
Jos Java-systeemi ei toimi: PATH- ja CLASSPATH 
 
Tällä kurssilla sinun kannattaa menetellä seuraavasti: sijoita kaikki luokkasi (myös OmaIO) 
samaan hakemistoon. Seuraavissa CLASSPATH-ohjeissa oletetaan myös näin. Jos Java ei silti 
suostu kääntämään ohjelmaasi, niin se johtunee tietokoneesi puutteellisesta PATH- tai 
CLASSPATH-määreestä (ovat oikeastaan ns. ympäristömuuttujia (Environmet Variables)).  
 
CLASSPATH-määre kertoo käyttöjärjestelmälle ne hakemistot, mistä Java-systeemi hakee itse 
kirjoittamiasi luokkia ohjelman käännös- ja suoritusvaiheessa (valmisluokat se löytää). Jos määrettä 
ei ole asetettu, niin silloin Java hakee luokkia nykyisestä hakemistosta ja Javan luokkakirjastoja 
tietyistä oletushakemistoista. Tällöin ei voi sijoittaa omia luokkia muihin hakemistoihin ja Javan 
pitäisi toimia. PATH-määre kertoo taas sen, mistä käynnistettäviä ohjelmia (esim. javac.exe ja 
java.exe) haetaan kun niitä yritetään suorittaa (kuten kaikkien muidenkin ohjelmien osalta). 
Kummassakin voi olla useita hakemistopolkuja puolipisteillä erotettuina. Jos kuitenkin Java ei 
toimi, niin tarkista sekä PATH- että mahdollinen CLASSPATH-määre.  
 
Windows 95/98 ympäristössä nämä määreet kirjoitetaan tiedostoon autoexec.bat ja Windows 2000 
ja XP (ja ilmeisesti myös Vista) ympäristössä ympäristömuuttujien PATH ja CLASSPATH muutos 
suoritetaan valitsemalla (classic view näkymässä): Control Panel-System-Advanced-Environment 
Variables tai MyComputer-Properties-Advanced-Environment Variables. Valitse sieltä PATH tai 
CLASSPATH ja paina Edit. 
 
1) PATHia voidaan muuttaa kirjoittamalla rivin perään puolipiste ja sen jälkeen hakemisto, missä 
ohjelma javac.exe sijaitsee. Jos esim. Java on asennettu hakemistoon c:\Program 
Files\Java\jdk1.6.0_03, niin PATH muuttujassa tulee olla: c:\Program Files\Java\jdk1.6.0_03\bin 
 
2) Javan installointi ei lisää CLASSPATH-määrettä, jos sitä ei koneessasi ennen installointia ole 
ollut. Tällöin Javan pitäisi toimia. Jos taas koneessasi on asetettu CLASSPATH-määre se tarkoittaa 
sitä, että joku muu ohjelma tarvitsee sitä ja sitä ei siis voi poistaa. Lisää tällöin CLASSPATH-
määreen alkuun yhtäsuuruusmerkin jälkeen piste ja puolipiste (=.;), jos ne puuttuvat. Piste tarkoittaa 
nykyistä hakemistoa (=hakemisto, jossa käännettävä/suoritettava Java-ohjelma on). Huomaa siis, 
että mitään polkua ei classpath:iin tarvitse laittaa kuten path:in yhteydessä, jos kaikki luokkasi 
sijaitsevat samassa aktiivisessa hakemistossa. Lisätietoja: ks. http://java.sun.com/ ja kirjoita 
advanced search ruutuun teksti classpath.  
 
 
Huom. Jonkun muun ohjelman installointi saattaa muuttaa ympäristömuuttujan CLASSPATH 
arvoa Javan kannalta sopimattomaksi (näin voi todellakin käydä, jolloin Java lopettaa toimintansa 
yhtäkkiä, vaikka ohjelmassasi ei olisi edes luokan OmaIO käyttöä). Tällöin tulee tarkistaa 
CLASSPATH-määre ja kirjoittaa sen alkuun yhtäsuuruusmerkin perään .; (siis piste ja puolipiste).  
 
Jos muutat CLASSPATH tai PATH muuttujaa, niin sen jälkeen kone tulee käynnistää uudestaan. 
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