν σε αντικείμενα.
Οι αναφορές μπορεί να είναι κενές (empty) εάν δεν 
αναφέρονται σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενοφ ρ γ ρ μ μ
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Ο τελεστής new (1)

Η δυναμική δημιουργία αντικειμένων γίνεται με τονΗ δυναμική δημιουργία αντικειμένων γίνεται με τον 
τελεστή new
Point origin = new Point( 23, 94);
Ο τελεστής new δεσμεύει την απαιτούμενη μνήμη για τη 
δημιουργία του αντικειμένου και καλεί τον 
CONSTRUCTORCONSTRUCTOR
Ο τελεστής new 
επιστρέφει την ρ φ η
αναφορά στο 
νέο αντικείμενο
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Ο τελεστής new (2)ής ( )

Η αναφορά που επιστρέφει ένας τελεστής new μπορεί φ ρ ρ φ ς ής μ ρ
– είτε να δοθεί ως τιμή σε μια μεταβλητή 

Point origin = new Point( 23, 94); 
– είτε να χρησιμοποιηθεί κατευθείαν (ανώνυμα)

BufferedReader stdin = 
new BufferedReader(

new InputStreamReader(System.in));

Ε έ ά λήΕπιτρέπεται η παρακάτω εντολή;
new Point( 10, 20);

Α έ όΑν ναι, έχει νόημα;
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Αναφορές σε Αντικείμενα
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συνάρτηση δόμησης 
(constructor)( )

Όταν δημιουργείται ένα αντικείμενο δηλαδή ένα νέοΌταν δημιουργείται ένα αντικείμενο, δηλαδή ένα νέο 
στιγμιότυπο μιας κλάσης,  καλείται μια μέθοδος που 
αρχικοποιεί το αντικείμενο:
Η μέθοδος αυτή ονομάζεται συνάρτηση δόμησης 
(constructor)
Εά λά δ δ λ θ ί ά t tΕάν για μια κλάση δεν δηλωθεί κάποιος constructor 
ρητά τότε το σύστημα δημιουργεί μόνο του έναν 
default constructor (ο οποίος ουσιαστικά δεν κάνει ( ς
τίποτα)
Επομένως, κάθε κλάση έχει τουλάχιστον έναν 

t tconstructor
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συνάρτηση δόμησης 
(constructor) (2)( ) ( )

Κάθε κλάση μπορεί να έχει περισσότερους constructorsΚάθε κλάση μπορεί να έχει περισσότερους constructors
Οι μέθοδοι που είναι constructor έχουν το ίδιο όνομα με 
την κλάσητην κλάση
Παράδειγμα: Για την κλάση Rectangle οι μέθοδοι
public Rectangle() { ...public Rectangle() { ...
public Rectangle(Point p) {...
public Rectangle(int w, int h) {...
public Rectangle(Point p, int w, int h){...

είναι 4 constructors για διαφορετικές παραμέτρους.
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Χ ώΧρησιμοποιώντας τα 
ΑντικείμεναΑντικείμενα

Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα αντικείμενο;Τι μπορούμε να κάνουμε με ένα αντικείμενο;
– Μπορούσε να προσπελάσουμε ή να 
τροποποιήσουμε τις τιμές των ιδιοτήτωντροποποιήσουμε τις τιμές των ιδιοτήτων 
(μεταβλητών) του
Για παράδειγμα οι μεταβλητές x και y ενόςΓια παράδειγμα οι μεταβλητές x και y ενός 
αντικειμένου τύπου Point

– Μπορούμε να καλέσουμε τις μεθόδους τουΜπορούμε να καλέσουμε τις μεθόδους του 
αντικειμένου
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Μεταβλητές ενός Αντικειμένου (1)β η ς ς μ ( )

Το πλήρες όνομα για να αναφερθούμε σε μιαΤο πλήρες όνομα για να αναφερθούμε σε μια 
μεταβλητή ενός αντικειμένου είναι:
objectReference.variableName
Παράδειγμα: rect.width

Αναφορά Μεταβλητή

System.out.println("Width :" + rect.width);
System.out.println("Height:" + rect.height);y p g g
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Μεταβλητές ενός Αντικειμένου (2)Μεταβλητές ενός Αντικειμένου (2)

