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Κωνσταντίνος Κουκουλέτσος 

Τμήμα Αυτοματισμού 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά 
Τεχνολογικού Τομέα 



Άδειες Χρήσης 

• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες 
χρήσης Creative Commons.  

• Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται 
σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης 
αναφέρεται ρητώς.  
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Χρηματοδότηση 
• Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια 

του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα. 

• Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο Ανώτατο 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα» έχει 
χρηματοδοτήσει μόνο την αναδιαμόρφωση του 
εκπαιδευτικού υλικού.  

• Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. 
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Σκοποί Ενότητας 

 Κατανόηση των βασικών 
χαρακτηριστικών 
γνωρισμάτων του 
αντικειμενοστραφούς 
προγραμματισμού. 
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Περιεχόμενα 

• Αντικειμενοστραφείς γλώσσες 

• Κλάση και Αντικείμενα 

• Χρήση αντικειμένων 

• Δημόσια και ιδιωτικά μέλη  

• Ενθυλάκωση 

• Παραδείγματα 
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Αντικειμενοστραφείς γλώσσες 

 Ενώ ο διαδικαστικός προγραμματισμός δίνει έμφαση στις 
διαδικασίες ο αντικειμενοστραφείς δίνει έμφασή στα 
αντικείμενα.  

 Το μοντέλο στο οποίο βασίζεται μία αντικειμενοστραφής 
γλώσσα είναι ο φυσικός και τεχνητός κόσμος που αποτελείται 
από αντικείμενα (άνθρωπος, ζώο, σπίτι, αυτοκίνητο κλπ). 

 Ένα αυτοκίνητο έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά (ρόδες, 
τιμόνι, φρένο). Σε ένα αυτοκίνητο μπορούν να εφαρμοστούν 
και ορισμένες διαδικασίες: φρενάρισμα, στρίψιμο, αύξηση 
ταχύτητας.  

 Ο τρόπος με τον οποίο εφαρμόζονται οι διαδικασίες είναι 
κρυμμένος από τον οδηγό (δηλαδή πως φρενάρει ή πως 
δουλεύει η μηχανή) 
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Κλάση 
 Μια κλάση είναι ένας γενικός ορισμός αντικειμένου που καθορίζει 

χαρακτηριστικά και ενέργειες. 

 Η κλάση είναι το πρότυπο που δημιουργεί αντικείμενα. Το 
αντικείμενο είναι ένα στιγμιότυπο μίας κλάσης. 

 Ένα αντικείμενο είναι μία οντότητα που η συμπεριφορά του 
καθορίζεται από τις ενέργειες που μπορεί να εκτελέσει το 
συγκεκριμένο αντικείμενο.  

 Η κλάση autokinito ορίζει μια γενική περιγραφή που θα μπορούσε 
να περιλαμβάνει: 

 Τα χαρακτηριστικά: μάρκα, χρώμα, θέσεις, τροχοί. 

 Τις ενέργειες: pato_gkazi, frenaro, strivo 

 To αντικείμενο oxima_ix4054 είναι ένα συγκεκριμένο φυσικό 
αντικείμενο που έχει μία και μοναδική ταυτότητα διαθέτει όλα τα 
χαρακτηριστικά και τις ενέργειες της κλάσης που ανήκει 
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Κλάση και Αντικείμενα 

 Μια κλάση (ή τάξη) είναι μια διευρυμένη έννοια μίας δομής δεδομένων 

όπως οι πίνακες ή οι δομές. Όμως μία κλάση αντί να έχει μόνο 

δεδομένα, μπορεί να έχει και συναρτήσεις 

 Ένα αντικείμενο (object) είναι η υλοποίηση (instantiation- στιγμιότυπο) 

μιας κλάσης. Αν δούμε τις κλάσεις σαν μεταβλητές τότε μία κλάση ορίζει 

τον τύπο της μεταβλητής ενώ το αντικείμενο είναι μία μεταβλητή που 

έχει σαν τύπο την κλάση. Από την άποψη των μεταβλητών, μία τάξη θα 

είναι το είδος, και ένα αντικείμενο θα είναι η μεταβλητή.  

