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ΠΔΡΙΛΗΦΗ
θνπόο ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο είλαη ν ζρεδηαζκόο θαη ε
αλάπηπμε κηαο εθαξκνγήο ηνπξηζηηθνύ πεξηερνκέλνπ γηα θνξεηέο
ζπζθεπέο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα θηλεηά ηειέθσλα.
Πην ζπγθεθξηκέλα, ε εθαξκνγή απηή, είλαη κηα εθαξκνγή πινήγεζεο
από ζεκείν ζε ζεκείν ελόο ράξηε θαη απόθηεζεο ηεο ζρεηηθήο
πιεξνθνξίαο ηνπ ζεκείνπ.
Οπζηαζηηθά, ν ρξήζηεο ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο έρεη ζηελ δηάζεζή ηνπ
έλαλ ηνπξηζηηθό νδεγό ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ. Ο ράξηεο απηόο θέξεη
πάλσ ηνπ θάπνηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία όηαλ επηιεγνύλ από ην
ρξήζηε, δίλνπλ ηελ δεηνύκελε ρσξηθή πιεξνθνξία.
Ζ γιώζζα πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο εθαξκνγήο είλαη ε
J2ΜΔ (JAVA2 MICRO EDITION), ε νπνία απνηειεί εμέιημε ηεο Java
πνπ μέξνπκε κέρξη ζηηγκήο. Ζ γιώζζα απηή πξνζθέξεη αλεμαξηεζία
πιαηθόξκαο θαη ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο. Ζ δεκηνπξγία ηνπ θώδηθα
έγηλε κε ηε βνήζεηα ηνπ εξγαιείνπ J2ME Wireless Toolkit 2.2 θαη ηνπ
πξνγξάκκαηνο NetBeans 5.5.1 .

ΛΔΞΔΙ ΚΛΔΙΓΙΑ : J2ME, Java, MIDlet, ρσξηθή πιεξνθνξία,
γεσγξαθηθά δεδνκέλα, ζεκεία ελδηαθέξνληνο, πινήγεζε, θηλεηά
ηειέθσλα.
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ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1: Διζαγωγή

1
ΔΙΑΓΩΓΗ
1.1 Ανηικείμενο ηηρ διπλωμαηικήρ.
Ζ ξαγδαία

αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο θαη ε ζεκαληηθή έμαξζε ηνπ

θαηλνκέλνπ ηεο δήηεζεο παξνρήο ππεξεζηώλ ζε όια ηα επίπεδα, έρεη ζαλ
απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία νινέλα θαη πεξηζζόηεξσλ εθαξκνγώλ πνπ
δηεπθνιύλνπλ ηελ δσή ηνπ αλζξώπνπ.
Οη θνξεηέο ζπζθεπέο θαη εηδηθά ηα θηλεηά ηειέθσλα έρνπλ εηζβάιιεη
ζηελ θαζεκεξηλή καο δσή ζε ηέηνην βαζκό πνπ δελ λνείηαη άλζξσπνο πνπ
λα κελ έρεη ζηελ θαηνρή ηνπ ηνπιάρηζηνλ έλα από απηά. Οη απαηηήζεηο
ηνπ, όζν αθνξά ηηο εθαξκνγέο ηνπ ηειεθώλνπ πνπ έρεη ζηα ρέξηα ηνπ
είλαη κεγάιεο. ηηο κέξεο καο ηα θηλεηά ηειέθσλα είλαη ζηελ νπζία,
κηθξνγξαθίεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ κε ζαθώο πνιύ κηθξόηεξν
επεμεξγαζηή θαη πνιύ ιηγόηεξνπο πόξνπο. Αθνύ ινηπόλ ιεηηνπξγνύλ ζαλ
κηθξνί ειεθηξνληθνί ππνινγηζηέο κπνξνύλ λα δέρνληαη ζπλερώο λέεο
εθαξκνγέο πνπ θαζηζηνύλ ηε δσή καο πην εύθνιε θαη πνπ αθόκα θαη νη
ίδηνη νη ρξήζηεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ.
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Μηα ηέηνηα εθαξκνγή πνπ θαζηζηά πην εύθνιε ηε δσή ηνπ ρξήζηε ηεο
θνξεηήο ζπζθεπήο είλαη θαη ην αληηθείκελν ηεο παξνύζαο δηπισκαηηθήο
εξγαζίαο. θνπόο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δεκηνπξγία ελόο
ειεθηξνληθνύ ηνπξηζηηθνύ νδεγνύ ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ. Με ην άλνηγκα
ηεο εθαξκνγήο, ν ρξήζηεο ζα κπνξεί λα δεη ζηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ ηνπ
ηειεθώλνπ έλαλ αζηηθό ράξηε ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ. Ο ράξηεο απηόο
θέξεη πάλσ ηνπ θάπνηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ρσξηζκέλα ζε θαηεγνξίεο.
Πην ζπγθεθξηκέλα ηα ζεκεία απηά απνθαινύληαη ζεκεία ελδηαθέξνληνο
δηόηη πξνζειθύνπλ ην ελδηαθέξνλ ηνπ ρξήζηε είηε απηόο επηζθέπηεηαη
ηελ πόιε γηα δηαθνπέο είηε όρη. Ο ράξηεο απεηθνλίδεη πνπ αθξηβώο
βξίζθνληαη νη έδξεο ησλ Taxi, νη ζηάζεηο ησλ Αζηηθώλ ιεσθνξείσλ, ηα
κνπζεία, νη έμνδνη από ηελ πόιε θαζώο θαη θάπνηα ζεκαληηθά ζεκεία
ηεο πόιεο. Ο ρξήζηεο κπνξεί λα πινεγεζεί ζε απηά ηα ζεκεία θαη έρεη
ηελ δπλαηόηεηα λα επηιέμεη έλα από απηά έηζη ώζηε