Κάθε στιγμιότυπο (αντικείμενο) μιας κλάσηςΚάθε στιγμιότυπο (αντικείμενο) μιας κλάσης 
έχει τις δικές του (τοπικές) μεταβλητές
Μπορούμε για κάθε μέλος μιας κλάσης να 
καθορίσουμε τα δικαιώματα πρόσβασης 
( )(public, protected, package, private)

Τι κάνει η παρακάτω εντολή; Έχει νόημα;
int height = newint height  new
Rectangle().height; 

Java Αντικείμενα στη Java13



Μεταβλητές ενός Αντικειμένου (3)Μεταβλητές ενός Αντικειμένου (3)

Τι κάνει η παρακάτω εντολή; Έχει νόημα;
int height = new Rectangle().height; 
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Μέθοδοι ενός Αντικειμένου
Κλήση μιας μεθόδου:Κλήση μιας μεθόδου:

objReference.methodName(argList);

και χωρίς παραμέτρους:
objReference.methodName();j ();

Τι κάνει η παρακάτω εντολή:
int areaOfRectangle =int areaOfRectangle = 

new Rectangle(100, 50).area();

Όταν καλούμε μια μέθοδο ενός αντικειμένου είναι 
σα να στέλνουμε μήνυμα στο αντικείμενο.
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Διαγραφή Αντικειμένωνγρ φή μ

int height = new Rectangle() height;int height  new Rectangle().height;

Στη γλώσσα C++ μπορούμε να δημιουργούμε 
δυναμικά αντικείμενα, όταν όμως ένα αντικείμενο δεδυναμικά αντικείμενα, όταν όμως ένα αντικείμενο δε 
χρειάζεται άλλο πρέπει να το διαγράφουμε
Στη Java απλά δημιουργούμε και χρησιμοποιούμε η ημ ργ μ χρη μ μ
αντικείμενα
Όταν ένα αντικείμενο στη Java δε χρειάζεται άλλο 
αναλαμβάνει το JRE (Java Runtime Environment) να 
το διαγράψει και να απελευθερώσει τη μνήμη που 
καταλαμβάνεικαταλαμβάνει
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Garbage Collector (1)

Ο μηχανισμός που διαγράφει αντικείμενα 
που δε χρησιμοποιούνται, ονομάζεται 
Garbage Collector (Α ο ο δήGarbage Collector (Αποκομιδή 
Απορριμμάτων)
Πως καταλαβαίνουμε ότι ένα αντικείμενο δεΠως καταλαβαίνουμε ότι ένα αντικείμενο δε 
χρειάζεται και μπορεί να διαγραφεί;
Όταν δεν υπάρχει καμία αναφορά στοΌταν δεν υπάρχει καμία αναφορά στο 
αντικείμενο αυτό
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Garbage Collector (2)Garbage Collector (2)

Πό ί ά έ ίΠότε καταργείται μια αναφορά σε ένα αντικείμενο;
– Όταν πάψει να υπάρχει η αναφορά
Για παράδειγμα μπορεί να τερματίσει το block ή η μέθοδοςΓια παράδειγμα μπορεί να τερματίσει το block ή η μέθοδος 
στην οποία ορίστηκε η μεταβλητή

– Όταν τεθεί μια αναφορά σε τιμή null ή σε άλλο αντικείμενο

Όταν όλες οι αναφορές σε ένα αντικείμενο 
καταργηθούν, το αντικείμενο δεν μπορεί πλέον να 

θ ί ί δ ίχρησιμοποιηθεί και μπορεί να διαγραφεί
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Garbage Collector (3)g ( )

Ο μηχανισμός του Garbage Collector καλείταιΟ μηχανισμός του Garbage Collector καλείται 
αυτομάτως από το JRE
Εκτός από την αυτόματη κλήση του Garbage 
CCollector, μια εφαρμογή μπορεί να καλέσει ρητά τον 
μηχανισμό αυτό εάν το θεωρεί απαραίτητο, για 
παράδειγμαρ γμ

– μετά από κώδικα που δημιουργεί πολύ “garbage” ή
– πριν από κώδικα που απαιτεί πολύ μνήμη
Κλήση του Garbage Collector (GC) από την κλάσηΚλήση του Garbage Collector (GC) από την κλάση 
System:
System.gc();
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finalize()()

