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Εφαρµογίδια (applets)


9 Εφαρµογίδια και
Γραφικές ∆ιεπαφές Χρήστη



Προγράµµατα Java σε ιστοσελίδες
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Προγράµµατα Java που
εκτελούνται σε ένα
πλαίσιο στο εσωτερικό
µιας ιστοσελίδας HTML.
Προϋποθέτουν ότι ο
πλοηγητής ιστοσελίδων
έχει ενσωµατωµένη
ιδεατή µηχανή Java.
Παραδείγµατα στο
java.sun.com/applets

Πελάτης ζητά ιστοσελίδα µε URL από εξυπηρέτη
Εξυπηρέτης στέλνει τα περιεχόµενα της σελίδας
(κώδικας HTML) και τα σχετιζόµενα αρχεία:

1.
2.




3.

4.
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∆ιαδικασία Εκτέλεσης Εφαρµογίδιου

Μειωµένες ∆υνατότητες Εφαρµογίδιων




εικόνες JPEG,
κώδικα εφαρµογίδιου CLASS, κλπ



Η ιστοσελίδα προβάλλεται στον πελάτη και ένα
τµήµα της εκχωρείται στο εφαρµογίδιο.
Η τοπική ιδεατή µηχανή εκτελεί το εφαρµογίδιο
και προβάλει στο πλαίσιο που του αντιστοιχεί.

∆εν µπορούν να γράψουν / διαβάσουν αρχεία του
πελάτη.
∆εν µπορούν να ανοίξουν σύνδεση παρά µόνο µε
τον εξυπηρέτη από τον οποίο προέρχονται.
∆εν µπορούν να εκτελέσουν άλλα προγράµµατα
στον πελάτη.
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Η ιστοσελίδα περιέχει κείµενο µε ετικέτες HTML που
εµφανίζει κείµενο µε εικόνες, κλπ.
Η ετικέτα <applet> εισάγει ένα εφαρµογίδιο στην
ιστοσελίδα
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Εφαρµογίδιο
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Ιστοσελίδα µε Εφαρµογίδιο
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Αρχείο SomeApplet.java → SomeApplet.class
import java.awt.*;
import javax.swing.*;

Κληρονοµεί εφαρµογίδιο

public class SomeApplet extends JApplet {
String sOnoma; //τη χρησιµοποιούν και οι δύο µέθοδοι

Αρχείο myPage.html

public void init() { //στο φόρτωµα της ιστοσελίδας
sOnoma = JOptionPane.showInputDialog("Όνοµα:");
}

<html>
<p>Ακολουθεί ένα εφαρµογίδιο.</p>

Υπερφορτώνει δύο µεθόδους της JApplet

<applet code="SomeApplet.class" width=300 height=200>
</applet>

public void paint(Graphics g) { //στο refresh
for (int i = 15; i <= 165; i += 15)
g.drawString(sOnoma, i, i);
}

<p>Τέλος της ιστοσελίδας</p>
</html>
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}
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Τι στοιχεία µπορούµε να έχουµε στην οθόνη
Πώς διευθετούµε τα στοιχεία
Πώς αντιδρούµε στις ενέργειες του χρήστη



Ακολουθούν βασικοί όροι που συναντούµε στις
γραφικές διεπαφές.

Προγραµµατισµός βασισµένος στα εξαρτήµατα:
εξαρτήµατα:
κατασκευάζουµε προγράµµατα χρησιµοποιώντας
διάφορα εξαρτήµατα (όχι µόνο για το GUI, αλλά πχ για
επικοινωνία µε βάσεις δεδοµένων) και προσαρµόζουµε τη
συµπεριφορά τους αλλάζοντας ιδιότητές τους.

Υπάρχουν βιβλιοθήκες έτοιµων εξαρτηµάτων, αλλά
µπορούµε να φτιάχνουµε / τροποποιούµε και δικά
µας.
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Τύποι Εξαρτηµάτων και Υποδοχείς
∆ιάφοροι τύποι εξαρτηµάτων: JLabel, JButton,
JTextArea, JScrollBar, JTextField, JRadioButton
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∆ιαρρύθµιση Εξαρτηµάτων


Ορίζει πώς τοποθετούνται τα εξαρτήµατα πάνω
στην οθόνη.






