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Περιγραφή: 

Οι διαλέξεις γι αυτό το μάθημα χωρίζονται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση εξετάζουμε τα βασικά στοιχεία της γλώσσας, τις 

λέξεις-κλειδιά, τους τύπους μεταβλητών, τον έλεγχο ροής ενός προγράμματος, καθώς και άλλες στοιχειώδεις έννοιες. Στη 

δεύτερη φάση, περνάμε στη θεωρία και πράξη του Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού, ξεκαθαρίζουμε έννοιες όπως 

κληρονομικότητα, ενθυλάκωση, αφαίρεση κλπ., και βλέπουμε την υλοποίησή τους στη Java. Τέλος, κάνουμε μια εισαγωγή 

στην ανάπτυξη εφαρμογών Android, μέσω του Android Studio. 

Στόχοι: 

Με το πέρας των μαθημάτων, οι φοιτητές θα κατανοούν και θα είναι σε θέση να χρησιμοποιήσουν τις παρακάτω έννοιες: 

Object-Oriented Design: 

 Class – Object definition 

 Abstraction 

 Encapsulation 

 Inheritance 

 Polymorphism 

Java: 

 Working with variables 

 Managing program flow 

 Managing loops 

 Functions and methods 

 Using data collections 

Android: 

 Install Android Studio 

 Create projects 

 Create Android Virtual Machines 

 Connect to physical devices 

 Explore Android starter code 

 Run Android Applications 

Μαθήματα 

Μάθημα 1ο: 

Στο πρώτο μάθημα θα δούμε τα βασικά στοιχεία τις γλώσσας, τις μεταβλητές, τους τύπους δεδομένων, τη διαδικασία ελέγχου 

ροής ενός προγράμματος, τους βρόγχους επανάληψης κ.α. 

Μάθημα 2ο: 

Στο δεύτερο μάθημα, θα ασχοληθούμε με τις κλάσεις και τα αντικείμενα, τη χρήση και τη δημιουργία τους, με σκοπό τη σωστή 

οργάνωση και δόμηση ενός προγράμματος. 
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Μάθημα 3ο: 

Στο τρίτο μάθημα, θα εξετάσουμε τις μεθόδους και τις συναρτήσεις, τις δομές δεδομένων, τη διαχείρηση εξαιρέσεων και τη 

διαδικασία του debugging. 

Μάθημα 4ο: 

Στο τέταρτο μάθημα θα δούμε πως μπορούμε να επεκτείνουμε τον κώδικά μας, χρησιμοποιώντας εξωτερικές βιβλιοθήκες. Θα 

εξετάσουμε, επίσης, τις βέλτιστες πρακτικές για την τεκμηρίωση και οργάνωσή του σε πακέτα. 

Μάθημα 5ο: 

Στο πέμπτο μάθημα θα κάνουμε μια εισαγωγή στο Android και στο περιβάλλον του Android Studio, θα δημιουργήσουμε ένα 

εικονικό περιβάλλον για τις δοκιμές, και τέλος, θα εκτελέσουμε την πρώτη εφαρμογή σε περιβάλλον Android. 

Πηγές: 

 Java: The Complete Reference by Herbert Schildt 

 Introduction to Programming in Java: An Interdisciplinary Approach by Robert Sedgewick and Kevin Wayne 

 Java How to Program by Paul J. Deitel and Harvey Deitel 


