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Πρόλογος 

Διαβάζοντας εδώ και χρόνια βιβλία που αναφέρονται σε γλώσσες προγραμματισμού, 

έβγαλα το συμπέρασμα ότι ενώ τα περισσότερα από αυτά ήταν αξιόλογα από πλευ-

ράς περιεχομένου, υστερούσαν σχετικά με τον τρόπο παρουσίασης της γλώσσας 

στον αρχάριο χρήστη, ή ακόμα και στον έμπειρο σε άλλες γλώσσες αλλά νεοεισερχό-

μενο στη συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού. Τα τεράστια παραδείγματα, που 

εκτείνονται σε πολλά κεφάλαια, αποθαρρύνουν – κατά τη γνώμη μου – τη συνέχιση 

της μελέτης. Η εξαντλητική επίσης ανάλυση εννοιών και η παράλειψη άλλων δη-

μιουργεί ελλιπή εποπτεία της γλώσσας. Τέλος, η παράθεση μη ολοκληρωμένων πα-

ραδειγμάτων δημιουργεί σύγχυση. 

Στο βιβλίο που έγραψα για την Java, προσπάθησα να κρατήσω μια ισορροπία. Ήθελα 

το βιβλίο αυτό να μπορεί να διαβάζεται άνετα από έναν αρχάριο, αλλά ταυτόχρονα 

να μην καταντά πληκτικό για έναν έμπειρο προγραμματιστή, ο οποίος θέλει να γνω-

ρίσει την Java. 

Έγινε προσπάθεια ώστε κάθε έννοια να συνοδεύεται και από ένα παράδειγμα, το 

οποίο να είναι ολοκληρωμένο και κατά το δυνατόν σύντομο ώστε να μην απογοη-

τεύεται ο αναγνώστης. Όλα τα παραδείγματα είναι ελεγμένα και «τρέχουν», όπως 

άλλωστε φαίνεται και από τις αντίστοιχες εικόνες οθονών (screenshots). 

Το βιβλίο είναι σχεδιασμένο ώστε να διαβάζεται κεφάλαιο-κεφάλαιο, από την αρχή 

προς το τέλος, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι κάποιος που ενδιαφέρεται να εστιάσει σε 

ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο δεν μπορεί να το κάνει. Ξεκινά με θέματα που αφορούν 

στοιχειώδεις έννοιες του προγραμματισμού, όπως οι βασικές δομές ενός προγράμ-

ματος (ακολουθία, επιλογή, επανάληψη) καθώς και οι έννοιες του αντικειμενοστρε-

φούς προγραμματισμού (κλάση, κατασκευαστής, αντικείμενο, κληρονομικότητα, 

πολυμορφισμός, διασυνδέσεις κ.λπ.), αλλά και προχωρημένα θέματα όπως οι εκ-

φράσεις λάμδα, η βιβλιοθήκη γραφικών JavaFx,, οι τεχνικές I/O, τα νήματα, ο χειρι-
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σμός των εξαιρέσεων, οι αφηρημένες κλάσεις και διασυνδέσεις, τα servlet, καθώς και 

τα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ανάπτυξης εφαρμογών (IDE) για Java. 

Σε κάποια σημεία ο πηγαίος κώδικας περιλαμβάνει τόσο κανονικά όσο και έντονα 

γράμματα. Αυτό γίνεται για να εστιάσει περισσότερο την προσοχή του ο αναγνώ-

στης στα σημεία όπου ο κώδικας είναι έντονος. 

Ευχαριστίες 
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. Φώτη Σκουλαρίκη για τη γλωσσική επιμέλεια και 

τον έλεγχο των κειμένων και του κώδικα, την κ. Σόνια Τρακάδη για τη σελιδοποίηση, 

την κα Γιάννα Αθανασίου για το πολύ ωραίο εξώφυλλο, τον κ. Παναγιώτη Σταυρό-

πουλο για την οργάνωση της παραγωγής του βιβλίου,  καθώς και τον κ. Γιάννη Αϊνα-

λίδη για τη στήριξή του σε όλη τη διάρκεια της προσπάθειας. 
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Εισαγωγή 

Περιεχόμενα κεφαλαίου 

� Τι είναι η Java  

� Η ιστορία της Java 

� Εκδόσεις της Java 

� Ξεκίνημα με την Java  

� Το περιβάλλον της γλώσσας 

� Δημιουργία μιας εφαρμογής Java 

� Μεταγλώττιση και εκτέλεση με το TextPad 

� Δημιουργία μιας μικροεφαρμογής Java (applet) 

� Τι είναι η Java 
Δεν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος να ασχολείται με τους υπολογιστές και το Διαδίκτυο 

που να μην έχει ακούσει κάτι σχετικά με τη γλώσσα Java. Η Java είναι μια γλώσσα 

προγραμματισμού η οποία εμπεριέχει όλα τα χαρακτηριστικά της εξέλιξης της επι-

στήμης των υπολογιστών. Μιλώντας επιγραμματικά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι η 

Java είναι μια αντικειμενοστρεφής γλώσσα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αφενός ως 

συνηθισμένη γλώσσα προγραμματισμού, και αφετέρου ως γλώσσα δημιουργίας ε-

φαρμογών οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν σε κατανεμημένα συστήματα1. Με 