 Μία τέτοια κλάση θα μπορούσε να είναι η κλάση σπουδαστής ενώ 

αντικείμενα οι σπουδαστές ενός τμήματος. 
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Κλάση και Αντικείμενα (σπουδαστής) 
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Άλλα Χαρακτηριστικά 

Ο αντικειμενοστραφής προγραμματισμός διαθέτει και τα παρακάτω 
χαρακτηριστικά που βέβαια αντιστοιχούν και το προηγούμενο 
παράδειγμα του αυτοκινήτου 

• Encapsulation (ενθυλάκωση): Οι διαδικασίες και τα δεδομένα 
μπορούν να κρύβονται από το χρήστη  

• Polymorphism (πολυμορφισμός): Αντικείμενα που ανήκουν σε 
παρόμοιες κλάσεις μπορούν να έχουν κοινά χαρακτηριστικά αλλα και 
τρόπο προσπέλασης. Με τον τρόπο αυτό ο χρήστης να μπορεί να τα 
χειριστεί χωρίς να χρειάζεται να εφαρμόζει νέες διαδικασίες. 

• Inheritance (κληρονομικότητα): Μπορούν να δημιουργηθούν νέα 
αντικείμενα  με βάση ένα άλλο ήδη υπάρχον και τα νέα αντικείμενα 
να κληρονομούν τα χαρακτηριστικά του παλιού αλλά και να 
διαθέτουν δικά τους χαρακτηριστικά και ενέργειες.  
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Ορισμός κλάσης στην C++ 

Στο κομμάτι του διπλανού 
προγράμματος ορίζεται μια κλάση 
(δηλαδή, ένας τύπος ή είδος) που 
ονομάζεται Korthogonio. Η κλάση 
αυτή περιλαμβάνει τέσσερα μέλη: 
δύο μέλη δεδομένων με τύπο  int 
(μέλος x και μέλος y), και δύο μέλη 
συναρτήσεις τις TimesPlevron () 
και την Emvado ().  
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using namespace std; 
 
class Korthogonio { 
 int x, y; 
 public: 
 void TimesPlevron (int a, int b) { 
  x = a; 
  y = b; 
 } 
   int Emvado (){ 
  return (x*y); 
 } 
}; 



Public Προσδιοριστικό 
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 H λέξη public είναι ένα προσδιοριστικό πρόσβασης (access specifier) που 
καθορίζει τον τρόπο πρόσβασης που έχουν τα μέλη τους. Η public 
καθορίζει ότι οι δύο συναρτήσεις μέλη TimesPlevron Emvado είναι 
προσβάσιμα από οποιοδήποτε σημείο, όπου το αντικείμενο έχει οριστεί 
και είναι ορατό. 

 Οι δυο μεταβλητές x και y είναι private επειδή κάθε μέλος μίας κλάσης 
που δεν ορίζεται άμεσα με τον τρόπο πρόσβασης (private, public, 
protected) είναι private. Οι τρόποι πρόσβασης θα εξηγηθούν πιο 
παρακάτω 

 Οι συναρτήσεις μέλη που ανήκουν σε μία κλάση λέγονται και μέθοδοι. 

 Συνηθίζεται τα ονόματα των κλάσεων να αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα. 

 Προσοχή: Μετά τον ορισμό της κλάσης ακολουθεί ερωτηματικό 
τερματισμού. Αν παραλειφθεί ο compiler εμφανίζει λάθη τα οποία 
παραξενεύουν τον προγραμματιστή και τα οποία δεν σχετίζονται με την 
συγκεκριμένη παράλειψη. 

 



Χρήση αντικειμένων 
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 Ενώ έχει οριστεί μία κλάση δεν έχουμε δημιουργήσει ακόμη αντικείμενα. 
Τα αντικείμενα έχουν το τύπο της κλάσης και αποτελούν στιγμιότυπα 
(instantiations) της κλάσης. Τα αντικείμενα δημιουργούνται με την 
δήλωση τους όπως δηλώνονται όλες οι μεταβλητές σε ένα πρόγραμμα, 
δηλ. 
 

