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Εξοικείωση με την έννοια της κλάσης και του αντικειμένου 

Η διάκριση της έννοιας της κλάσης από αυτήν του αντικειμένου είναι βασική σε πολλά 

επίπεδα, αλλά δεν μπορεί να προκύψει με ευκρίνεια, παρά μόνο μετά από εμπειρική 

προσέγγιση.  

Η δημιουργία αντικειμένων ως στιγμιότυπων μιας κλάσης στην πράξη διευκολύνει πολύ 

την ανάδειξη των διαφορών αλλά και τη διαμόρφωση μιας λειτουργικής πρώτης θεωρίας 

για τη σχέση των εννοιών.  

Η προσέγγιση της κλάσης ως μιας συνταγής δημιουργίας αντικειμένων, και ταυτόχρονα 

ως ενός τύπου δεδομένων ορισμένων από το χρήστη (δες και τα παραδείγματα εδώ) 

είναι επίσης βοηθητική.  

Η εμπειρία του μαθητή, τουλάχιστον στην Python, υποστηρίζει αυτήν την προσέγγιση. Η 

γλώσσα προγραμματισμού Python, όλο και περισσότερο αντιμετωπίζει τύπους 

δεδομένων και κλάσεις ως έννοιες περίπου ταυτόσημες.  

Θέλουμε να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα που να συγκρίνει και να κάνει πράξεις με 

κλάσματα. Πρέπει λοιπόν για κάθε κλάσμα να κρατάμε τον αριθμητή και τον 

παρονομαστή του. 

Η Python μας προσφέρει ακέραιους και πραγματικούς αριθμητικούς τύπους, αλλά δεν 

προσφέρει ένα ξεχωριστό τύπο που να αναφέρεται σε κλάσματα. Στην πραγματικότητα, 

αν πληκτρολογήσουμε στο περιβάλλον της Python 

>>> 3/4 

επιστρέφει 0, οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, είναι ακεραίου τύπου, ενώ αν 

πληκτρολογήσουμε 

>>> 3.0/4 

επιστρέφει 0.75, οπότε, σε αυτήν την περίπτωση, είναι πραγματικού τύπου. 

Για το πρόγραμμα που θέλουμε να υλοποιήσουμε εμείς όμως, θα ήταν χρήσιμο, να μας 

έδινε η Python έναν τρόπο να χειριστούμε τα κλάσματα σαν ένα ζευγάρι ακεραίων. 

Δηλαδή, θα θέλαμε να έχουμε ένα νέο τύπο δεδομένων με το όνομα «κλάσμα», όπως 

ακριβώς, η Python έχει τους αριθμητικούς τύπους δεδομένων: ακέραιος και πραγματικός. 

Επιπλέον, θα ήταν βολικό, αν μπορούσαμε να κάνουμε αριθμητικές πράξεις και 

συγκρίσεις κλασμάτων, όπως ακριβώς κάνουμε με τους ακεραίους. 

Αυτή η δυνατότητα, να μπορούμε να δηλώσουμε νέους τύπους δεδομένων και να 

ορίσουμε τη συμπεριφορά τους, είναι η βάση αυτού που ονομάζεται αντικειμενοστρεφής 

προγραμματισμός και στην Python υλοποιείται με τη δημιουργία κλάσεων. Μέσα σε 

αυτές τις κλάσεις, οι μέθοδοι προσδιορίζουν τη συμπεριφορά. 

Έτσι, για το παράδειγμά μας ορίζουμε την κλάση κλάσμα ως εξής: 

>>> class  Klasma: 

 def __init__(self, arith, paron): 

  self.arithmitis = arith 

  self.paronomastis = paron 

Από τη στιγμή που ορίσουμε την παραπάνω κλάση, μπορούμε να δημιουργήσουμε νέα 

κλάσματα, δηλαδή στιγμιότυπα της κλάσης Klasma. Για παράδειγμα παρακάτω 

δημιουργούμε δύο κλάσματα, το 5/100 και το 3/100: 

>>> k1 = Klasma (5, 100) 
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>>> k2 = Klasma (3, 100) 

Όταν η Python δει την εντολή  k1 = Klasma (5, 100), κάνει δύο πράγματα. Αρχικά, 

δημιουργεί ένα κενό αντικείμενο που ονομάζουμε self. Στην πραγματικότητα το self είναι 

ένας δείκτης σε ένα κενό αντικείμενο, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

                                          

 

 

 

 

 

 

self 
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Μέθοδοι έναντι συναρτήσεων/ κατασκευαστής 

Αντίστοιχα, χρήσιμη προσέγγιση είναι, αυτή της μεθόδου ως περιγραφής συμπεριφοράς 

είτε της κλάσης είτε του αντικειμένου. Παραδείγματα ορισμού πράξεων, όπως στο 

παράδειγμα εδώ, λειτουργούν θετικά σε αυτή την κατεύθυνση.  