Πριν διαγραφεί ένα αντικείμενο από τον GC καλείταιΠριν διαγραφεί ένα αντικείμενο από τον GC καλείται 
η μέθοδος finalize() για το αντικείμενο αυτό
Μπορεί έτσι να κλείσει τυχόν “εκκρεμότητες” πριν ρ χ ρ μ η ς ρ
διαγραφεί
Κατά κανόνα δε χρειάζεται να ασχοληθούμε με τη 
έθ δ fi li () ά ό λύ δ έμέθοδο finalize(), παρά μόνο σε πολύ ειδικές 
περιπτώσεις:

– Εάν για παράδειγμα πρέπει να αποδεσμευτούν πόροι που γ ρ γμ ρ μ ρ
δεν είναι στον έλεγχο του GC 
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Παράδειγμαρ γμ

Μετά τις παρακάτω εντολές μπορεί ναΜετά τις παρακάτω εντολές, μπορεί να 
αντικείμενο τύπου Point που δημιουργείται 
στην πρώτη εντολή να διαγραφεί από τον GC;στην πρώτη εντολή να διαγραφεί από τον GC;

Point point = new Point(2 4);Point point = new Point(2,4);
Rectangle rectangle = 

new Rectangle(point, 20, 20);new Rectangle(point, 20, 20);
point = null;
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Παράδειγμαρ γμ

Point point = new Point(2 4);Point point = new Point(2,4);
Rectangle rectangle = 

new Rectangle(point 20 20);new Rectangle(point, 20, 20);
point = null;
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Αλφαριθμητικάφ ρ μη

Εκτός από τον βασικό τύπο δεδομένων charΕκτός από τον βασικό τύπο δεδομένων char
που αναπαριστά έναν μεμονωμένο 
χαρακτήρα η Java παρέχει τις ακόλουθεςχαρακτήρα, η Java παρέχει τις ακόλουθες 
κλάσεις:

Character: Χειρισμός μεμονωμένων χαρακτήρων– Character: Χειρισμός μεμονωμένων χαρακτήρων
– String: Χειρισμός αλφαριθμητικών μόνο για 
ανάγνωση (δεν μπορούν να τροποποιηθούν)ανάγνωση (δεν μπορούν να τροποποιηθούν)

– StringBuffer: Χειρισμός και τροποποίηση 
αλφαριθμητικώναλφαριθμητικών 
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String και StringBuffer (1)g g ( )

Η κλάση String χρησιμοποιείται γιαΗ κλάση String χρησιμοποιείται για 
αναπαράσταση αλφαριθμητικών που δεν 
μπορούν να τροποποιηθούνμπορούν να τροποποιηθούν
– Είναι αποδοτική
Εί άλλ λ ή ή δ λ δή ά– Είναι κατάλληλα για κοινή χρήση, δηλαδή εάν 
απαιτούνται δύο ίδια String μπορούν να 
υλοποιηθούν με ένα κοινό αντικείμενο τύπουυλοποιηθούν με ένα κοινό αντικείμενο τύπου 
String
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String και StringBuffer (2)String και StringBuffer (2)

Οι κλάσεις String και StringBuffer έχουν ένα σύνολοΟι κλάσεις String και StringBuffer έχουν ένα σύνολο 
από μεθόδους. Παραδείγματα ορισμένων μεθόδων 
είναι:

char[] helloArray = {'h','e','l','l','o' };
String helloString = new String(helloArray);
System out println(helloString);System.out.println(helloString);
String palindrome = "Dot saw I was Tod";
int len = palindrome.length();
StringBuffer dest = new StringBuffer(len);

Περισσότερα για τις δυνατότητες των String και StringBuffer
υπάρχει στην τεκμηρίωση των κλάσεων αυτώνρχ η μηρ η
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Objects και Strings

Μετατροπή αντικειμένων σε String:Μετατροπή αντικειμένων σε String:
– Η κλάση Object έχει τη μέθοδο toString() για 
μετατροπή ενός αντικειμένου σε String

– Επιπλέον η κλάση String έχει τη μέθοδο valueOf() 
για να μετατρέπει αντικείμενα άλλων κλάσεων σε 
String:St g

System.out.println(
String.valueOf(Math.PI));

Μετατροπή String σε Αριθμό:Μετατροπή String σε Αριθμό:
– Οι “wrapper” κλάσεις (wrapper classes) Integer, Double, Float, and

Long παρέχουν μέθοδο για μετατροπή από String:
String piStr = "3.14159";
l t i l t l Of( iSt )Float pi = Float.valueOf(piStr); 
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πηγές/αναφορέςηγ ς φ ρ ς

The Java Tutorial www sun comThe Java Tutorial, www.sun.com
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