                                                                
1  Ένα κατανεμημένο σύστημα αποτελείται από μια ομάδα γεωγραφικά ανεξάρτητων υπολογι-

στών, οι οποίοι επικοινωνούν μεταξύ τους μέσω δικτύου και μπορούν να λειτουργούν από κοι-

νού για την επίτευξη ενός στόχου. Παραδείγματα κατανεμημένων συστημάτων είναι το Διαδί-

κτυο, τα τραπεζικά συστήματα ΑΤΜ, τα συστήματα Peer-to-Peer (P2P), κ.λπ. 
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αυτόν τον τρόπο, ένας υπολογιστής, όπου και αν βρίσκεται, είναι σε θέση να προ-

σπελάζει και να χρησιμοποιεί μια εφαρμογή εγκατεστημένη σε κάποιο δίκτυο. Αν τη 

συγκρίνουμε από πλευράς φιλοσοφίας, δομής, και συντακτικού με τις άλλες γλώσσες 

προγραμματισμού, η Java μοιάζει αρκετά με τη C++. Είναι όμως πιο εύκολη στην εκ-

μάθηση σε σχέση με την τελευταία, επειδή δεν περιλαμβάνει κάποιες ιδιομορφίες 

που απαντώνται σε αυτή καθώς και σε άλλες αντικειμενοστρεφείς γλώσσες προ-

γραμματισμού, όπως η Smalltalk και η Ada.  

Ένα πλεονέκτημα που κάνει την Java να ξεχωρίζει από τις άλλες γλώσσες προγραμ-

ματισμού είναι ότι παρέχει ανεξαρτησία ως προς την πλατφόρμα (platform inde-

pendence). Δίνει δηλαδή τη δυνατότητα στον προγραμματιστή να γράφει εφαρμογές 

οι οποίες εκτελούνται χωρίς καμία μετατροπή σε υπολογιστές με διαφορετική αρχι-

τεκτονική και διαφορετικά λειτουργικά συστήματα. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να 

δημιουργηθούν εφαρμογές που εκτελούνται τόσο σε έξυπνες κάρτες και κινητά τη-

λέφωνα, όσο και σε μεγάλα συστήματα υπολογιστών.  

Ας δούμε μερικά από τα βασικά χαρακτηριστικά της Java:  

� Είναι (σχετικά) απλή. Όπως αναφέραμε προηγουμένως, οι δημιουργοί της άφη-

σαν έξω από τη γλώσσα "δύσκολα" χαρακτηριστικά που συναντάμε σε άλλες 

γλώσσες, όπως π.χ. οι δείκτες (pointers) ή οι δομές και οι ενώσεις (structures 

και unions) της C++. 

� Είναι αντικειμενοστρεφής (object oriented). Η Java, όπως και η C++, χρησιμο-

ποιεί τις κλάσεις (classes) για να οργανώσει τον κώδικα σε λογικές ενότητες. 

Κατά το χρόνο εκτέλεσης, το πρόγραμμα δημιουργεί από τις κλάσεις αντικείμε-

να. Τα αντικείμενα αυτά έχουν δύο συνιστώσες: τα πεδία και τις μεθόδους. Τα 

πεδία περιγράφουν τι είναι το αντικείμενο. οι μέθοδοι περιγράφουν τι κάνει το 

αντικείμενο. Οι κλάσεις μπορούν να κληρονομήσουν ιδιότητες από άλλες κλά-

σεις. Εκείνο που δεν επιτρέπεται είναι η πολλαπλή κληρονομικότητα (multiple 

inheritance), όπου μία κλάση έχει τη δυνατότητα να κληρονομήσει πεδία και 

μεθόδους από περισσότερες από μία άλλες κλάσεις. 

� Είναι μεταγλωττιζόμενη2 (compiled) αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί και ως 

διερμηνευόμενη (interpeted). Η μεταγλώττιση του πηγαίου προγράμματος έχει 

αποτέλεσμα την παραγωγή ενός ειδικού κώδικα, ο οποίος ονομάζεται κώδικας 

byte (bytecode). Ο κώδικας αυτός είναι παρόμοιος με τον κώδικα σε γλώσσα 

                                                                
2 Η Java είναι μια γλώσσα υψηλού επιπέδου (high level language). Αυτό σημαίνει ότι οι εντολές της 

είναι λέξεις (π.χ. read, println κ.λπ.), τις οποίες καταλαβαίνει μεν ο άνθρωπος, αλλά όχι και ο υπο-

λογιστής. Ο υπολογιστής καταλαβαίνει εντολές της μορφής (00000111 34EBA0AC 00000000 

00000008 4E560000 ), οι οποίες αποτελούν τη γλώσσα μηχανής. Ο μεταγλωττιστής (compiler) 

είναι ένα πρόγραμμα που μετατρέπει ολόκληρο τον κώδικα μιας γλώσσας υψηλού επιπέδου (π.χ. 