 Korthogonio sxima; 
 

 Μετά την προηγούμενη δήλωση sxima, μπορούμε να αναφερθούμε μέσα 
στο σώμα του προγράμματος σε οποιοδήποτε από τα public (δημόσια) 
μέλη του sxima αντικειμένου σαν να ήταν συνήθεις συναρτήσεις ή 
κανονικές μεταβλητές, απλά τοποθετώντας το όνομα του αντικειμένου 
ακολουθούμενο από μια τελεία ( . )  (dot operator ) και στη συνέχεια το 
όνομα του μέλους. Η τελεία στην περίπτωση αυτή είναι ένας τελεστής.  



Πρόσβαση στα μέλη 

Η πρόσβαση στις συναρτήσεις μέλη της κλάσης 
γίνεται με χρήση του τελεστή (.) της τελείας.  
 
sxima.TimesPlevron (10,20); 
cout << "To emvado = " << sxima.Emvado()<<endl; 
 
Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζουμε την μέθοδο 
ΤimesPlevron και την μέθοδο Emvado στο 
αντικείμενο sxima. Το πλήρες main είναι: 
 
Program 5.1.1 
int main () { 
 Korthogonio sxima; 
 sxima.TimesPlevron (10,20); //xrisi tis 
TimesPlevron sto sxima 
cout << "To emvado = " << sxima.Emvado()<<endl; 
  
system("PAUSE"); 
return EXIT_SUCCESS; 
} 
 

Παρατηρήστε τη διαφορά μεταξύ του ονόματος της 
κλάσης και το ονόματος του αντικειμένου. Στο 
προηγούμενο παράδειγμα στην δήλωση 
 Korthogonio sxima; 
 
Korthogonio ήταν το όνομα της κλάσης (δηλαδή, το 
είδος), ενώ sxima ήταν ένα αντικείμενο του τύπου 
Korthogonio. Είναι η ίδια σχέση που έχουν στην 
ακόλουθη δήλωση:  
int a; 
ο τύπος int και η μεταβλητή a. Tο int είναι το όνομα του 
τύπου και το a είναι το όνομα της μεταβλητής.  
 
Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως οι συναρτήσεις 
μέλη που ανήκουν σε μία κλάση λέγονται και μέθοδοι 
και καλούνται πάντα σε συνδυασμό με κάποιο 
αντικείμενο δηλαδή εφαρμόζεται η μέθοδος στο 
αντικείμενο. 
 

14 



Δημόσια και ιδιωτικά μέλη 

 Όπως αναφέρθηκε  κλάση Korthogoniο 
περιλαμβάνει τέσσερα μέλη: δύο δεδομένα-
μελη με τύπο  int (μέλος x και y μέλος), με 
private πρόσβαση (επειδή η private 
πρόσβαση είναι η προεπιλεγμένη 
πρόσβαση) και δύο συναρτήσεις-μέλη με 
public πρόσβαση: TimesPlevron () και την 
Emvado (). 

 Στα μέλη που ορίζονται δημόσια υπάρχει 
πρόσβαση από συναρτήσεις (μαζί και το 
main) που δεν ανήκουν στην κλάση. Εξ’ 
ορισμού όποια μέλη δεν είναι δημόσια είναι 
ιδιωτικά δηλαδή είναι προσβάσιμα μόνο 
μέσα από την κλάση (δηλαδή από όλες τις 
συναρτήσεις που ορίζονται ή περιγράφονται 
μέσα στην κλάση). Στο παράδειγμα που 
είδαμε όλα τα μέλη πριν από την λέξη public 
είναι ιδιωτικά.  
 

using namespace std; 
 
class Korthogonio { 
 int x, y; 
 public: 
 void TimesPlevron (int a, int b) { 
  x = a; 
  y = b; 
 } 
   int Emvado (){ return (x*y);  } 
}; 
 
int main () { 
  Korthogonio sxima; 
  sxima.TimesPlevron (10,20); 
  cout << "To emvado = " << sxima.Emvado()<<endl; 
  
  system("PAUSE"); 
  return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Επεξήγηση προγράμματος (1)  

 Η πρόσβαση στα μέλη x και y έχει καθοριστεί να είναι  private. Η δήλωση 
private αρνείται την πρόσβαση σε αυτές τις μεταβλητές από οποιοδήποτε 
μέρος έξω από την κλάση. 

