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Κλάσεις στην Javaς η

Θα δούμε τη διαδικασία δημιουργίας μιαςΘα δούμε τη διαδικασία δημιουργίας μιας 
κλάσης
Θα υλοποιήσουμε μια κλάση για τη Δομή 
Δεδομένων Stack
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Στοίβα - Stackβ

Η στοίβα είναι μια LIFO Last In First OutΗ στοίβα είναι μια LIFO – Last In First Out 
ουρά
Οι βασικές πράξεις είναι
– push: Εισάγει ένα νέο στοιχείο στο τέλος της 
στοίβας

– pop: Αφαιρεί το τελευταίο στοιχείο της στοίβας
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Η 
άκλάση 

StackStack
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Η κλάση Vector της Javaη ης

Η κλάση Vector της Java υλοποιεί ένανΗ κλάση Vector της Java υλοποιεί έναν 
δυναμικό πίνακα αντικειμένων
Το μέγεθος του Vector αυξάνεται αυτόματαΤο μέγεθος του Vector αυξάνεται αυτόματα 
όταν προστεθούν νέα στοιχεία στο τέλος του 
VectorVector
Θα χρησιμοποιήσουμε την κλάση Vector για 
να αποθηκεύουμε τα δεδομένα της στοίβαςνα αποθηκεύουμε τα δεδομένα της στοίβας
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Δήλωση της κλάσηςή η ης ης

Δημιουργία Κλάσης: Για να δημιουργηθείΔημιουργία Κλάσης: Για να δημιουργηθεί 
μια νέα κλάση πρέπει να δοθεί

η δήλωση της κλάσης (declaration) και– η δήλωση της κλάσης (declaration), και
– η υλοποίηση (το σώμα) της κλάσης (body)
Σ J λ ί λά δίΣτην Java η υλοποίηση της κλάσης δίνεται 
μαζί με τη δήλωσή της, σε αντίθεση με τη 
C++ ό ά ό δί άC++ όπου κατά κανόνα δίνονται χωριστά
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Η υλοποίηση της κλάσηςη η ης ης

Η υλοποίηση της κλάσηςΗ υλοποίηση της κλάσης 
– ακολουθεί τη δήλωση της κλάσης, και 
– δίνεται μέσα σε αγκύλες { και }.
Η υλοποίηση περιλαμβάνει 

– δηλώσεις μεταβλητών των στιγμιοτύπων
δ λώ βλ ώ λά ( έ βλ έ )– δηλώσεις μεταβλητών της κλάσης (στατικές μεταβλητές)

– δηλώσεις και υλοποιήσεις μεθόδων των στιγμιοτύπων
– δηλώσεις και υλοποιήσεις μεθόδων της κλάσης (στατικές η ς ή ς μ ης ης ( ς
μέθοδοι)
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ή δόσυναρτήσεις δόμησης 
(constructors)(constructors)

Η κλάση περιλαμβάνει ένα σύνολο από constructorsΗ κλάση περιλαμβάνει ένα σύνολο από constructors
Constructor είναι μέθοδος που καλείται όταν 
δημιουργείται ένα νέο στιγμιότυπο (αντικείμενο) τηςδημιουργείται ένα νέο στιγμιότυπο (αντικείμενο) της 
κλάσης
Εάν δεν υλοποιηθεί κανένας constructor, η JavaΕάν δεν υλοποιηθεί κανένας constructor, η Java 
παρέχει ένα default constructor που δεν εκτελεί 
καμία εντολή

– Επομένως όλες οι κλάσεις έχουν constructor
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Μεταβλητέςβ η ς

Η κατάσταση ενός αντικειμένου περιγράφεταιΗ κατάσταση ενός αντικειμένου περιγράφεται 
με τις τιμές των μεταβλητών του
Οι μεταβλητές δηλώνονται μέσα στο σώμα 
της κλάσης, συνήθως πριν από τις μεθόδους
Προσοχή: Οι μεταβλητές μέλη της κλάσης 
δηλώνονται έξω από τις μεθόδους της 
κλάσης, διαφορετικά είναι τοπικές μεταβλητές 
των μεθόδων και όχι της κλάσης