Pascal) σε κώδικα γλώσσας μηχανής πριν από την εκτέλεσή του. Αντίθετα, ο διερμηνευτής (in-

terpreter) μεταγλωττίζει και εκτελεί μία προς μία τις εντολές της γλώσσας υψηλού επιπέδου. 
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μηχανής και μπορεί να εκτελεστεί από οποιοδήποτε λειτουργικό σύστημα 

(Windows, Unix, Mac OS κ.λπ.) που διαθέτει επιπλέον το (δωρεάν) λογισμικό 

του διερμηνευτή της Java. 

 Τα προγράμματα των υπολογιστών είναι κατά κύριο λόγο προσανατολισμένα 

στο υλικό (hardware) του υπολογιστή και στο λειτουργικό του σύστημα. Ένα 

πρόγραμμα γραμμένο για τα Windows δεν μπορεί να εκτελεστεί απευθείας στον 

Macintosh, και το αντίστροφο. Με την Java λύνεται αυτό το πρόβλημα, επειδή ο 

μεταγλωττιστής της δεν δημιουργεί γηγενή κώδικα (native code) προσαρμοσμέ-

νο στο συγκεκριμένο τύπο υπολογιστή (όπως κάνουν οι άλλες γλώσσες), αλλά 

δημιουργεί κώδικα byte.  

 Ο κώδικας byte μοιάζει πολύ με κώδικα γλώσσας μηχανής, με τη διαφορά ότι 

είναι ο ίδιος σε όλες τις πλατφόρμες. Έτσι, ένα πρόγραμμα τέτοιου τύπου που 

δημιουργήθηκε από έναν υπολογιστή Windows μπορεί να εκτελεστεί αυτούσιο 

σε έναν άλλον υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα Unix. 

� Υποστηρίζει πολυνημάτωση (multithreading). Ένα πρόγραμμα Java μπορεί να 

περιλαμβάνει πολλές ξεχωριστές διεργασίες, οι οποίες να εκτελούνται συνεχώς 

και ανεξάρτητα η μία από την άλλη. Μπορεί π.χ. να μεταδίδεται μια εικόνα, και 

συγχρόνως ο χρήστης να εισάγει στοιχεία από το πληκτρολόγιο. Αυτό το ισχυρό 

χαρακτηριστικό είναι τόσο πολύ συνυφασμένο με τη γλώσσα, ώστε καθιστά 

αδύνατη τη σύνδεση της Java με περιβάλλοντα τα οποία δεν υποστηρίζουν πο-

λυνημάτωση. 

� Κάνει περισυλλογή "απορριμμάτων" (garbage collection). Τα προγράμματα της 

Java κάνουν από μόνα τους περισυλλογή "απορριμμάτων". Αυτό σημαίνει ότι ο 

προγραμματιστής δεν χρειάζεται να φροντίζει πλέον ο ίδιος για τη διαγραφή 

άχρηστων δεδομένων από τη μνήμη. 

� Έχει τη δυνατότητα να δημιουργεί γρήγορο κώδικα. Tο σύστημα του συνδυασμού 

μεταγλωττιστή (για τη δημιουργία κώδικα byte ο οποίος μπορεί να εκτελείται σε 

όλες τις πλατφόρμες) και διερμηνευτή (για τη βήμα-βήμα εκτέλεση του κώδικα 

byte σε κάθε συγκεκριμένη πλατφόρμα) θεωρείται σχετικά αργό. Για το λόγο αυ-

τόν έχουν αναπτυχθεί ειδικοί μεταγλωττιστές, οι οποίοι ονομάζονται "just in time 

compilers" (JIT). Οι μεταγλωττιστές αυτοί μετατρέπουν τον κώδικα byte σε κώδι-

κα γλώσσας μηχανής για το συγκεκριμένο επεξεργαστή. Η λειτουργία τους στηρί-

ζεται σε δύο σημεία:  

α)  Όταν επαναλαμβάνεται η εκτέλεση κάποιων τμημάτων κώδικα byte, είναι 

σπατάλη χρόνου αυτά να μετατρέπονται κάθε φορά σε γλώσσα μηχανής, αλ-

λά αρκεί να γίνει η μετατροπή μία μόνο φορά. Στη συνέχεια, όταν απαιτηθεί 

ξανά η εκτέλεση των ίδιων τμημάτων κώδικα byte, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

ο ήδη έτοιμος κώδικας γλώσσας μηχανής.  
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β)  Με τη βελτιστοποίηση του κώδικα που γράφει ο χρήστης –μέσω ειδικών τε-

χνικών– μπορεί να αυξηθεί σημαντικά η ταχύτητα εκτέλεσής του και να α-

παιτηθεί επίσης λιγότερη μνήμη.  

� Παρέχει βιβλιοθήκες κώδικα για διάφορες χρήσεις, όπως δημιουργία γραφικών, 

χειρισμό αλφαριθμητικών, μαθηματικές πράξεις, προσπέλαση αρχείων στο Δια-

δίκτυο, χειρισμό σχεσιακών βάσεων δεδομένων, δημιουργία εφαρμογών πελά-

τη–διακομιστή, κλήση απομακρυσμένων αντικειμένων κ.λπ. 

� Προσφέρει ευκολίες για τη δημιουργία δυναμικών ιστοσελίδων (dynamic web 

pages). Με τη χρήση της γλώσσας, σε μια ιστοσελίδα μπορούμε: 

� Να "παίξουμε" ήχο ή βίντεο. 