λα πάξεη ηελ

απαξαίηεηε ρσξηθή πιεξνθνξία.
Ζ εθαξκνγή αλαπηύρζεθε κε ζθνπό λα ηξέρεη ζε θηλεηά ηειέθσλα θαη λα
είλαη ζπκβαηή κε όια ηα κνληέια θαη κάξθεο ηειεθώλσλ πνπ είλαη Java
- enabled. Δπίζεο, όπσο είλαη ινγηθό,δεκηνπξγήζεθε κε βάζε ηνπο
πεξηνξηζκέλνπο πόξνπο ηεο ζπζθεπήο, πνπ δελ είλαη άιινη από ηνλ κηθξό
επεμεξγαζηή, ηελ κηθξή κλήκε θαη ην κηθξό κέγεζνο νζόλεο. Γηα ηνλ
ιόγν απηό ρξεζηκνπνηήζεθε ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ Java 2 Micro
Edition (J2ME) πνπ είλαη κηα άιιε έθδνζε ηεο Java - εηδηθή γηα ηέηνηνπ
είδνπο εθαξκνγέο - θαη ε νπνία παξέρεη αλεμαξηεζία πιαηθόξκαο θαη
ιεηηνπξγηθνύ ζπζηήκαηνο.
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1.2 Γομή ηηρ επγαζίαρ
Ο ηόκνο ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο απνηειείηαη από 8 θεθάιαηα. ηα
θεθάιαηα απηά γίλεηαη αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο δηαδηθαζίαο ε νπνία
αθνινπζήζεθε θαηά ηελ εθπόλεζε ηεο εξγαζίαο. πγθεθξηκέλα,
πεξηγξάθνληαη έλλνηεο ζρεηηθέο κε ην ζέκα θαη επηπιένλ, παξνπζηάδεηαη
ε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε, ηα πξνβιήκαηα
πνπ αληηκεησπίζηεθαλ, ν ηξόπνο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο θαη ηέινο,
παξνπζηάδεηαη έλα manual κε νδεγίεο πξνο απηνύο πνπ ζέινπλ λα
δεκηνπξγήζνπλ θάηη παξόκνην.
Πην αλαιπηηθά, ην 1ν

θεθάιαην είλαη εηζαγσγηθό θαη πεξηγξάθεη ζε

γεληθέο γξακκέο ην αληηθείκελν ηεο εξγαζίαο.
ην 2ν θεθάιαην γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηε γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ
J2ME θαη παξαζέηνληαη νη δηαθνξέο ηεο ζε ζρέζε κε ηηο άιιεο εθδόζεηο
ηεο Java (J2SE, J2EE) θαη ζε επίπεδν δπλαηόηεηαο πξνγξακκαηηζκνύ
αιιά θαη ζε επίπεδν ινγηζκηθνύ.
ην 3ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θάπνηεο παξόκνηεο δνπιεηέο πνπ έρνπλ
πινπνηεζεί από άιινπο εξεπλεηέο.
ην 4ν θεθάιαην ην νπνίν είλαη θαη ην πην εθηελέο, γίλεηαη ε αλάιπζε ηνπ
θώδηθα θαη ε παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο.
Σν 5ν θεθάιαην παξαζέηεη έλα εγρεηξίδην κε νδεγίεο πξνο απηνύο πνπ
ζέινπλ λα αζρνιεζνύλ κε ηέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο.
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ην 6ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θάπνηεο πξνηάζεηο γηα βειηηζηνπνίεζεηο
θαη επεθηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ πάλσ ζηελ παξνύζα εθαξκνγή
έηζη ώζηε λα είλαη πην εύρξεζηε θαη ιεηηνπξγηθή.
ην 7ν θεθάιαην παξνπζηάδεηαη ε βηβιηνγξαθία πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
ηελ δηαηθπεξαίσζε ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο θαζώο επίζεο θαη θάπνηα
ρξήζηκα links.
ην 8ν θεθάιαην παξνπζηάδνληαη θάπνηα γλσζηά πξνγξακκαηηζηηθά
πεξηβάιινληα ηα νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο γηα ηελ
πινπνίεζε κηαο J2ME εθαξκνγήο.
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2
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΔ ΣΗΝ J2ME
ην θεθάιαην απηό ζα γίλεη κηα γλσξηκία κε ηελ Java 2 Micro Edition.
Θα παξνπζηαζηεί ε έλλνηα ηεο J2ME, ε δνκή ηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο,
ε πξνζθνξά ηεο, θαζώο θαη νη δηαθνξέο ηεο κε ηηο άιιεο δύν εθδόζεηο
ηεο Java.

2.1 Tι είναι η Java 2 Micro Edition (J2ME)
2.1.1 Ιζηοπική αναδπομή και οπιζμόρ
Ζ Java κεηξά 13 ρξόληα ύπαξμεο από ηε ζηηγκή πνπ παξνπζηάζηεθε γηα
πξώηε θνξά ην 1995 από ηελ Sun Microsystems. Πξόθεηηαη γηα κηα
γιώζζα

πξνγξακκαηηζκνύ,

εηδηθά

ζρεδηαζκέλε

γηα

ρξήζε

ζε

θαηαλεκεκέλα πεξηβάιινληα, όπσο ην Internet. Γεκηνπξγήζεθε κε ηελ
πξννπηηθή λα είλαη απιή θαη εύθνιε ζηε ρξήζε, επηβάιινληαο κηα
νινθιεξσηηθά αληηθεηκελνζηξαθή αληηκεηώπηζε. Σα πξνγξάκκαηα ηεο
Java εμ αηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη είλαη ζπκπαγή θαη αμηόπηζηα,κπνξνύλ λα
«κεηαθεξζνύλ» ζε νπνηαδήπνηε ζπζθεπή είηε αζύξκαηα, είηε κέζσ ηνπ
Γηαδηθηύνπ. ηε ζπλέρεηα, ν θώδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο κπνξεί λα
12
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εθηειεζηεί, αξθεί λα ππάξρεη ήδε εγθαηεζηεκέλε κηα εηθνληθή κεραλή
(Virtual Machine), ηθαλή λα κεηαθξάζεη ηηο εληνιέο ζε εθηειέζηκν
αξρείν. Απηό ζεκαίλεη, όηη νη ηδηαηηεξόηεηεο ηεο θάζε αξρηηεθηνληθήο θαη
πιαηθόξκαο, αλαγλσξίδνληαη θαη αληηκεησπίδνληαη ηνπηθά, θαζώο
εθηειείηαη ην πξόγξακκα. Ζ γιώζζα πξνγξακκαηηζκνύ ηεο εηαηξείαο Sun
MicroSystems γνήηεπζε ηνπο θαηαζθεπαζηέο θηλεηώλ ηειεθώλσλ, θαη
έηζη ζέιεζαλ λα δώζνπλ ζηνπο ρξήζηεο ηνπο, πξόζβαζε ζε κηα επξεία
γθάκα εθαξκνγώλ, αιιά θαη λα «εκπινπηίζνπλ» ηηο ζπζθεπέο ηνπο κε
λέεο δπλαηόηεηεο. Ζ Sun Microsystems έπξεπε λα εμειίμεη ηελ Java, ώζηε
λα κπνξεί λα ελζσκαησζεί αθόκε θαη ζε ζπζθεπέο κε αλίζρπξνπο
επεμεξγαζηέο θαη ειάρηζηε κλήκε. Αληαπνθξηλόκελε ζηηο απαηηήζεηο ησλ
θαηξώλ, ππνρξεώζεθε λα παξνπζηάζεη ηξεηο δηαθνξεηηθέο εθδόζεηο ηεο
Java, πνπ ζα ηθαλνπνηνύζαλ θάζε επηζπκία: Micro, Standard θαη
Enterprise. Ζ Standard έθδνζε ηεο Java έρεη ελζσκαησζεί ζην ππξήλα
πνιιώλ ιεηηνπξγηθώλ ζπζηεκάησλ, όπσο ην Linux, αιιά θαη ζηνπο
πεξηζζόηεξνπο ζύγρξνλνπο browsers ησλ Windows, όπσο ν Internet
Explorer θαη ν Netscape Navigator. Ζ Μicro έθδνζε ηεο γιώζζαο
πξνγξακκαηηζκνύ έρεη ήδε ελζσκαησζεί ζε θηλεηά ηειέθσλα, pagers,
set-top boxes, ζπζηήκαηα πινήγεζεο, αιιά θαη θνξεηνύο ππνινγηζηέο
ρεηξόο.
Ζ