Java Κλάσεις στη Java9



Μέθοδοι

Η συμπεριφορά και η λειτουργικότητα μιαςΗ συμπεριφορά και η λειτουργικότητα μιας 
κλάσης καθορίζεται από τις μεθόδους 
(συναρτήσεις) που έχει η κλάση(συναρτήσεις) που έχει η κλάση
Οι μέθοδοι δηλώνονται και υλοποιούνται 
μέσα στο σώμα της κλάσης
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Πρόσβαση στα μέλη μιας κλάσηςρ β η μ η μ ς ης

Για κάθε μέλος μιας κλάσης καθορίζεται τοΓια κάθε μέλος μιας κλάσης καθορίζεται το 
επίπεδο πρόσβασης σε αυτό
Η Java υποστηρίζει τα επίπεδα
– public, protected, package και private
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Στατικά Μέληη

Τα μέλη μιας κλάσης μπορεί να ανήκουν:Τα μέλη μιας κλάσης μπορεί να ανήκουν:
– Στα στιγμιότυπα (αντικείμενα) της κλάσης.
Στην περίπτωση αυτή κάθε στιγμιότυπο έχει ταΣτην περίπτωση αυτή κάθε στιγμιότυπο έχει τα 
δικά του τοπικά στιγμιότυπα αυτών των μελών
Στην ίδια την κλάση (στατικά μέλη)– Στην ίδια την κλάση (στατικά μέλη).
Τα μέλη αυτά ανήκουν στην κλάση και όλα τα 
αντικείμενα της κλάσης χρησιμοποιούν το ίδιο μ ης ης χρη μ
στιγμιότυπο αυτού του μέλους
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Δήλωση Κλάσης (1)
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Δήλωση Κλάσης (2)ή η ης ( )

public: Είναι προσπελάσιμη από παντούpublic: Είναι προσπελάσιμη από παντού
abstract: Είναι αφηρημένη κλάση, δηλαδή 
δεν επιτρέπεται να δημιουργήσουμε 
στιγμιότυπα της κλάσης. Σε τι χρησιμεύει;
final: Δεν επιτρέπεται να κληρονομήσουμε 
την κλάση, να δημιουργήσουμε απογόνους 
της κλάσης
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Δήλωση Κλάσης (3)ή η ης ( )

class ΌνομαΚλάσηςclass ΌνομαΚλάσης
– Με τη λέξη κλειδί class δηλώνουμε ότι ακολουθεί 
δήλωση κλάσηςδήλωση κλάσης

extends ΚλάσηΠρόγονος
– Η κλάση είναι απόγονος της κλάσης καιΗ κλάση είναι απόγονος της κλάσης και 
κληρονομεί όλα τα χαρακτηριστικά κλάσης 
προγόνου

implements Interfaces
– Δηλώνεται ότι η κλάση υλοποιεί ένα η 

ό i t fπερισσότερα interfaces
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Το σώμα της κλάσηςμ ης ης

Περιλαμβάνει όλα τα μέλη της κλάσηςΠεριλαμβάνει όλα τα μέλη της κλάσης
– μεταβλητές

θόδ– μεθόδους
– μεθόδους constructors
– μέθοδο finalize
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constructors για Stackγ

Μπορούμε να υλοποιήσουμε περισσότερους από ένανΜπορούμε να υλοποιήσουμε περισσότερους από έναν 
υπερφορτώνοντας (overloading) το όνομα του constructor για 
διαφορετικά σύνολα παραμέτρων
Για παράδειγμα:Για παράδειγμα:

public Stack() {
items = new Vector(10);( );

}
public Stack(int size) {

items = new Vector(size);
}
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δημιουργία αντικειμένου Stackημ ργ μ

Δημιουργία αντικειμένου Stack με τον πρώτοΔημιουργία αντικειμένου Stack με τον πρώτο 
constructor:

Stack s1= new Stack();Stack s1= new Stack();
Δημιουργία αντικειμένου Stack με το δεύτερο 
constructor:constructor:

Stack s2 = new Stack(30);
O il ίζ όO compiler αναγνωρίζει από τις 
παραμέτρους ποιον constructor πρέπει να 
καλέσει σε κάθε περίπτωσηκαλέσει σε κάθε περίπτωση
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super()p ()

Ο constructor μπορεί να περιλαμβάνει ότιΟ constructor μπορεί να περιλαμβάνει ότι 
περιλαμβάνουν και οι κανονικές μέθοδοι μιας 
κλάσηςκλάσης
Επιπλέον υποστηρίζει και την εντολή super()