� Να χρησιμοποιήσουμε διανυσματικά γραφικά, αντί των ψηφιογραφικών 

(bitmap) εικόνων. 

� Να δημιουργήσουμε κίνηση σε πραγματικό χρόνο. 

� Να δημιουργήσουμε φόρμες εισαγωγής στοιχείων από τους χρήστες. 

� Να φτιάξουμε παιχνίδια και εφαρμογές πραγματικού χρόνου, στα οποία θα 

συμμετέχουν ταυτόχρονα πολλοί παίκτες. 

� Παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εφαρμογών οι οποίες, μέσω ενός προγράμ-

ματος περιήγησης στο Διαδίκτυο, να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες του Διαδι-

κτύου. 

� Κάνει δυνατή τη συγγραφή εφαρμογών για διακομιστές του Διαδικτύου που 

αφορούν την επεξεργασία φορμών, τη δημιουργία και λειτουργία φόρουμ, δια-

δικτυακών ηλεκτρονικών καταστημάτων, υπηρεσιών δημοσκοπήσεων κ.ά. 

� Εκτός από υπολογιστές, μπορούν να γραφτούν εφαρμογές και για μια σειρά άλ-

λων συσκευών όπως τα κινητά τηλέφωνα, οι έξυπνες τηλεοράσεις, οι μικροελε-

γκτές, οι αισθητήρες, οι πύλες δικτύων κ.λπ. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να επαναλάβουμε ότι η Java είναι μια γενική γλώσσα προ-

γραμματισμού και χρησιμοποιείται σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών. Μπορεί κάλλιστα 

να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία συνηθισμένων τύπων εφαρμογών, όπως για 

παράδειγμα για την κατασκευή ενός προγράμματος οδήγησης (driver) για έναν ε-

κτυπωτή ή για τον υπολογισμό της μισθοδοσίας του προσωπικού μιας επιχείρησης.  

Η εταιρεία Oracle, η οποία εξαγόρασε την Java από τη Sun Microsystems, προσφέρει 

την Java σε τρεις εκδόσεις, κάθε μία από τις οποίες στοχεύει σε διαφορετικό τομέα 

τεχνολογίας. Οι μορφές αυτές είναι: 

� Java SE (Java Standard Edition). Η ονομασία αυτή καθιερώθηκε από την έκδοση 

1.6 της Java. Είναι το τυπικό πακέτο της Java το οποίο χρησιμοποιείται τόσο για 

εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού, όσο και για κανονικές προγραμματιστικές ε-

φαρμογές. Με αυτό θα ασχοληθούμε κυρίως σε αυτό το βιβλίο. 
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Εικ. 1.1 Οι εκδόσεις της Java. 

� Java EE (Java Enterprise Edition). Αποτελεί την έκδοση της Java για επιχειρή-

σεις. Περιλαμβάνει μια σειρά από τεχνολογίες κάτω από ενιαία αρχιτεκτονική, 

και στοχεύει στη δημιουργία επιχειρηματικών εφαρμογών (όπως π.χ. εφαρμο-

γών ηλεκτρονικού εμπορίου) καθώς και άλλων υπηρεσιών του Παγκόσμιου Ι-

στού οι οποίες εγκαθίστανται σε διακομιστές.  

� Java ME (Java Micro Edition). Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ευέλικτο περιβάλ-

λον για εφαρμογές που μπορούν να εκτελούνται σε φορητές συσκευές όπως κι-

νητά τηλέφωνα, έξυπνες τηλεοράσεις, ψηφιακές ταμπλέτες (tablets), συστήμα-

τα πλοήγησης αυτοκινήτων, εκτυπωτές, έξυπνες πιστωτικές κάρτες, κ.λπ. 

� Η ιστορία της Java 

Όλα άρχισαν το 1990, όταν μια ομάδα ερευνητών της εταιρείας Sun Microsystems 

(την οποία μπορείτε να δείτε στην επόμενη φωτογραφία της εταιρείας Sun), στην 

οποία συμμετείχαν οι James Gosling, Patrick Naughton, και Mike Sheridan, ξεκίνησε 

ένα πρόγραμμα με κωδικό όνομα "Green Project". 

Ο σκοπός του έργου ήταν να δημιουργήσουν προγράμματα με τα οποία θα μπορού-

σαν να κάνουν πιο "επαναστατική" τη χρήση και τη λειτουργία των οικιακών ηλε-

κτρονικών συσκευών (βίντεο, τηλεοράσεων, στερεοφωνικών, φούρνων μικροκυμά-

των, συστημάτων συναγερμού κ.λπ.). Η ομάδα ξεκίνησε να δημιουργεί τα προγράμ-

ματα χρησιμοποιώντας τη γλώσσα C++, λόγω της ταχύτητας και του αντικειμενο-

στρεφούς χαρακτήρα της. Ο Gossling, όμως, σύντομα διαπίστωσε ότι η C++ δεν ήταν 

η κατάλληλη γλώσσα για τα προγράμματα που σκόπευαν να δημιουργήσουν. Ορι-

σμένα χαρακτηριστικά της C++, όπως η πολλαπλή κληρονομικότητα, θέματα που 

αφορούσαν τη διαχείριση μνήμης, καθώς και η πολυπλοκότητα της γλώσσας, τους 

δυσκόλευαν. Επιπλέον, η C++ έδινε σημασία περισσότερο στην ταχύτητα εκτέλεσης 

της εφαρμογής, και λιγότερο στην αξιοπιστία. Η αξιοπιστία όμως είναι βασική απαί-

τηση για τις ηλεκτρονικές καταναλωτικές συσκευές. Ο Gossling, λοιπόν, αποφάσισε 
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Εικ. 1.2 Η ομάδα ανάπτυξης του Green Project. 