Στη συνέχεια των παραπάνω, η Python ψάχνει μέσα στην κλάση Klasma να βρει μια 

συνάρτηση με το όνομα __init__. Η συνάρτηση αυτή χρησιμοποιεί το δείκτη self για να 

δώσει ως αρχικές τιμές στις ιδιότητες του αντικειμένου arithmitis και paronomastis, τις 

τιμές 5 και 100 αντίστοιχα. Η συνάρτηση __init__ ονομάζεται μέθοδος και συγκεκριμένα 

μέθοδος αρχικοποίησης τιμών ή αλλιώς κατασκευαστής. 

Το τελευταίο πράγμα που συμβαίνει, είναι ότι η μεταβλητή k1 είναι πλέον ένας δείκτης 

στο αντικείμενο που η Python μόλις δημιούργησε, όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα: 

 

 

                    

 

                    

 

 

 

Ορίσαμε λοιπόν, ένα νέο τύπο δεδομένων με όνομα “Klasma” και μπορούμε να 

δημιουργούμε αντικείμενα αυτού του τύπου.  

Στόχος μας όμως, είναι να μπορούμε να κάνουμε πράξεις και συγκρίσεις κλασμάτων, 

όπως ακριβώς κάνουμε με τους ακεραίους. Αυτό γίνεται προσθέτοντας νέες συναρτήσεις 

μέσα στην κλάση. Θα προσθέσουμε λοιπόν μια καινούρια συνάρτηση στην κλάση 

“Klasma” που θα μας επιτρέπει να προσθέτουμε ένα κλάσμα με ένα άλλο και να 

επιστρέφουμε ένα νέο κλάσμα που θα είναι το άθροισμα των προηγούμενων. Αυτή η 

συνάρτηση, που θα την ονομάσουμε “add”, είναι μια μέθοδος της κλάσης. Έτσι η κλάση 

μας γίνεται ως εξής: 

>>> class  Klasma: 

 def __init__(self, arith, paron): 

       self.arithmitis = arith 

       self.paronomastis = paron 

          def add(self, other): 

        neos_arithmitis = self.arithmitis * other.paronomastis 

+ self.paronomastis * other.arithmitis 

        neos_paronomastis = self.paronomastis * 

other.paronomastis 

        return Klasma(neos_arithmitis, neos_paronomastis) 
 

Ας δώσουμε λοιπόν τώρα, τις παρακάτω εντολές στο περιβάλλον της Python: 

>>> k1 = Klasma(1,2) 

>>> k2 = Klasma (2, 3) 

>>> k3 = k1.add(k2) 

>>> k3.arithmitis 

k1 

5 

100 

arithmitis: 

paronomastis: 
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7 

>>> k3.paronomastis 

6 

>>> 

Βλέπουμε ότι δημιουργούνται τρία κλάσματα, με το κλάσμα k3  να είναι αυτό που 

προκύπτει από την πρόσθεση των κλασμάτων k1 και k2. 

Με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να προσθέσουμε και άλλες μεθόδους στην κλάση μας. 
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Ενδεικτικές Δραστηριότητες  
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Δραστηριότητα εμπέδωσης 1 

Δίνεται η παρακάτω κλάση: 

class Car: 

          def __init__(self, make): 

                self.make = make 

                self.speed  = 60 

   def speed_up(self, speed): 

          self.speed  = speed 

                     print "I am driving at a speed", self.speed, "km/h" 

     def turn(self): 

                     print "I am turning  " 

 

1. Ποιος είναι ο κατασκευαστής (constructor)  της κλάσης; 

2. Να καταγράψετε τις ιδιότητες της κλάσης και τις μεθόδους της καθώς και τις 

ενέργειες που πραγματοποιούν. 

3. Να προσθέσετε τις ιδιότητες color και year που αντιπροσωπεύουν το χρώμα και 

το έτος κυκλοφορίας αντίστοιχα του αυτοκινήτου και να φροντίσετε ώστε να 

αρχικοποιούνται στον κατασκευαστή. 

4. Να αλλάξετε τη μέθοδο turn, έτσι ώστε να δέχεται ως παράμετρο μια 

συμβολοσειρά που ορίζει αν το αυτοκίνητο θα στρίψει αριστερά ή δεξιά. 

5. Να δημιουργήσετε τα παρακάτω στιγμιότυπα της κλάσης: 

Ι. Αντικείμενο με όνομα convertible και μάρκα “bmw”, χρώμα “μαύρο” και έτος 

κυκλοφορίας “2013”. 