Μ λή () λ ύ t t– Με την εντολή super() καλούμε τον constructor της 
κλάσης προγόνου
Εάν υπάρχει η εντολή super() θα πρέπει– Εάν υπάρχει η εντολή super() θα πρέπει 
υποχρεωτικά να είναι στην αρχή του κώδικα του 
constructorconstructor
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Δήλωση μεταβλητών κλάσης (1)ή η μ β η ης ( )
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Δήλωση μεταβλητών κλάσης (2)ή η μ β η ης ( )

δικαιώματα πρόσβασης: public, protected, private, μ ρ β ης p , p , p ,
package
static: στατική μεταβλητή
final: δεν μπορεί να μεταβληθεί (σταθερά)final: δεν μπορεί να μεταβληθεί (σταθερά)

– πχ. final double AVOGADRO = 6.022e23; 
transient: Αφορά το serialization αντικειμένων της φ ρ μ ης
κλάσης και δηλώνει ότι η μεταβλητή δεν θα αποθηκευτεί
volatile: Δηλώνει ότι δεν πρέπει να εφαρμόσει ο
compiler ορισμένες βελτιστοποιήσεις και αφοράcompiler ορισμένες βελτιστοποιήσεις και αφορά 
εφαρμογές με πολλά threads (multithreading).
<type> <name>: τύπος και όνομα της μεταβλητής
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Δήλωση Μεθόδων (1)
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Δήλωση Μεθόδων (2)ή η ( )
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Δήλωση Μεθόδων (3)ή η ( )

δικαιώματα πρόσβασης: public, protected, private,δικαιώματα πρόσβασης: public, protected, private, 
package
static: στατική μέθοδος
abstract: δεν δίνεται υλοποίηση της μεθόδου αλλά 
μόνο η δήλωσή της
fi l δ έ ξ ί έθ δfinal: δεν επιτρέπεται να ξανα-οριστεί η μέθοδος σε 
κλάση απόγονο
native: η μέθοδος υλοποιείται σε άλλη γλώσσαnative: η μέθοδος υλοποιείται σε άλλη γλώσσα 
προγραμματισμού (βλέπε JNI: Java Native Interface)
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Δήλωση Μεθόδων (4)ή η ( )

synchronized: Χρησιμοποιείται στοsynchronized: Χρησιμοποιείται στο 
συγχρονισμό/αμοιβαίο αποκλεισμό όταν 
εκτελούνται ταυτόχρονα περισσότερα του ενόςεκτελούνται ταυτόχρονα περισσότερα του ενός 
threads
<return type>: τι επιστρέφει η μέθοδος<return-type>: τι επιστρέφει η μέθοδος
<parameter-list>: παράμετροι της μεθόδου
throws exception: δηλώνεται εάν η μέθοδος 
παράγει εξαιρέσεις
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τι επιστρέφει μια μέθοδοςρ φ μ μ ς

Η μέθοδος μπορεί να επιστρέφει μια τιμή όταν τερματίσειΗ μέθοδος μπορεί να επιστρέφει μια τιμή όταν τερματίσει
Η τιμή που επιστρέφει η μέθοδος καθορίζεται με την εντολή 
return. Για παράδειγμα:

public boolean isEmpty() { 
if (items.size() == 0) 

return true;return true; 
else

return false; 
} 
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Όνομα μιας Μεθόδουμ μ ς

Η Java υποστηρίζει την υπερφόρτωση (overloading) των 
ονομάτων μεταβλητών
Μπορεί δηλαδή να δίνονται πολλές μέθοδοι με το ίδιο όνομα (ή 
αλλιώς πολλές διαφορετικές υλοποιήσεις της ίδιας μεθόδου) που 
διαφέρουν μεταξύ τους ως προς το πλήθος ή/και τον τύπο τωνδιαφέρουν μεταξύ τους ως προς το πλήθος ή/και τον τύπο των 
παραμέτρων τους
Παράδειγμα:
class DataRenderer {class DataRenderer { 

void draw(String s) { . . . } 
void draw(int i) { . . . } 
void draw(float f) { . . . } 

} 
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πέρασμα παραμέτρωνρ μ ρ μ ρ

Στην Java οι παράμετροι των μεθόδων περνάνε ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕΣτην Java οι παράμετροι των μεθόδων περνάνε ΠΑΝΤΟΤΕ ΜΕ 
ΤΙΜΗ !
Οι παράμετροι μπορεί να είναι βασικοί τύποι δεδομένων (primitive) 
ή αντικείμενα κλάσεωνή αντικείμενα κλάσεων
Προσοχή: Όταν η παράμετρος είναι ένα αντικείμενο, περνάει με 
τιμή η αναφορά στο αντικείμενο