ότι έπρεπε να δημιουργηθεί μια καινούργια γλώσσα στα πρότυπα της C++, η οποία 

να κρατά τη βασική της σύνταξη και τα καλά χαρακτηριστικά της, να μην περιέχει 

κάποια άλλα χαρακτηριστικά, και επιπλέον να διαθέτει δυνατότητες που δεν υπήρ-

χαν στην C++. 

Έτσι, με τη βοήθεια ενός άλλου προγραμματιστή, του Patrick Naughton, τον Αύγου-

στο του 1991 δημιούργησε μια καινούργια γλώσσα, την οποία ονόμασε OAK. (Λέγε-

ται ότι στον κήπο έξω από το γραφείο του υπήρχε μία βαλανιδιά –oak– και πήρε την 

ιδέα από εκεί. Κατ' άλλους, το OAK προέρχεται από τα αρχικά της φράσης Object 

Architecture Kernel, όρος με τον οποίο αναφερόταν η γλώσσα στα έγγραφα της Sun 

εκείνη την εποχή.)  

Καρπός των προσπαθειών της ομάδας του "Green Project" (που εργαζόταν πια με τη 

γλώσσα ΟΑΚ) ήταν η δημιουργία (το φθινόπωρο του 1992) ενός υπολογιστή χειρός 

–του "*7" (star seven)– ο οποίος έμοιαζε με τηλεχειριστήριο. To "*7" δεν είχε πλή-

κτρα αλλά κάποιες εικόνες, τις οποίες ο χρήστης μπορούσε να ελέγχει με την αφή για 

να χειρίζεται τις ηλεκτρονικές συσκευές που υπήρχαν στο σπίτι (τηλεοράσεις, βίντε-

ο, στερεοφωνικά, τηλέφωνα, κ.λπ.). Το εγχείρημα αυτό, παρότι πέτυχε κατασκευα-

στικά, δεν παρουσίασε εμπορική επιτυχία. 

 

Εικ. 1.3 Η συσκευή *7. 



  Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή 25 

Στις αρχές του 1993 η ομάδα επικέντρωσε τις προσπάθειές της στο να προωθήσει 

την ΟΑΚ στον τομέα Video On Demand (VOD), κάνοντας σχετική πρόταση στην εται-

ρεία Time Warner, η οποία ενδιαφερόταν για τέτοια έργα εκείνη την εποχή. Η πρό-

ταση δεν υιοθετήθηκε, αφού ο τομέας αυτός (VOD) κρίθηκε ότι δεν ήταν εμπορικά 

αξιοποιήσιμος. 

O Billy Joy, ένας από τους ιθύνοντες της Sun εκείνη την περίοδο, διέβλεψε ότι η ΟΑΚ 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στον Παγκόσμιο Ιστό (World Wide Web). Είναι η 

εποχή κατά την οποία το Internet ξεφεύγει από την κατάσταση απλού κειμένου, και 

αρχίζουν να χρησιμοποιούνται γραφικά μέσω του Παγκόσμιου Ιστού. Η ομάδα αντι-

λαμβάνεται ότι η νέα γλώσσα "ταιριάζει γάντι" με την κατάσταση που διαμορφώνε-

ται. Για τρίτη φορά το έργο αλλάζει κατεύθυνση. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι να 

διαθέτει τη γλώσσα δωρεάν, ώστε να τυποποιηθεί. Η ΟΑΚ μετονομάζεται σε Java τον 

Ιανουάριο του 1995, και λίγο αργότερα παρουσιάζεται επίσημα από την εταιρεία 

Sun ως εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών για το Internet. Δημιουργείται μάλιστα (από 

τους Patrick Naughton και Janathan Payne) και ένα πρόγραμμα περιήγησης στο Δια-

δίκτυο, αποκλειστικά γραμμένο σε Java, το HotJava. Η εταιρεία Netscape Communi-

cations κυκλοφορεί την έκδοση 2.0 του προγράμματος περιήγησης Netscape Naviga-

tor με υποστήριξη Java. Το ίδιο κάνει και η εταιρεία Microsoft για το αντίστοιχο πρό-

γραμμα Internet Explorer 3.0. Επιτέλους, μετά από προσπάθειες πέντε χρόνων, η 

Java έχει βρει το χώρο της. 