πιαηθόξκα

ηεο

ακεξηθαληθήο

εηαηξείαο

πξνζθέξεη

όια

ηα

πιενλεθηήκαηα ηεο Java, όπσο ηε «θνξεηόηεηα» ηνπ θώδηθα, ηελ
επθνιία πξνγξακκαηηζκνύ, ηελ εγγύεζε ιεηηνπξγίαο ηνπ θώδηθα ζε όιεο
αλεμαξηήησο ηηο ζπζθεπέο, αιιά θαη ηε ζπκβαηόηεηα κε ηελ Standard θαη
ηελ Enterprise edition. Μηα εθαξκνγή, πνπ έρεη αλαπηπρζεί ζε J2ME,
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κπνξεί λα εθηειεζηεί ζε νπνηαδήπνηε από ηηο πξναλαθεξζέληεο
ζπζθεπέο, αξθεί νη πξνγξακκαηηζηέο ηεο λα κελ έρνπλ «επέκβεη» ζηηο
«ηδηαηηεξόηεηεο» ηνπ πεξηβάιινληνο εξγαζίαο ηεο. Γηα παξάδεηγκα, έλα
παηρλίδη, πνπ ελζσκαηώλεη έγρξσκα γξαθηθά θαη ςεθηαθνύο ήρνπο, δελ
ζα κπνξέζεη λα εθηειεζηεί ζε έλα θηλεηό κε αζπξόκαπξε νζόλε θαη
ρσξίο ηηο δπλαηόηεηεο εθείλεο, πνπ ζα εμαζθαιίζνπλ ηελ αλαπαξαγσγή
ηνπ ήρνπ.
Αλ δίλακε έλαλ νξηζκό γηα ην ηη αθξηβώο είλαη ε J2ME θαη πνηα ηα
ραξαθηεξηζηηθά ηεο απηόο ζα ήηαλ ν εμήο : « Η Java 2 Micro Edition
(J2ME) είλαη ε πιαηθόξκα αλάπηπμεο εθαξκνγώλ γηα κηθξέο
ζπζθεπέο. Παξέρεη έλα εύξωζην, επέιηθην πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε
εθαξκνγώλ πνπ ηξέρνπλ ζε κηα επξεία γθάκα από κηθξέο ζπζθεπέο,
όπωο θηλεηά ηειέθωλα ή PDAs. Οη εθαξκνγέο πνπ γξάθνληαη ζε J2ME
είλαη αλεμάξηεηεο από ηε ζπζθεπή ζηελ νπνία ηξέρνπλ. Σν κόλν πνπ
ρξεηάδεηαη είλαη ε ζπζθεπή λα ππνζηεξίδεη Java. Η J2ME έρεη
αλαπηπρζεί ζε εθαηνκκύξηα ζπζθεπέο, ππνζηεξίδεηαη από ηνπο
πεξηζζόηεξνπο

θαηαζθεπαζηέο

θνξεηώλ

ζπζθεπώλ

θαη

ρξεζηκνπνηείηαη από πνιιέο εηαηξείεο αλά ηνλ θόζκν.»
Ηζηνξηθά αμίδεη λα αλαθεξζεί, όηη ε Motorola ήηαλ ε πξώηε εηαηξεία πνπ
ελδηαθέξζεθε γηα ηα πιενλεθηήκαηα ηεο πιαηθόξκαο Java 2 Micro
Edition, ελζσκαηώλνληαο ηελ ζε θηλεηά ηειέθσλα, πνπ δηαηέζεθαλ ζηελ
ακεξηθαληθή αγνξά ζηα ηέιε ηνπ 2000. Σν Accompli 008 ήηαλ επηζήκσο
ην πξώην smart- phone κε ηε ζπγθεθξηκέλε πιαηθόξκα, ελώ αθνινύζεζε
ε Nokia κε ην 9210 Communicator θαη ε Siemens κε ην SL45i. Πιένλ,
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όιεο ζρεδόλ νη ζπζθεπέο πνπ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά ελζσκαηώλνπλ ηελ
J2ME ή θάπνηα άιιε έθδνζε ηεο πιαηθόξκαο Java 2.