 Τα x y που είναι ιδιωτικά είναι προσπελάσιμα από την μέθοδο 
TimesPlevron γιατί η μέθοδος είναι μέλος της κλάσης. Ο μόνος τρόπος 
πρόσβασής και απόδοσης τιμών στα x y είναι μέσα από την συνάρτηση-
μέλος TimesPlevron που μπορεί να καθορίσει τιμές για τα μέλη μέσα 
στην κλάση αντικειμένου. Ως εκ τούτου, το υπόλοιπο μέρος του 
προγράμματος δεν χρειάζεται να έχει άμεση πρόσβαση σε αυτές τις δύο 
μεταβλητές. 
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Επεξήγηση προγράμματος (2)  

 Στην συνάρτηση μέλος (μέθοδο) TimesPlevron μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν οι μεταβλητές x και y, που είναι private μέλη της 
κλάσης Korthogonio. Τα x , y είναι προσβάσιμα μόνο από τα άλλα μέλη 
της κλάσης τους. Αντίθετα αν στο main υπάρχουν οι εντολές 

 cout<<sxima.x;  ή   cout<<x; ή sxima.x=20; 
 είναι λάθος γιατί το main δεν επιτρέπεται να έχει πρόσβαση στα x y εκτός 

αν χρησιμοποιηθεί η μέθοδο TimesPlevron 
 Με το τρόπο αυτό επιτυγχάνεται ομαδοποίηση και απόκρυψη στοιχείων –

μελών των αντικειμένων από υπόλοιπο πρόγραμμα. Η δυνατότητα αυτή 
αποκαλείται ενθυλάκωση (encapsulation) και είναι ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού. 

 Το μόνο τα μέλη του αντικειμένου sxima στα οποία δεν μπορούμε έχουμε 
πρόσβαση έξω από την κλάση είναι x και y, επειδή  η πρόσβαση είναι 
private και είναι προσπελάσιμα μέσα από τα άλλα μέλη της ίδιας κλάσης.  
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Ενθυλάκωση 

 Σε μεγαλύτερα προγράμματα είναι πολύ σημαντικό το 
γεγονός ότι κάποιο μέλος του αντικειμένου δεν μπορεί 
να τροποποιηθεί παρά μόνο με μεθόδους που έχουν 
οριστεί για το σκοπό αυτό. Θα προσπαθήσουμε να 
δούμε τα οφέλη της ενθυλάκωσης με ένα πολύ απλό 
παράδειγμα 

 Στο παρακάτω πρόγραμμα οι μεταβλητές x και y δεν 
προστατεύονται, αλλά δηλώνονται public δηλαδή 
κάποιος μπορεί να αλλάξει τις τιμές μέσα από το main.  

 Επομένως η μέθοδος ΤimesPlevron δεν χρειάζεται αφού 
με την εντολή sxima.x=10 μπορώ να αλλάξω την πλευρά 
ενός αντικειμένου της κλάσης. 
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Παράδειγμα ενθυλάκωσης 

using namespace std; 
class Korthogonio { 
  public: 
   int x, y; 
   int Emvado (){ 
 return (x*y);} 
}; 
 
int main () { 
   Korthogonio sxima; 
   sxima.x=10; 
 sxima.y=20; 
   cout << "To emvado = " << 
sxima.Emvado()<<endl; 
    