� Εκδόσεις της Java 
� Αρχική έκδοση (έκδοση jdk 1.0 και jdk 1.1) – Ιανουάριος 1996 

Η Java 1.0 κυκλοφόρησε από τη Sun Microsystems τον Ιανουάριο του 1996 και 

έγινε δημοφιλής από το πρόγραμμα Netscape Navigator 2.0 που κυκλοφόρησε 

το Φεβρουάριο του ίδιου έτους και είχε τη δυνατότητα να εκτελεί μικροεφαρ-

μογές (applets). Στις αρχές του 1997 κυκλοφόρησε η έκδοση Java 1.1 που πε-

ριείχε ουσιαστικές βελτιώσεις και αλλαγές σε σχέση με την προηγούμενη έκδο-

ση, όπως το νέο βασισμένο σε ακροατές (listeners) μοντέλο χειρισμού συμβά-

ντων και η υποστήριξη εσωτερικών κλάσεων.  

� Java 2 (jdk 1.2) – Δεκέμβριος 1998 

Το 1998 κυκλοφόρησε η πλατφόρμα Java 2, γνωστή στους χρήστες ως jdk  1.2 

(Java Development Kit 1.2) ή SDK 1.2 (Software Development Kit 1.2). Η νέα έκ-

δοση της Java πρόσθεσε επιπλέον δυνατότητες στις ήδη υπάρχουσες. Μερικές 

από αυτές ήταν η βιβλιοθήκη γραφικών Swing, η τεχνολογία Java2D, και η ενι-

σχυμένη υποστήριξη για τα αρχεία ήχου. 
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� Java 1.3 – Μάιος 2000 

Την άνοιξη του 2000 η Sun έδωσε στην κυκλοφορία την έκδοση 1.3 (γνωστή και 

ως jdk 1.3), η οποία περιείχε δευτερεύουσας σημασίας αλλαγές και βελτιώσεις 

σε σχέση με την προηγούμενη έκδοση. Την ίδια εποχή κυκλοφόρησε και η 

πλατφόρμα J2EE. 

� Java 1.4 – Φεβρουάριος 2002 

Στις 6 Φεβρουαρίου του 2002 βγήκε η νέα έκδοση της πλατφόρμας Java 2, συ-

γκεκριμένα η Java 2 platform version 1.4, με αρκετές επιπλέον ευκολίες, όπως 

πολλές νέες κλάσεις και διασυνδέσεις, νέες δυνατότητες για την είσοδο και έξο-

δο δεδομένων, και υποστήριξη κανονικών παραστάσεων (regular expressions). 

Οι κανονικές παραστάσεις χρησιμοποιούνται ευρέως στο χειρισμό και την επε-

ξεργασία αλφαριθμητικών δεδομένων. 

� Java 5 (jdk1.5) – Σεπτέμβριος 2004 

Το Σεπτέμβριο του 2004 κυκλοφορεί η έκδοση 5.0 της Java (JDK 1.5). Με την έκ-

δοση αυτή εισάγονται νέα χαρακτηριστικά, όπως οι γενικεύσεις (generics) και 

οι τύποι απαρίθμησης (Enumeration types). Τέτοια χαρακτηριστικά αφαιρούν 

τη συμβατότητα προς τα πίσω, και σε μερικά παλιά προγράμματα κάποια τμή-

ματα του κώδικα έπρεπε να ξαναγραφτούν. 

� Java 6 (jdk1.6) – Δεκέμβριος 2006 

Το Δεκέμβριο του 2006 η Sun ανακοινώνει την επόμενη έκδοση της Java, η ο-

ποία έχει το όνομα Java SE 6. Η νέα έκδοση ονομάζεται επίσης και JDK 6 ή JDK 

1.6.0 ή Java 6.0. Νέα χαρακτηριστικά: Ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ιστού, JDBC 4.0 

API, υποστήριξη σεναρίων.  

� Java 7 (jdk 1.7) – Ιούλιος 2011 

Στις 28 Ιουλίου του 2011 κυκλοφορεί η Java 7 (jdk 1.7.0) εισάγοντας νέα χαρα-

κτηριστικά, όπως η δυνατότητα χρήσης αλφαριθμητικών στις εντολές switch, ο 

χειρισμός πολλαπλών εξαιρέσεων, και το πακέτο Java nio. Σημαντικό είναι ότι η 

νέα κυκλοφορία της Java έγινε από την εταιρεία Oracle Corporation, η οποία 

από τον Ιανουάριο του 2010 είχε εξαγοράσει την εταιρεία Sun.  

� Java 8 – Μάρτιος 2014 

Στις 18 Μαρτίου 2014 κυκλοφόρησε η έκδοση 8 (Java 8). Η Java SE 8 είναι απο-

τέλεσμα ανάπτυξης από το σύνολο της «κοινότητας Java», με αναθεωρήσεις και 

ευρεία συνεργασία ανάμεσα στους μηχανικούς της Oracle και μέλη της ανά τον 

κόσμο κοινότητας των προγραμματιστών Java.  

Μερικά νέα χαρακτηριστικά της έκδοσης 8 είναι: 

• Εκφράσεις λάμδα (Lambda Expressions). 

• Διοχετεύσεις και ρεύματα (Pipelines & Streams).  
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• Καινούργια βιβλιοθήκη ημερομηνίας και ώρας (Date and Time API). 

• H JavaScript μηχανή Nashorn. (Nashorn JavaScript Engine).  

• Βελτιωμένη έκδοση της εικονικής μηχανής HotSpot.  