Τα εξαρτήµατα τοποθετούνται επί υποδοχέων
(containers).




Υποδοχείς µπορεί να είναι φωλιασµένοι.

Παλιότερα, η θέση και το µέγεθός τους ήταν σταθερά
(x, y σε pixel)

Τώρα, η διαρρύθµιση εξαρτάται από ανάλυση
οθόνης, µέγεθος παράθυρου και µπορεί να αλλάζει
δυναµικά όταν πχ ο χρήστης αλλάζει το µέγεθος του
παράθυρου κατά την εκτέλεση του προγράµµατος.
∆ιαχειριστές διαρρύθµισης (layout managers)
ορίζουν την τοποθέτηση των εξαρτηµάτων µε πιο
ευέλικτο τρόπο.
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Γεγονότα (events) θεωρούµε ενέργειες που
συµβαίνουν κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη µε
τα εξαρτήµατα. Παραδείγµατα έγερσης γεγονότων:
γεγονότων
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Γεγονότα

Ο χρήστης κάνει κλικ µε το ποντίκι σε ένα πλήκτρο
Γράφει ένα κείµενο σε ένα πεδίο κειµένου
Περνάει το δείκτη του ποντικιού πάνω από µια επιφάνεια

Το πρόγραµµα µπορεί να συσχετίζει διάφορα
γεγονότα µε τµήµατα κώδικα του προγραµµατιστή
της εφαρµογής. Αυτός ο κώδικας εκτελείται για να
‘χειριστεί’ το γεγονός (event handler).
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Βιβλιοθήκες GUI της Java





Έχει δύο: την παλιότερη AWT και τη νεότερη Swing.
Χρησιµοποιούµε την Swing µε
import javax.swing.*;
Κάθε γραφική διεπαφή χρήστη (GUI) στεγάζεται σε
ένα frame.
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Εξαρτήµατα (components) είναι τα στοιχεία που
απαρτίζουν το GUI, όπως πλήκτρα, µενού, κλπ
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Γραφικές διεπαφές χρήστη (GUI – Graphical User
Interface) φτιάχνουµε χρησιµοποιώντας τις
τυποποιηµένες βιβλιοθήκες κλάσεων.
Αρχές προγραµµατισµού GUI για Java:

Εξαρτήµατα
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Γραφικές ∆ιεπαφές Χρήστη
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Στο Swing χρησιµοποιούµε την κλάση JFrame.
Στο πλαίσιο η περιοχή που µπορούµε να τοποθετήσουµε
χειριστήρια κλπ λέγεται content pane.
Επίσης, υπάρχουν οι title bar, menu bar.
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Βιβλιοθήκες κλάσεων
Title bar

public class ImageViewer {

Content pane

JMenu fileMenu = new JMenu("File");
menubar.add(fileMenu);

JLabel label = new JLabel("I am a label.");
contentPane.add(label);

JMenuItem openItem = new JMenuItem("Open");
fileMenu.add(openItem);

frame.pack(); //επαναδιαστασιολόγηση
frame.setVisible(true); //πρόβαλε το

JMenuItem quitItem = new JMenuItem("Quit");
fileMenu.add(quitItem);

}
}
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Τα διάφορα εξαρτήµατα, πχ menu items, από
κατασκευής αντιδρούν σε συγκεκριµένες ενέργειες,
πχ κλικ ποντικιού, εγείροντας γεγονότα.
Το πρόγραµµα ‘ακούει’ για γεγονότα και αντιδρά
ανάλογα.
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Κώδικας Χειρισµού Γεγονότων

26/6/2006

26/6/2006

Χειρισµός Γεγονότων



Menu items
JMenuBar menubar = new JMenuBar();
frame.setJMenuBar(menubar);

public ImageViewer() {
frame = new JFrame("ImageViewer"); //κατασκευή
Container contentPane = frame.getContentPane();



Menu bar
Menu

import javax.swing.*;

private JFrame frame;
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Μενού

import java.awt.event.*;
Βιβλιοθήκη για γεγονότα
...
public class ImageViewer implements ActionListener {
private void makeMenuBar(JFrame frame) {
...
JMenuItem openItem = new JMenuItem("Open");
openItem.addActionListener(this);
Η κλάση αυτή
fileMenu.add(openItem);

∆ιεπαφή

χειρίζεται τα
γεγονότα του openItem

Υλοποιεί µια διεπαφή ActionListener
Παρέχει µέθοδο actionPerformed

JMenuItem quitItem = new JMenuItem("Quit");
quitItem.addActionListener(this);
fileMenu.add(quitItem);

∆ηλώνει ότι αναλαµβάνει το χειρισµό των γεγονότων του
εξαρτήµατος µε την addActionListener.