system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
} 
 

Στην περίπτωση που γίνει κάποια αλλαγή στην κλάση Korthogonio θα 
πρέπει ο προγραμματιστής να φροντίσει οι αλλαγές να γίνουν και στο 
κυρίως πρόγραμμα.  
Αν δηλαδή τα χ y να μετονομαστούν σε p1 και p2 τότε για να τρέξει 
σωστά το πρόγραμμα θα πρέπει οι εντολές 
   sxima.x=10;   sxima.y=20; να γίνουν  
   sxima.p1=10;    sxima.p2=20; 
Αντίθετα με την ενθυλάκωση και την χρήση μεθόδων πού έχουν 
αποκλειστική πρόσβαση σε μεταβλητές οποιαδήποτε αλλαγή του 
κώδικα στην κλάση δεν απαιτεί αλλαγές στο main όπως φαίνεται στο 
παρακάτω παράδειγμα που είναι το γνωστό παράδειγμα που έχουμε 
δεί μέχρι τώρα και που εφαρμόζεται η ενθυλάκωση. 
public: 
   void TimesPlevron(int a, int b){  
  x = a; y = b;} 
   int Emvado (){ 
  return (x*y);}  }; 
int main () { 
   Korthogonio sxima; 
   sxima.TimesPlevron (10,20); //xrisi tis TimesPlevron sto sxima 
   cout << "To emvado = " << sxima.Emvado()<<endl; 
   system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; } 
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Παρατηρήσεις (1) 
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Οι συναρτήσεις (μέθοδοι) μίας κλάσης μπορούν να οριστούν και 
εκτός της κλάσης με τον παρακάτω τρόπο 
using namespace std; 
//5.1.2 
class Korthogonio { 
   int x, y; 
  public: 
   void TimesPlevron(int,int); 
   int Emvado () ; 
}; 
void Korthogonio::TimesPlevron (int a, int b) { 
   x = a; 
   y = b; 
} 
int Korthogonio::Emvado() { 
   return (x*y); 
} 
 



Παρατηρήσεις (2) 
 

 Ο ορισμός του αντικειμένου μπορεί να γίνει και με τον παρακάτω τρόπο. 
Οι συναρτήσεις πρώτα δηλώνονται μέσα στην κλάση και μετά ορίζονται 
εκτός της κλάσης με την χρήση του scope operator (::) που είναι  δύο 
άνω κάτω τελείες). Ο scope operator (::) (τελεστής διάκρισης εμβέλειας, 
τελεστής επίλυσης εμβέλειας) προσδιορίζει την κλάση στην οποία η 
συνάρτηση ανήκει, και η συνάρτηση έχει  ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες που 
έχει το πρωτότυπο της σαν η συνάρτηση συμπεριλήφθηκε μέσα στον 
ορισμό της κλάσης.  

 Mε τον τρόπο αυτό, ορίζονται τα μέλη μίας κλάσης εκτός του χώρου της 
κλάσης, δηλαδή διευκρινίζεται ότι ορίζεται μια συνάρτηση που είναι 
μέλος της κλάσης Korthogonio και όχι μία συνηθισμένη συνάρτηση. 

 Ο τρόπος αυτός θυμίζει τον τρόπο που συναρτήσεις δηλώνονται πρίν το 
main, κάνοντας χρήση των πρωτοτύπων των συναρτήσεων, και ορίζονται 
μετά το main. 
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Παρατηρήσεις (3) 

 Χάριν ευκολίας και για να γίνει σύγκριση παρατίθενται οι δύο τρόποι ο 
ένας δίπλα στον άλλο: 

 Η μόνη διαφορά ανάμεσα σε συνάρτηση με τον πλήρη ορισμό μέσα στην 
κλάση του και σε μία συνάρτηση που έχει μόνο το πρωτότυπο στη κλάση 
και αργότερα τον ορισμό της, είναι ότι στην πρώτη περίπτωση, η 
συνάρτηση θεωρείται αυτομάτως ένα ενσωματωμένο μέλος συνάρτηση  
από το μεταγλωττιστή, ενώ στη δεύτερη θα είναι μια inline συνάρτηση 
μέλος της τάξης, η οποία στην πραγματικότητα δεν έχει καμία  
διαφορετική συμπεριφορά. 

 Εξυπακούεται ότι ένα αντικείμενο μπορεί να έχει μερικές από τις 
συναρτήσεις να ορίζονται μέσα και κάποιες άλλες έξω από το σώμα του 
αντικειμένου αρκεί να χρησιμοποιείται όπου χρειάζεται ο τελεστής (::) 
(τελεστής διάκρισης εμβέλειας). 