� Ξεκίνημα με την Java 
Για να μπορέσουμε να γράψουμε προγράμματα σε γλώσσα Java, χρειάζεται να δια-

θέτουμε το ειδικό πακέτο ανάπτυξης εφαρμογών, το JDK (Java Development Kit ). To 

JDK είναι κάτι παραπάνω από μια γλώσσα προγραμματισμού: περιέχει μια ομάδα 

από εργαλεία, στα οποία συμπεριλαμβάνονται μεταγλωττιστής, διερμηνευτής, απο-

σφαλματωτής (debugger), αποσυμβολομεταφραστής (disassembler), κ.λπ. Μπορού-

με να το μεταφορτώσουμε δωρεάν από την ειδική σελίδα της Oracle. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html 

 

Εικ. 1.4 Η ιστοσελίδα της Oracle για τη μεταφόρτωση της Java. 

http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html
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Στη σελίδα παρατηρούμε ότι προς τη δεξιά πλευρά υπάρχουν ενδείξεις και κουμπιά 

μεταφόρτωσης (download)  

α)  για το JDK,  

β)  για τον Server JRE, και  

γ)  για το JRE.  

To JRE (Java Runtime Environment) είναι το πακέτο το οποίο πρέπει να εγκαταστή-

σει ο χρήστης στον υπολογιστή του προκειμένου να εκτελεί εφαρμογές Java. Το 

Server JRE είναι το αντίστοιχο πακέτο που πρέπει να εγκαταστήσει ο διαχειριστής 

σε ένα διακομιστή ώστε να μπορούν να εκτελούνται στο διακομιστή εφαρμογές Java. 

Εμάς μας ενδιαφέρει το κατέβασμα και η εγκατάσταση του JDK. 

Πατώντας στο κουμπί-σύνδεσμο DOWNLOAD κάτω από την ένδειξη JDK, οδηγού-

μαστε στη σελίδα μεταφόρτωσης. 

 

Εικ. 1.5 Από την ιστοσελίδα μεταφόρτωσης μπορούμε να επιλέξουμε την έκδοση  

του JDK για το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούμε. 
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Στη σελίδα αυτή μπορούμε να επιλέξουμε το είδος του πακέτου που θα κατεβάσου-

με, ανάλογα με το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιούμε. Αφού κάνουμε την ε-

πιλογή μας, οδηγούμαστε στη διαδικασία της μεταφοράς του πακέτου στον υπολο-

γιστή μας. 

Το JDK είναι το μόνο απαραίτητο εργαλείο για να αρχίσει κανείς να γράφει προ-

γράμματα, όμως δεν είναι ό,τι πιο εύκολο στη χρήση του. Για το λόγο αυτόν υπάρ-

χουν προϊόντα τόσο από την Oracle όσο και από τρίτους κατασκευαστές, τα οποία 

ονομάζονται ενοποιημένα περιβάλλοντα ανάπτυξης (Integrated Development Envi-

ronments, IDE) και μας βοηθούν να γράφουμε πιο εύκολα εφαρμογές Java. Μερικά 

από τα πιο δημοφιλή IDE για Java είναι το NetBeans, το Eclipse (http://www. 

eclipse.org), το IntelliJ (http://www.jetbrains.com/), το BlueJ (http://www.bluej. 

org/), το jEdit (http://www.jedit.org/) και πολλά άλλα, από τα οποία τα περισσό-

τερα είναι δωρεάν. Το IDE που διατίθεται από την Oracle είναι το NetBeans, και αν 

παρατηρήσουμε στην Εικόνα 1.4 προσφέρεται και αυτό για δωρεάν μεταφόρτωση. 

Περισσότερες πληροφορίες για τα ενοποιημένα περιβάλλοντα ανάπτυξης και για 

το πώς χρησιμοποιούμε κάποια από αυτά θα δούμε στο Κεφάλαιο 19. 

Αρκετοί είναι αυτοί που ξεκινούν το πρώτο τους πρόγραμμα μέσα από ένα IDE, εμείς 

όμως θα ξεκινήσουμε από το JDK το οποίο μόλις μεταφορτώσαμε στον υπολογιστή 

μας. Το αρχείο που περιέχει το JDK είναι αυτοαποσυμπιεζόμενο (self extracting), α-

ποσυμπιέζεται δηλαδή και αρχίζει να εγκαθίσταται μόνο του, αρκεί να διπλοπατή-

σουμε με το ποντίκι στο όνομα ή στο εικονίδιό του. 

 

Εικ. 1.6 Το πακέτο του jdk που κατεβάσαμε προς εγκατάσταση. 

http://www
http://www.jetbrains.com
http://www.bluej
http://www.jedit.org
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Εικ. 1.7 Η εγκατάσταση γίνεται στο φάκελο «Αρχεία Εφαρμογών»  

και στον υποφάκελο Java. 

Η εγκατάσταση θα γίνει μέσα στο φάκελο Αρχεία Εφαρμογών, στον υποφάκελο 

Java. Εκεί θα δημιουργηθούν από το πρόγραμμα οι κατάλληλοι υποφάκελοι, όπως 

μπορούμε να δούμε στην Εικόνα 1.7. 

Στον υποφάκελο bin υπάρχουν τα εργαλεία ανάπτυξης της γλώσσας, όπως ο μετα-

γλωττιστής, ο διερμηνευτής, ο αποσφαλματωτής, και πολλά άλλα.  