– Αυτό μοιάζει με το πέρασμα δείκτη (pointer) στη C/C++
Ερώτημα: Πως μπορούμε να περάσουμε primitive μεταβλητή ώστε 
να μπορεί να τροποποιηθεί μέσα στη μέθοδονα μπορεί να τροποποιηθεί μέσα στη μέθοδο
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Boxing/Unboxing
Πρωτογενών Τύπωνρ γ

Για να περάσουμε μια primitive μεταβλητή ωςΓια να περάσουμε μια primitive μεταβλητή ως 
παράμετρο σε μέθοδο ώστε να μπορεί να τροποποιηθεί 
η μεταβλητή αυτή μπορούμε

– να κάνουμε wrap την primitive μεταβλητή σε ένα αντίστοιχο 
αντικείμενο (πχ. Integer για int, Double για double, κτλ.)
να περάσουμε ως παράμετρο το αντικείμενο (ουσιαστικά την– να περάσουμε ως παράμετρο το αντικείμενο (ουσιαστικά την 
αναφορά στο αντικείμενο)

Αυτή η διαδικασία ονομάζεται ονομάζεταιή η μ ζ μ ζ
– Boxing: Μετατροπή από πρωτογενή τύπο σε αντικείμενο
– Unboxing: Μετατροπή από αντικείμενο σε πρωτογενή τύπο
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παράδειγμα Boxing/Unboxingρ γμ g g

// ακέραια μεταβλητή (πρωτογενής τύπος δεδομένων)// ακέραια μεταβλητή (πρωτογενής τύπος δεδομένων)
int i = 10; 

// αναφορά σε αντικείμενο της κλάσης Integer// αναφορά σε αντικείμενο της κλάσης Integer
Integer iObj; 

// b i Α ό ή ύ δ δ// boxing: Από πρωτογενή τύπο δεδ. σε αντικ.
iObj = new Integer(i); 

// unboxing: Από αντικ. σε πρωτογενή τύπο δεδ.
int k = iObj.intValue(); 

Σημείωση: Από την Java 5.0 (ή αλλιώς 1.5) και μετά ορισμένες 
λειτουργίες μετατροπής boxing/unboxing έχουν απλοποιηθεί
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σώμα της μεθόδουμ ης μ

Μέσα στο σώμα (στην υλοποίηση) της μεθόδουΜέσα στο σώμα (στην υλοποίηση) της μεθόδου 
μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε:

this: Η λέξη κλειδί this είναι μια αναφορά στο τρέχον– this: Η λέξη κλειδί this είναι μια αναφορά στο τρέχον 
αντικείμενο στο οποίο ανήκει η μέθοδος που 
εκτελείται

– super(): 
Η εντολή super() καλεί τον constructor της κλάσης 
προγόνουπρογόνου
H εντολή super καλεί μέλη της κλάσης προγόνου που 
μπορεί να “έχουν καλυφθεί” από μέλη της κλάσης 
απογόνουαπογόνου
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η λέξη κλειδί «this»η ξη

l P i t {class Point {
int x; 
iint y;
public Point(int x, int y) {

this.x = x;
this.y = y;

}
}
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Η βασική κλάση:
class ASillyClass { παράδειγμα y {

boolean aVariable;
void aMethod() { 

aVariable = true;
χρήσης της 
superaVariable  true; 

} 
} 

super

Η κλάση απόγονος “κρύβει” τη μεταβλητή aVariable και 
ξανα-ορίζει τη μέθοδο aMethod: 
class ASillierClass extends ASillyClass {

boolean aVariable;
void aMethod() {() {

aVariable = false;
super.aMethod();
System.out.println(aVariable);System.out.println(aVariable);
System.out.println(super.aVariable); 

} 
}} 
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Τοπικές Μεταβλητέςς β η ς

Μέσα στο σώμα (υλοποίηση) μιας μεθόδουΜέσα στο σώμα (υλοποίηση) μιας μεθόδου 
μπορούν να οριστούν μεταβλητές
ΟΟι μεταβλητές αυτές ονομάζονται τοπικές 
μεταβλητές και έχουν εμβέλεια τη μέθοδο αυτή
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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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