2.1.2 Γιαμοπθώζειρ – Πποθίλ – Πποαιπεηικά Πακέηα
2.1.2.1 Γηακνξθώζεηο – Configurations
Οη δηακνξθώζεηο είλαη πξνδηαγξαθέο πνπ αθνξνύλ ηνλ θαζνξηζκό κηαο
virtual machine θαη ελόο βαζηθνύ ζπλόινπ βηβιηνζεθώλ πνπ παξέρνπλ ηα
απαξαίηεηα Application Programming Interfaces (APIs) ηα νπνία
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ από κηα νκάδα ζπζθεπώλ. Παξέρνπλ ηε
βαζηθή ιεηηνπξγηθόηεηα γηα κηα γθάκα ζπζθεπώλ νη νπνίεο έρνπλ
παξόκνηα ραξαθηεξηζηηθά. Γηα παξάδεηγκα, κηα δηακόξθσζε κπνξεί λα
έρεη ζρεδηαζηεί γηα ζπζθεπέο νη νπνίεο έρνπλ ιηγόηεξν από 512 KB
κλήκεο θαη πεξηνξηζκέλε ζπλδεζηκόηεηα. Ζ virtual machine ε νπνία
αλαθέξζεθε παξαπάλσ, είλαη είηε κηα πιήξεο Java Virtual Machine
(JVM) είηε έλα ππνζύλνιν απηήο. Σν ζύλνιν ησλ APIs είλαη ζπλήζσο
έλα ππνζύλνιν ησλ APIs ηεο Java SE. Πξνο ην παξόλ, ππάξρνπλ δύν
δηακνξθώζεηο γηα ηελ J2ME νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη κε βάζε θάπνηνπο
πεξηνξηζκνύο κλήκεο. Απηέο είλαη :
ε Connected Limited Device Configuration (CLDC)
θαη ε Connected Device Configuration (CDC).
Οη δύν απηέο δηακνξθώζεηο αληηπξνζσπεύνπλ θαη δύν δηαθνξεηηθέο
θαηεγνξίεο ζπζθεπώλ.
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Πην αλαιπηηθά :
Ζ Connected Limited Device Configuration (CLDC), ππνζηεξίδεη
πξνζσπηθέο, θηλεηέο ζπζθεπέο, νη νπνίεο απνηεινύλ κηα κηθξή
ππνθαηεγνξία ησλ ζπζθεπώλ πνπ ππνζηεξίδεη ε άιιε δηακόξθσζε ηεο
J2ME, ε CDC. Πξόθεηηαη γηα κηθξέο αζύξκαηεο ζπζθεπέο κε
πεξηνξηζκέλε επεμεξγαζηηθή ηζρύ, κλήκε θαη γξαθηθή έμνδν, όπσο ηα
θηλεηά ηειέθσλα ή ηα PDAs. Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ζπζθεπώλ πνπ
ππνζηεξίδεη ε CLDC δηακόξθσζε είλαη ηα αθόινπζα :
160 – 512 KB ζπλνιηθά δηαζέζηκε κλήκε γηα ηελ Java Platform
16-bit ή 32-bit επεμεξγαζηήο 16MHz ή αλώηεξνο
Υακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο (αθνύ ε παξνρή ελέξγεηαο γίλεηαη
κε ρξήζε κπαηαξίαο)
Παξνδηθή ζπλδεζηκόηεηα δηθηύνπ (ζπρλά αζύξκαηνπ) κε πηζαλώο
πεξηνξηζκέλν εύξνο δώλεο.
ηόρνο ηεο CLDC δηακόξθσζεο είλαη λα νξίζεη κία πξόηππε Java
πιαηθόξκα γηα ηηο ζπζθεπέο κε ηα παξαπάλσ γλσξίζκαηα. Ζ Virtual
Machine πνπ νξίδεη ε παξαπάλσ δηακόξθσζε είλαη ε KVM (Kilobyte
Virtual Machine),ε νπνία νλνκάδεηαη έηζη επεηδή ρξεζηκνπνηεί κόλν
κεξηθά KB ηξέρνπζαο κλήκεο .
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Ζ Connected Device Configuration (CDC) ππνζηεξίδεη ζπζθεπέο πνπ
είλαη κόληκα ζπλδεδεκέλεο ζε δίθηπν
ε ζπλνιηθή δηαζέζηκε κλήκε ηνπο

(ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη

κλήκε RAM θαη κλήκε ROM) είλαη 2 ΜΒ ή πεξηζζόηεξν.
Ο επεμεξγαζηήο είλαη 32-bitνο.
Mεγαιύηεξεο ζπζθεπέο δειαδή από πιεπξάο κλήκεο θαη ηαρύηεηαο
επεμεξγαζίαο θαζώο θαη από πιεπξάο ζπλδεζηκόηεηαο. Παξαδείγκαηα
ηέηνησλ ζπζθεπώλ είλαη ηα set-top boxes, Internet appliances, embedded
servers θαζώο θαη “high-end mobile devices”.
Ζ δηακόξθσζε απηή έρεη ηελ δπλαηόηεηα λα καο παξέρεη πην πνιιά
ραξαθηεξηζηηθά ηεο Standard Edition .Δπίζεο ην πην ελδηαθέξνλ από όια
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είλαη όηη ν αξηζκόο ησλ APIs

πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ CDC

δηακόξθσζε

κεγαιύηεξνο

είλαη

ζεκαληηθά

από

απηώλ

πνπ

πεξηιακβάλνληαη ζηελ CLDC . Απηό ζεκαίλεη όηη ν ρξήζηεο ηεο CDC
έρεη πνιύ κεγάιε ιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ εθαξκνγή πνπ πινπνηεί.
Ζ CDC δηακόξθσζε νξίδεη ηελ CVM (Compact Virtual Machine) .

Ζ CLDC δηακόξθσζε είλαη κελ δηαθνξεηηθή από ηελ CDC

αιιά

ζπγρξόλσο απνηειεί θαη ππνζύλνιό ηεο. Οη δύν δηαθνξεηηθέο
δηακνξθώζεηο είλαη αλεμάξηεηεο ε κία από ηελ άιιε, παξ’ όια απηά
όκσο δελ

κπνξνύλ λα

ρξεζηκνπνηεζνύλ καδί γηα λα νξίζνπλ κία

πιαηθόξκα.
Ζ εηθόλα πνπ αθνινπζεί δείρλεη ηελ ζρέζε κεηαμύ ησλ 2 δηακνξθώζεσλ
θαη ηεο J2SE πιαηθόξκαο .
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.

2.1.2.2 Πξνθίι – Profiles
Σα πξνθίι ζπκπιεξώλνπλ κηα δηακόξθσζε, πξνζζέηνληαο ζπγθεθξηκέλα
APIs γηα λα δεκηνπξγήζνπλ έλα runtime environment γηα λα κπνξνύλ λα
ηξέρνπλ εθαξκνγέο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία ζπζθεπώλ. Έλα
πξνθίι είλαη έλα ζύλνιν από APIs πςειόηεξνπ επηπέδνπ ηα νπνία
νξίδνπλ ην κνληέιν θύθινπ δσήο ηεο εθαξκνγήο, ηε δηεπαθή ρξήζηε, ηε
κόληκε απνζήθεπζε θαη ηελ πξόζβαζε ζηηο ηδηαίηεξεο ηδηόηεηεο κηαο
ζπζθεπήο. Έλα επξέσο απνδεθηό παξάδεηγκα είλαη ν ζπλδπαζκόο ηεο
δηακόξθσζεο CLDC κε ην πξνθίι Mobile Information Device Profile
(MIDP) γηα ηελ παξνρή κηαο νινθιεξσκέλνπ πεξηβάιινληνο εθαξκνγώλ
Java γηα θηλεηά ηειέθσλα θαη άιιεο ζπζθεπέο κε παξόκνηα
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ραξαθηεξηζηηθά. Ο ζπλδπαζκόο απηόο είλαη θαη ν ζπλδπαζκόο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ πινπνίεζε ηεο παξνύζαο εθαξκνγήο.
Σν Mobile Information Device Profile (MIDP) βαζίδεηαη πάλσ ζηε
δηακόξθσζε CLDC θαη ήηαλ ην πξώην πξνθίι πνπ θαηαζθεπάζηεθε θαη
ζπλεπώο ην πξώην Java ME πεξηβάιινλ εθαξκνγώλ. Σν MIDP
πξνζδηνξίδεη θηλεηά ηειέθσλα, ελώ νη εθαξκνγέο πνπ γξάθνληαη πάλσ
ζε απηό απνθαινύληαη MIDlets. Ζ έθδνζε 1.0 (JSR 37) ήηαλ ε πξώηε
έθδνζε ηνπ MIDP, θαη πξνζέθεξε βαζηθέο ιεηηνπξγίεο, όπσο ε
δηαζύλδεζε ηνπ ρξήζηε θαη ε αζθάιεηα ηνπ δηθηύνπ. Ζ ηξέρνπζα έθδνζε
2.0 πξνζθέξεη βειηησκέλε δηεπαθή ρξήζηε, δπλαηόηεηεο πνιπκέζσλ θαη
δεκηνπξγία παηρληδηώλ, θαη αθόκα βειηησκέλεο δπλαηόηεηεο δηθηπαθήο
δηαζύλδεζεο. Οη ζπζθεπέο ζηηο νπνίεο ζηνρεύεη ην MIDP