Για να μπορούμε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία της Java σε όποιο φάκελο και αν 

βρισκόμαστε, πρέπει να δηλώσουμε το φάκελο bin στη μεταβλητή περιβάλλοντος 

Path του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιούμε. Η ρύθμιση της μεταβλητής 

γίνεται με παρόμοιο τρόπο για όλα τα λειτουργικά συστήματα. 

Στα Windows 7, για παράδειγμα, διπλοπατάμε στο εικονίδιο Υπολογιστής (ή πατά-

με στο κουμπί Έναρξη � Υπολογιστής) και στο παράθυρο που εμφανίζεται επιλέ-

γουμε Ιδιότητες συστήματος. 
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Εικ. 1.8 Από το παράθυρο «Υπολογιστής», επιλέγουμε «Ιδιότητες συστήματος». 

Από το παράθυρο που εμφανίζεται στη συνέχεια, επιλέγουμε στην αριστερή πλευρά 

Ρυθμίσεις συστήματος για προχωρημένους για να εμφανίσουμε το παράθυρο με 

τις ιδιότητες του συστήματος.  

 

Εικ. 1.9 Από το παράθυρο «Ιδιότητες συστήματος» 

επιλέγουμε «Μεταβλητές περιβάλλοντος». 
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Εικ. 1.10 Επιλέγουμε τη μεταβλητή Path (1), πατάμε στο κουμπί Επεξεργασία (2),  

και συμπληρώνουμε το περιεχόμενο της Path (3). 

Στο παράθυρο Ιδιότητες συστήματος πατάμε στο κουμπί Μεταβλητές περιβάλ-

λοντος3 για να εμφανιστεί το αντίστοιχο παράθυρο. 

Στις μεταβλητές περιβάλλοντος, βρίσκουμε τη μεταβλητή Path και πατώντας στο 

κουμπί Επεξεργασία συμπληρώνουμε το περιεχόμενό της προσθέτοντας τη διαδρο-

μή προς το φάκελο bin της εγκατάστασης που έχουμε κάνει για την Java: 

;C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_25\bin; 

(Εννοείται ότι εσείς θα πρέπει να γράψετε τη διαδρομή ανάλογα με την έκδοση της 

Java που εγκαταστήσατε στον υπολογιστή σας και το φάκελο στον οποίο την έχετε 

τοποθετήσει ). 

Μια άλλη σημαντική μεταβλητή περιβάλλοντος για την εκτέλεση των προγραμμά-

των της Java είναι η μεταβλητή CLASSPATH. Στην CLASSPATH τοποθετούνται οι 

φάκελοι με τις κλάσεις4 που θα συμπεριλαμβάνονται στα προγράμματά μας. Εάν δεν  

 

                                                                
3  Οι μεταβλητές περιβάλλοντος διαθέτουν πληροφορίες, τις οποίες το λειτουργικό σύστημα παρέ-

χει σε όλα τα προγράμματα. Χρησιμοποιούνται συνήθως για να ενημερώνουν για τη θέση σημα-

ντικών αρχείων τα οποία βρίσκονται στον υπολογιστή.  
4  Είναι τα αρχεία με τον κώδικα byte τα οποία θα εκτελεστούν από την εικονική μηχανή της Java. 

Θα αναφερθούμε σε αυτά σε αμέσως επόμενη ενότητα. 
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Εικ. 1.11 Η μεταβλητή CLASSPATH πρέπει να περιλαμβάνει  

τις θέσεις στις οποίες βρίσκονται οι κλάσεις μας. 

υπάρχει στο σύστημα μεταβλητή CLASSPATH, η προεπιλεγμένη τιμή της είναι ο τρέ-

χων φάκελος. Εάν υπάρχει, πρέπει να περιλαμβάνει και τον τρέχοντα φάκελο. Ο τρέ-

χων φάκελος παριστάνεται με μια τελεία (.). Έστω ότι θέλουμε οι κλάσεις μας να 

βρίσκονται στη θέση: 

c:\myprograms\kef1 

Μεταβαίνουμε στο παράθυρο με τις μεταβλητές περιβάλλοντος και είτε δημιουρ-

γούμε (αν δεν υπάρχει), είτε τροποποιούμε τη μεταβλητή CLASSPATH έτσι ώστε να 

περιλαμβάνει αφενός τον τρέχοντα φάκελο, και αφετέρου τον παραπάνω φάκελο. Η 

τιμή δηλαδή της CLASSPATH θα είναι: 

;.; c:\myprograms\kef1 

Εάν υπάρχουν και άλλοι φάκελοι στους οποίους έχουμε τοποθετήσει κλάσεις προ-

σθέτουμε στην CLASSPATH τη διαδρομή τους με ανάλογο τρόπο.  

� Το περιβάλλον της γλώσσας 
Όπως αναφέραμε και στην εισαγωγή, η Java μπορεί να δημιουργήσει προγράμματα 

τα οποία εκτελούνται σε μια ποικιλία υπολογιστών και λειτουργικών συστημάτων. 

Αυτό το καταλαβαίνουμε καλύτερα αν παρατηρήσουμε τα παρακάτω σχήματα, όπου  

 