22 



Παρατηρήσεις (4) 
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//Program 5.1.1 
using namespace std; 
class Korthogonio { 
 int x, y; 
 public: 
 void TimesPlevron (int a, int b){ 
  x = a; 
  y = b; 
 } 
   int Emvado (){ 
  return (x*y); 
 } 
}; 

//Program 5.1.2 
using namespace std; 
class Korthogonio { 
   int x, y; 
 public: 
   void TimesPlevron(int,int); 
   int Emvado () ; 
}; 
void Korthogonio::TimesPlevron (int a, int b) { 
   x = a; 
   y = b; 
} 
int Korthogonio::Emvado() { 
   return (x*y); 
} 



Χρήση μιας κλάσης (1)  
Ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της κλάσης είναι ότι, όπως και κάθε άλλο είδος, 
μπορούμε να δηλώσουμε διάφορα αντικείμενα της.  
Για παράδειγμα, μετά με το προηγούμενο παράδειγμα της τάξης Korthogonio, θα 
μπορούσαμε να έχουμε δηλώσει και ένα άλλο αντικείμενο ή όσα άλλα αντικείμενα θέλουμε:  
//Program 5.2.1 
using namespace std; 
class Korthogonio { 
   int x, y; 
  public: 
   void TimesPlevron(int a, int b){ x = a; y = b;} 
   int Emvado (){return (x*y);} 
}; 
int main () { 
   Korthogonio sxima1, sxima2; 
   sxima1.TimesPlevron (10,20); 
   sxima2.TimesPlevron (40,50); 
   cout << "To emvado = " << sxima1.Emvado()<<endl; 
   cout << "To emvado = " << sxima2.Emvado()<<endl; 
   system("PAUSE"); 
   return EXIT_SUCCESS; 
} 
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Χρήση μιας κλάσης (2)  
 Σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση, η κλάση (ο τύπος ή το είδος των 

αντικειμένων), με το οποίο μιλάμε είναι Korthogonio, εκ των οποίων 
υπάρχουν δύο υλοποιήσεις ( ή στιγμιότυπα) της κλάσης, αντικείμενα τα 
sxima1 και sxima2. Κάθε ένα από αυτά έχει τις δικές του μέλη μεταβλητές 
και μέλη συναρτήσεις.  

 Παρατηρήστε ότι η κλήση της sxima1.Emvado () δεν δίνει το ίδιο 
αποτέλεσμα με την κλήση να sxima2.Emvado (). Αυτό οφείλεται στο 
γεγονός ότι κάθε αντικείμενο της κλάσης Korthogonio έχει τις δικές του 
μεταβλητές x και y, καθώς, κατά κάποιο τρόπο, έχει επίσης τις δικές τους 
συναρτήσεις TimesPlevron () και την Emvado () που η καθεμία τους 
χρησιμοποιεί τις μεταβλητές του δικού τους αντικειμένου. Όμως στην 
πραγματικότητα κάθε αντικείμενο δεν έχει τις δικές του συναρτήσεις 
αλλά υπάρχει μόνο ένα αντίγραφο των συναρτήσεων, αυτό που ορίστηκε 
στην κλάση, που χρησιμοποιείται από κάθε αντικείμενο. Αυτή είναι η 
βασική έννοια του αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού: Τα 
δεδομένα και οι συναρτήσεις είναι μέλη του αντικειμένου. 
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Χρήση μιας κλάσης (3)  
 Δεν χρειάζεται πλέον η χρήση των global μεταβλητών που 

περνάμε από τη μία συνάρτηση στην άλλη σαν παραμέτρους 
αλλά αντ 'αυτού θα χρησιμοποιούμεν αντικείμενα που έχουν 
τα δικά τους δεδομένα και συναρτήσεις ενσωματωμένες ως 
μέλη.  

 Παρατηρήστε ότι δεν υπάρχουν παράμετροι όταν γίνεται 
κλήση στις συναρτήσεις sxima1.emvado ή sxima2.emvado. Οι 
εν λόγω συναρτήσεις μέλη χρησιμοποιούν απευθείας τα 
δεδομένα μέλη των αντίστοιχων αντικειμένων sxima1 και 
sxima2 επειδή έχουν το δικαίωμα της απευθείας πρόσβασης.  
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Τέλος Ενότητας 