ιέγνληαη

Mobile Information Devices (MIDs) (π.ρ. θηλεηά ηειέθσλα, pagers) θαη
έρνπλ ηα αθόινπζα ραξαθηεξηζηηθά :
Μέγεζνο νζόλεο πεξίπνπ (ηνπιάρηζηνλ) 96x54 pixels
Βάζνο νζόλεο 1 bit
Πιεθηξνιόγην ρεηξόο, ή ρεηξηζηήξην αθήο ηεο ζπζθεπήο
128 KB ζηαζεξήο κλήκεο γηα MIDP components
8 KB ζηαζεξήο κλήκεο γηα απνζήθεπζε δεδνκέλσλ ηεο εθαξκνγήο
Αζύξκαηε ζπλδεζηκόηεηα 2 δξόκσλ
32 Kb κεηαβιεηή runtime κλήκε γηα ηε Java.
Σν Foundation Profile βαζίδεηαη πάλσ ζηε δηακόξθσζε CDC θαη ζηελ
νπζία απνηειεί κία επέθηαζε απηήο ηεο δηακόξθσζεο. Σν Foundation
Profile δξα ζαλ επέθηαζε ηεο δηακόξθσζεο γηα λα πεηύρεη κηα
ιεηηνπξγηθόηεηα παξόκνηα απηήο ηεο Java 2 Standard Edition.
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Δθηόο από ηα MIDP θαη Foundation Profile ππάξρνπλ θαη θάπνηα άιια
πξνθίι. Τπάξρεη ην Personal Profile ην νπνίν επίζεο βαζίδεηαη ζηελ
CDC δηακόξθσζε θαη πνπ παξέρεη έλα πεξηβάιινλ κε πιήξε γξαθηθή
ππνζηήξημε. θνπόο απηώλ πνπ ην δεκηνύξγεζαλ ήηαλ λα εμαζθαιίζνπλ
κία πιαηθόξκα θαηάιιειε γηα Web applets. Σέινο ππάξρεη θαη ην RMI
πξνθίι πνπ βαζίδεηαη θαη απηό ζηελ CDC δηακόξθσζε. Σα δύν
ηειεπηαία πξνθίι πξναπαηηνύλ ηελ πινπνίεζε ηνπ Foundation Profile.

Γιαηί είναι αναγκαίο για ηην J2ME να τωριζηεί ζε διαμορθώζεις και
προθίλ;
Ζ ηδέα πίζσ από ηηο δηακνξθώζεηο θαη ηα πξνθίι είλαη λα θάλεη ηελ
J2ME όζν ην δπλαηόλ πην επέιηθηε. Αληίζεηα κε ηνπο επηηξαπέδηνπο
ππνινγηζηέο νη νπνίνη ιίγν - πνιύ είλαη ίδηνη κεηαμύ ηνπο ζηα πιαίζηα
ησλ βαζηθώλ ηθαλνηήησλ ηνπο, νη κηθξέο ππνινγηζηηθέο ζπζθεπέο
δηαθέξνπλ όζνλ αθνξά ην ζέκα ηνλ δπλαηνηήησλ ηνπο. Γηα παξάδεηγκα
νη νζόλεο ησλ θνξεηώλ ζπζθεπώλ παξνπζηάδνπλ κεγάιεο δηαθνξέο ζην
κέγεζόο ηνπο, ελώ ππάξρνπλ θαη ζπζθεπέο πνπ δελ έρνπλ θαζόινπ νζόλε.
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Γηα ην ιόγν απηό, ηα J2ME API ρξεηάδεηαη λα είλαη εμαηξεηηθά επέιηθηα.
Πξνζαξηώληαο ηα J2ME API ζηηο δηακνξθώζεηο θαη ηα πξνθίι ε εηαηξία
Sun επηηξέπεη ζην API λα απνθηήζεη ή λα ράζεη θάπνηα ραξαθηεξηζηηθά,
ην νπνίν εμαξηάηαη θάζε θνξά από ηνλ εηδηθό ηύπν ηεο ππνινγηζηηθήο
ζπζθεπήο. Γηα παξάδεηγκα ε CLDC θαη ην MIDP πεξηγξάθνπλ έλα ζεη
από J2ME APIs εθαξκόζηκα ζε αζύξκαηεο θνξεηέο ζπζθεπέο.
.