Αυτή η µέθοδος χειρίζεται τα γεγονότα

}
public void actionPerformed(ActionEvent event) {
System.out.println("Item: " + event.getActionCommand());
}
}
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Ξεχωριστοί Χειριστές Γεγονότων
Στο προηγούµενο παράδειγµα η µέθοδος
actionPerformed υλοποιείται µια φορά.


∆ιαρρύθµιση Εξαρτηµάτων


Αν για κάθε εξάρτηµα χρειαζόµαστε διαφορετικό χειριστή
(που είναι το συνηθέστερο), πρέπει να έχουµε κώδικα
if (event.getActionCommand().equals("Open"))
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Εναλλακτικά, κατασκευάζουµε ανώνυµη κλάση για
κάθε χειριστή εξαρτήµατος

Πώς τοποθετούνται τα εξαρτήµατα στο content
pane του frame του GUI;






FlowLayout
BorderLayout
GridLayout



υπάρχουν και άλλοι ...
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Απλοϊκή προσέγγιση: συγκεκριµένα σηµεία

Καθορίζεται από τον διαχειριστή διαρρύθµισης
(layout manager) που επιλέγουµε:


JMenuItem openItem = new JMenuItem("Open");
openItem.addActionListener(new ActionListener()
{
Ανώνυµη
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
openFile(); //κώδικας χειρισµού
εσώκλειστη
}
});
κλάση
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import java.awt.*;
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∆ηµιουργία Πλαισίου για GUI
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Τοποθετεί τα εξαρτήµατα το ένα πίσω από το άλλο
από αριστερά προς τα δεξιά και µετά προς τα
κάτω.



Μπορεί να έχει στοίχιση αριστερά, δεξιά ή κέντρο.



Τοποθετεί τα εξαρτήµατα σε µια από τις εξής πέντε
θέσεις: βόρεια, νότια, δυτικά, ανατολικά, κέντρο.



Σε αλλαγή µεγέθους, προσαρµόζεται το µέγεθος του
κεντρικού εξαρτήµατος.
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∆ιαρρύθµιση GridLayout
Τοποθετεί τα εξαρτήµατα σε πλέγµα από κελιά
ίδιου µεγέθους. Ορίζουµε αριθµό γραµµών και
στηλών.
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Περισσότερα για GUI στη Java


Ο προγραµµατισµός GUI µε τη βιβλιοθήκη Swing
είναι µεγάλο θέµα:








Οι διαρρυθµίσεις εφαρµόζονται σε υποδοχείς.
υποδοχείς
Επιτρέπεται να φωλιάσουµε υποδοχείς,
συνδυάζοντας τις διαρρυθµίσεις τους.
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Εφαρµογίδια
Κλάση JApplet



Ιστοσελίδα HTML



Γραφική διεπαφή χρήστη
Εξαρτήµατα
Υποδοχείς









java.sun.com/docs/books/tutorial/uiswing/
developer.java.sun.com/developer/onlineTraining/GUI/
Swing1/shortcourse.html
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Όροι Ενότητας 9

Ποικιλία από εξαρτήµατα, υποδοχείς, διαχειριστές
διαρρύθµισης
Καθένα από αυτά έχει πολλές ιδιότητες και µεθόδους.

Πηγές πληροφόρησης
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∆ιαρρύθµιση BorderLayout
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∆ιαρρύθµιση FlowLayout
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Γεγονότα
Χειρισµός γεγονότων
∆ιεπαφή
ActionListener
∆ιαρρύθµιση
∆ιαχειριστές διαρρύθµισης
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