ΙΙ. Αντικείμενο με όνομα sedan και μάρκα “toyota”, χρώμα “κόκκινο” και έτος 

κυκλοφορίας “2009”. 

6. Να καλέσετε την κατάλληλη μέθοδο, ώστε το αντικείμενο convertible να στρίψει 

δεξιά. 

7. Να καλέσετε την κατάλληλη μέθοδο, ώστε το αντικείμενο sedan να τρέχει με 90 

χιλ/ώρα. 
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Ενδεικτικές Απαντήσεις 

1. Ο κατασκευαστής (constructor) της κλάσης είναι η μέθοδος __init____(self, make), ο 

οποίος δημιουργεί το αντικείμενο και αρχικοποιεί τις ιδιότητές του. 

2. Ιδιότητες της κλάσης Car: make, speed 

    Μέθοδοι: 1) speed_up(self,speed): δίνει τιμή στην ιδιότητα speed του αντικειμένου και 

εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα «I am driving at a speed» και στη συνέχεια 

εμφανίζει την τιμή της ιδιότητας του αντικειμένου ακολουθούμενη από το 

μήνυμα «km/h» 

2) turn(self): εμφανίζει στην οθόνη το μήνυμα  «I am turning …» 

 

3. Ο κατασκευαστής της κλάσης αλλάζει ως εξής: 

def __init__(self, make, color,year): 

self.make=make 

self.speed = 60 

self.color = color 

self.year  = year 

 

4. def turn(self, direction): 

print "I am turning … ", direction 

 

5. I. convertible = Car("bmw","black",2013) 

   II. sedan = Car("Toyota","red",2009) 

6. convertible.turn("right") 

7. sedan.speed_up(90) 
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Δραστηριότητα εμπέδωσης 2  

Να ορίσετε κλάση με όνομα Student η οποία θα έχει τρεις ιδιότητες για τον αριθμό 

μητρώου, το ονοματεπώνυμο και τους βαθμούς σε 8 μαθήματα (πίνακας). 

Επίσης, να ορίσετε τις παρακάτω μεθόδους της κλάσης: 

Μια μέθοδο για την ανάθεση τιμών στις ιδιότητες ενός αντικειμένου. 

Μια μέθοδο για την εμφάνιση των τιμών των ιδιοτήτων ενός αντικειμένου. 

Μια μέθοδο για τον υπολογισμό και την επιστροφή του μέσου όρου βαθμολογίας στα 

8 μαθήματα. 

 Στη συνέχεια, να ορίσετε ένα στιγμιότυπο της κλάσης Student με όνομα Chris και να 

χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω μεθόδους για να δώσετε τιμή στις ιδιότητες του 

αντικειμένου, να τις εμφανίσετε και να υπολογίσετε το μέσο όρο βαθμολογίας του. 

Ενδεικτική λύση 

class Student: 
def __init__(self, AM, name,grades): 

self.AM=AM 
self.name = name 
self.grades = grades[:8] 

def Emfanise_times(self): 
print "AM: ", self.AM 

                            print "Name: ", self.name 
print "grades: ", self.grades 

 
          def Ypol_MO(self): 

                           sum=0 
            for i in range(len(self.grades)): 
                    sum = sum + self.grades[i] 

            return sum/len(self.grades) 

       

        chris = Student( 209,“Chris”,[14,16,18,19,12,20,17,20]) 

        chris. Emfanise_times() 

        print chris.Ypol_MO() 
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Δραστηριότητα εμπέδωσης 3 

Να ορίσετε κλάση με όνομα Akeraios, η οποία θα έχει την ιδιότητα timi και τις παρακάτω 

μεθόδους: 

I. Anathese_timi(timi), η οποία θα αναθέτει τιμή στην ιδιότητα του αντικειμένου. 

II. Emfanise_timi(), η οποία θα εμφανίζει την τιμή της ιδιότητας του αντικειμένου. 

Στη συνέχεια, να δημιουργήσετε στιγμιότυπο της κλάσης Akeraios με όνομα Artios και να 

χρησιμοποιήσετε τις παραπάνω μεθόδους για να δώσετε την τιμή 14 στην ιδιότητα του 

αντικειμένου. καθώς και να την εμφανίσετε. 

Ενδεικτική λύση 

class Akeraios : 
def __init__(self): 

self.timi = 0 
 def  Anethese_timi(self, timi): 
  self.timi = timi 
 def  Emfanise_timi(self): 
  print self.timi 

 

Artios = Akeraios() 

Artios. Anethese_timi(14) 
Artios. Emfanise_timi() 

 

 