2.1.2.3 Πξναηξεηηθά παθέηα – optional packages
Σα πξναηξεηηθά παθέηα επεθηείλνπλ ηελ πιαηθόξκα Java ME
πξνζζέηνληαο ιεηηνπξγηθόηεηα ζηελ ζηνίβα ηερλνινγηώλ ε νπνία
πεξηιακβάλεη ηελ δηακόξθσζε CLDC ή CDC θαη έλα ζρεηηθό πξνθίι.
Έρνληαο δεκηνπξγεζεί γηα λα θαιύςνπλ πνιύ εηδηθέο απαηηήζεηο
εθαξκνγήο,

ηα

ρξεζηκνπνίεζε

πξναηξεηηθά

παθέηα

ππαξρόλησλ

θαη

πξνζθέξνπλ

λέσλ

APIs

ηερλνινγηώλ

γηα

ηε

όπσο

ε

ζπλδεζηκόηεηα κε βάζεηο δεδνκέλσλ, απνζηνιή κελπκάησλ αζύξκαηα,
πνιπκέζα, 3Γ γξαθηθά, θαη web services.
Ζ ηξέρνπζα ζρέζε κεηαμύ ησλ δηακνξθώζεσλ, πξνθίι θαη πξναηξεηηθώλ
παθέησλ πνπ ππάξρνπλ θαίλεηαη ζην παξαθάησ δηάγξακκα.
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ΔΙΚΟΝΑ 2.5 : Java Platform Micro Edition
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2.2 Γιαθοπέρ μεηαξύ ηων 3 διαθοπεηικών εκδόζεων
ηηρ Java.
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί θαη παξαπάλσ ε ακεξηθάληθε εηαηξία Sun
Microsystems πξνζθέξεη ηελ Java ζε 3 δηαθνξεηηθέο κνξθέο, θάζε κία
από ηηο νπνίεο ζηνρεύεη θαη ζε δηαθνξεηηθό ηνκέα ηεο ηερλνινγίαο. Σν
γεγνλόο απηό απνηειεί ην θύξην θξηηήξην ηεο δηαθνξνπνίεζήο ηνπο. Οη
κνξθέο απηέο είλαη νη εμήο :
 J2SE (Java 2 platform Standard Edition). Δίλαη ην standard
παθέην ηεο Java ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ηόζν γηα εθαξκνγέο ηνπ
Παγθόζκηνπ Ηζηνύ, όζν θαη γηα θαλνληθέο πξνγξακκαηηζηηθέο
εθαξκνγέο. Μαο επηηξέπεη λα αλαπηύμνπκε εθαξκνγέο Java γηα
desktops

θαη

servers,

θαζώο

επίζεο

θαη

εθαξκνγέο

γηα

ελζσκαησκέλα (embedded) πεξηβάιινληα θαη πεξηβάιινληα
πξαγκαηηθνύ ρξόλνπ (real time). Aπνηειεί ζεκέιην γηα ηε
δεκηνπξγία ηεο Java Platform Enterprise Edition (Java EE). Οη
ηερλνινγίεο πνπ πεξηιακβάλεη ε J2SE θαίλνληαη ζην αθόινπζν
ζρήκα:
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ΔΙΚΟΝΑ 2.6 : Java Platform Standard Edition

 J2EE (Java 2 platform Enterprise Edition). Σν παθέην
πεξηιακβάλεη κηα ζεηξά από ηερλνινγίεο θάησ από εληαία
αξρηηεθηνληθή θαη ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία επηρεηξεκαηηθώλ
εθαξκνγώλ ειεθηξνληθνύ εκπνξίνπ βαζηζκέλσλ ζηνλ Παγθόζκην
Ηζηό. Μεξηθέο από ηηο ηερλνινγίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ
πιαηθόξκα απηή είλαη νη EJB (Enterprise Java Beans), JSP (Java
Server Pages), Java Servlets, Java Mail, JAXP γηα πξνζπέιαζε
εγγξάθσλ XML θηι.
 J2ME (Java 2 platform Micro Edition). To παθέην απνηειεί κηα
“ειαθξή” έθδνζε γηα απνθιεηζηηθή ρξήζε ζε εκπνξηθέο ζπζθεπέο
θαη εξγαιεία, όπσο έμππλεο πηζησηηθέο θάξηεο, θηλεηά ηειέθσλα,
εηθνλνηειέθσλα, ζπζηήκαηα πινήγεζεο απηνθηλήησλ, ρεηξηζηήξηα
αζύξκαηνπ ειέγρνπ ζπζθεπώλ θηι. Απεπζύλεηαη δειαδή ζε
ζπζθεπέο κε πεξηνξηζκέλε κλήκε θαη ηζρύ επεμεξγαζηή.
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Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί όηη ε Enterprise έθδνζε είλαη έλα
ππεξζύλνιν ηεο Standard έθδνζεο, γεγνλόο ην νπνίν ζεκαίλεη όηη ε J2EE
πεξηέρεη όιε ηε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο J2SE θαη επηπιένλ ηελ enterprise
ππνινγηζηηθή ππνζηήξημε.
ρεκαηηθά ε ζρέζε κεηαμύ ησλ ηξηώλ εθδόζεσλ ηεο Java θαίλεηαη
παξαθάησ :

Ζ επόκελε κεγάιε δηαθνξά αλάκεζα ζηηο ηξείο εθδόζεηο ηεο Java είλαη νη
εηθνληθέο κεραλέο (virtual machines). Ζ J2SE θαη ε J2EE ρξεζηκνπνηνύλ
ηελ Java Virtual Machine (JVM) ελώ ε J2ME ρξεζηκνπνηεί ηηο KVM
(Kilobyte Virtual Machine) πνπ απεπζύλεηαη ζε θηλεηά ηειέθσλα θαη
CVM (C Virtual Machine) πνπ απεπζύλεηαη ζε PDAs θαη πην δπλαηέο
ζπζθεπέο. Ο δηαρσξηζκόο ησλ virtual machines γίλεηαη κε βάζε ηηο
δηακνξθώζεηο πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ. Ζ εηθόλα πνπ θαίλεηαη
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παξαθάησ δείρλεη όιεο ηηο δηαθνξέο αλάκεζα ζηηο 3 εθδόζεηο πνπ
πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ :

ΔΙΚΟΝΑ 2.8 : Γιαθοπέρ μεηαξύ J2ME, J2SE, J2EE

Λόγσ απηήο ηεο ηδηαηηεξόηεηαο πνπ παξνπζηάδνπλ νη ηξεηο εθδόζεηο,
ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο βηβιηνζήθεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ.
Μεξηθέο βηβιηνζήθεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαη από ηε J2SE/EE
ππάξρνπλε θαη ζηελ J2ME (όπσο Sockets) αιιά γεληθώο κία εθαξκνγή
πνπ ηξέρεη ζε J2ME δελ ηξέρεη αλαγθαζηηθά θαη ζε J2SE.

27

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 2 : Γνωπιμία με ηην J2ME

Κάπνηα από ηα packages ηεο J2SE ππάξρνπλ θαη ζηελ J2ME αιιά
ζαθώο πεξηξηζκέλα. Γηα παξάδεηγκα ε CLDC δηακόξθσζε πνπ είλαη θαη
ε δηακόξθσζε πνπ ρξεζηκνπνηνύκε νξίδεη κόλν

ηα 4 αθόινπζα

packages :
 java.io: Πεξηέρεη αξθεηά ιηγόηεξεο θιάζεηο ζε ζρέζε κε ην java.io
package ηεο J2SE. Πεξηέρεη κόλν ηηο θιάζεηο πνπ ρξεηάδνληαη γηα
ηα data input θαη data output ρξεζηκνπνηνύκελα streams.
 java.lang:

«ππν - package» ηνπ java.lang package ηεο J2SE.

Πεξηέρεη κόλν ηηο θιάζεηο πνπ είλαη βαζηθέο γηα ηελ γιώζζα Java
όπσο νη wrapper classes γηα ηνπο ηύπνπο ησλ δεδνκέλσλ.
 java.util: «ππν - package» ηνπ java.util package ηεο J2SE. Πεξηέρεη
θιάζεηο όπσο νη Calender, Vector, Date θαη Random.
 javax.microedition.io: Δίλαη κηα θαηλνύξηα θιάζε πνπ νξίδεη ην
Generic Connection Framework.
Δπίζεο παξ’ όιν πνπ απηή ε δηακόξθσζε ππνζηεξίδεη αξθεηέο runtime
Exceptions, ηα runtime Errors πνπ ππνζηεξίδεη είλαη κόλν ηα εμήο :
 java.lang.Error
 java.lang.OutOfMemoryError
 java.lang.VirtualMachineError

2.3 Πποζθοπά ηηρ J2ME
πκπεξαζκαηηθά από όηη έρεη αλαπηπρζεί κέρξη ζηηγκήο, κπνξνύκε λα
πνύκε όηη ε Java 2 Micro Edition καο βνεζά λα ηξέρνπκε εθαξκνγέο πνπ
είηε έρνπκε δεκηνπξγήζεη κόλνη καο είηε θάπνηνη άιινη γηα καο. Ζ
πξνζθνξά ηεο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη κπνξνύκε λα κεηαηξέςνπκε ην
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θηλεηό καο ηειέθσλν γηα παξάδεηγκα ζε έλαλ κηθξό ππνινγηζηή κε ηηο
εθαξκνγέο ηεο αξεζθείαο καο .
Δπίζεο ε J2ME πινπνηεί ηερλνινγίεο όπσο ε WAP, cHTML (Compact
HTML) θαη i – mode. Μπνξεί λα θάλεη γηα ηηο κηθξέο θαη πεξηνξηζκέλεο
ζπζθεπέο (από άπνςε κλήκεο θαη επεμεξγαζηή) όηη ε J2SE θαη ε J2EE
γηα ηα ηα desktop θαη ηα servers systems. Όπσο κπνξνύκε λα θάλνπκε
download θαη λα ηξέμνπκε έλα applet ζε έλαλ browser πνπ ππνζηεξίδεη
HTML ή XML, έηζη κπνξνύκε λα ηξέμνπκε έλα Spotlet ή έλα MIDlet ζε
έλαλ browser πνπ ππνζηεξίδεη WML ή I- mode.
Με ηε βνήζεηα ηεο J2ME κπνξνύκε λα θνξηώζνπκε θαη λα ηξέμνπκε ζε
κηα νπνηαδήπνηε θνξεηή ζπζθεπή,όπνηα εθαξκνγή ζέινπκε ηόζν απιά
όζν δείρλεη ην δηάγξακκα πνπ αθνινπζεί :
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3
ΥΔΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

3.1 Διζαγωγή
ην θεθάιαην απηό ζα γίλεη

κηα αλαθνξά ζε ζρεηηθέο εξγαζίεο ή

εθαξκνγέο πνπ έρνπλ παξόκνην ζέκα κε ηελ παξνύζα δηπισκαηηθή θαη
έρνπλ αλαπηπρζεί θαη παξνπζηαζηεί από άιινπο εξεπλεηέο.

3.2 σεηικέρ εθαπμογέρ
Ο ειεθηξνληθόο ηνπξηζηηθόο νδεγόο ηεο πόιεο ηεο Μπηηιήλεο είλαη
δπλακηθή δεκηνπξγία κηαο J2ME εθαξκνγήο έπεηηα από αιιειεπίδξαζε
κε έλα web site. Γεκηνπξγήζεθε από κία νκάδα εξεπλεηώλ(Μηράιεο
Κεληέξεο, Γακηαλόο Γαβαιάο, Γάθλε Οηθνλόκνπ ) ηνπ Παλεπηζηεκίνπ
Αηγαίνπ, ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηζηηθήο Σερλνινγίαο θαη Δπηθνηλσληώλ, κε
ζθνπό λα αλαδείμεη ηελ ιεηηνπξγηθόηεηα, επθνιία θαη πξνζθνξά ηεο
πιαηθόξκαο J2ME. Πξόθεηηαη γηα κηα εθαξκνγή πνπ ηξέρεη ζε θηλεηά
ηειέθσλα θαη ζηόρνο ηεο είλαη λα δηεπθνιύλεη απηόλ πνπ ζέιεη λα
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επηζθεθηεί ηελ πξσηεύνπζα ηνπ λεζηνύ. Παξνπζηάδεη ηηο δπλαηόηεηεο
ηνπ λεζηνύ όζνλ αθνξά ηε δηαζθέδαζε θαη ηα αμηνζέαηα θαη δηαζέηεη
δπλαηόηεηεο πινήγεζεο ζην ρξήζηε.
Πην αλαιπηηθά ε ζρεδίαζε ηεο εθαξκνγήο απηήο αθνινπζεί δύν βήκαηα.
ην πξώην βήκα, ν ρξήζηεο πνπ ελδηαθέξεηαη γηα έλαλ εηδηθό ηνπξηζηηθό
πξννξηζκό επηζθέπηεηαη έλα web site, ην νπνίν πεξηιακβάλεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε εζηηαηόξηα, ρώξνπο ζηέγαζεο, αμηνζέαηα,
δξώκελα, θηι. Ο ρξήζηεο πξνζζέηεη ηηο πιεξνθνξίεο ηνπ πξνζσπηθνύ
ηνπ ελδηαθέξνληνο ζην «web θαιάζη » ηνπ (αθεξεκέλε έλλνηα ηνπ
πξνζσπηθνύ ινγαξηαζκνύ), ην νπνίν κπνξεί λα απνζεθεύζεη θαη λα
μαλαρξεζηκνπνηήζεη ζην κέιινλ. Όηαλ ν ρξήζηεο γεκίζεη απηό ην εηδηθό
θαιάζη κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ζέιεη λα έρεη ζην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν,
ην πεξηερόκελν ηνπ θαιαζηνύ κεηαηξέπεηαη ζε έλα XML format. Μεηά
από απηό, ην ζύζηεκα απηόκαηα δεκηνπξγεί κία εθαξκνγή (ηθαλή λα
εθηειεζηεί ζε θηλεηό ηειέθσλν) ελζσκαηώλνληαο ην επηιεγκέλν από ηνλ
ρξήζηε XML – based πεξηερόκελν ηνπ θαιαζηνύ. (Δηθόλα 3.1)
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ΔΙΚΟΝΑ 3.1 : Γςναμική δημιοςπγία μιαρ J2ME εθαπμογήρ έπειηα από αλληλεπίδπαζη με ηο
myMytileneCity web site.

ην δεύηεξν βήκα, ν ρξήζηεο θαηεβάδεη ην ήδε δεκηνπξγεκέλν .jar
αξρείν (ην νπνίν ζώδεηαη πξνζσξηλά ζηνλ web server) ζηελ θηλεηή ηνπ
ζπζθεπή. Απηό κπνξεί λα γίλεη κε ηξεηο ηξόπνπο νη νπνίνη πεξηγξάθνληαη
παξαθάησ :
 έρνληαο ιάβεη κηα εηδνπνίεζε κε έλα SMS (ην νπνίν πεξηιακβάλεε
έλα link), ν ρξήζηεο θαηεβάδεη ηελ εθαξκνγή απ’ επζείαο από ηνλ
web server.
 Άκεζν download ηνπ .jar αξρείνπ ζηελ θνξεηή ηνπ ζπζθεπή
(δηακέζνπ end – to – end HTTP)
 Καηέβαζκα ηνπ .jar αξρείνπ ζε 2 θάζεηο : πξώηα ζηνλ ππνινγηζηή
θαη κεηά ζηελ θηλεηή ζπζθεπή (κέζσ Bluetooth ή κέζσ
θαισδίνπ).
Σα ζελάξηα πνπ πεξηγξάθεθαλ παξαπάλσ θαίλνληαη θαη ζηελ εηθόλα
πνπ αθνινπζεί :
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ΔΙΚΟΝΑ 3.2 : ενάπια download ηηρ εθαπμογήρ ζηο ηηλέθωνο ηος σπήζηη

Όηαλ νινθιεξσζεί ε κεηαθνξά ηνπ .jar αξρείνπ ζηελ J2ME- ζπκβαηή
ζπζθεπή, ηόηε ε MIDlet εθαξκνγή ζα κπνξεί λα εθηειεζηεί ρσξίο λα
ππάξρεη απαξαίηεηε αζύξκαηε ζύλδεζε. ην κέιινλ κπνξεί ν ρξήζηεο
λα ρξεζηκνπνηήζεη ζύλδεζε γηα λα αλαβαζκίζεη ηελ εθαξκνγή ηνπ.
Οη εηθόλεο πνπ θαίλνληαη ζηε ζπλέρεηα δείρλνπλ θάπνηα ζηηγκηόηππα ηεο
νζόλεο ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ ηνπ ρξήζηε κεηά ην άλνηγκα ηεο
εθαξκνγήο. ηελ εηθόλα 3.3 θαίλεηαη ν ράξηεο ηεο Μπηειήλεο θαη
θάπνηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο, ηα νπνία ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη γηα
λα ιάβεη ηελ απαξαίηεηε πιεξνθνξία. ηελ εηθόλα 3.4 θαίλεηαη ην menu
ηεο εθαξκνγήο κε ηηο πηζαλέο επηινγέο θαη ζηηο εηθόλεο 3.5, 3.6 θαη 3.7
θαίλνληαη νη πιεξνθνξίεο πνπ είλαη θαηαρσξεκέλεο γηα ην επηιεγκέλν
μελνδνρείν. (Κάηη αληίζηνηρν ζα παξνπζηαζηεί αξγόηεξα ζηα πιαίζηα ηεο
παξνύζαο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο.) Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην
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κελνύ θαη ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο έρνπλ δεκηνπξγεζεί δπλακηθά όπσο
ζπκβαίλεη θαη ζηελ εξγαζία πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο.
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Δηθόλεο από πξνζνκνηωηή θηλεηνύ ηειεθώλνπ πνπ εθηειεί ηελ myMytileneCity guide
εθαξκνγή.

3.3 ςμπεπάζμαηα
Οη θύξηεο πξννπηηθέο ηεο εξεπλεηηθήο εθαξκνγήο πνπ παξνπζηάζηεθε
ήηαλ:
 Να

θαηαζηήζεη

δπλαηή

ηελ

δεκηνπξγία

θηλεηώλ,

πξνζσπνπνηεκέλσλ ηνπξηζηηθώλ εθαξκνγώλ κε πινύζην θαη
πξνζαξκνζκέλν πεξηερόκελν
 Να ειαρηζηνπνηήζεη ηελ απαίηεζε

αζύξκαηεο ζπλδεζηκόηεηαο

.(Μεηά ην download θαη ηελ εγθαηάζηαζε ηεο εθαξκνγήο ζηελ
θνξεηή ζπζθεπή ηνπ ρξήζηε δελ απαηηείηαη πεξαηηέξσ ζύλδεζε
δηθηύνπ. Απηό ζα γίλεη κόλν ζε πεξίπησζε αλαβάζκηζεο ηεο
ζπζθεπήο.)
 Να

ηξνθνδνηήζεη

ηελ

δπλακηθή

εθαξκνγή

κε

θαηλνύξην

πεξηερόκελν θάλνληαο ειάρηζηε ηελ παξέκβαζε ηνπ ρξήζηε.
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4
ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΣΟΤΡΙΣΙΚΟ
ΟΓΗΓΟ ΣΗ ΠΟΛΗ ΣΩΝ ΥΑΝΙΩΝ
4.1 Διζαγωγή
Οη θνξεηνί ειεθηξνληθνί ηνπξηζηηθνί

νδεγνί έρνπλ εηζβάιιεη ζηελ

πξνζσπηθή καο δσή κε ζθνπό λα ηελ δηεπθνιύλνπλ. Γελ ζθνπεύνπλ ζηελ
θαηάξγεζε ησλ ηνπξηζηηθώλ νδεγώλ θαη ησλ βηβιίσλ κε νδεγίεο
μελάγεζεο πνπ όινη μέξνπκε, αιιά ζηελ παξνρή πιεξνθνξηώλ γηα κέξε
πνπ δελ έρνπλ πιεζώξα έγγξαθσλ ηνπξηζηηθώλ νδεγώλ. Ζ αληίιεςε
όισλ καο, ιέεη όηη νη θνξεηνί ειεθηξνληθνί ηνπξηζηηθνί νδεγνί κπνξνύλ
λα είλαη πην παξαζηαηηθνί, πην πινύζηνη από άπνςε πεξηερνκέλνπ θαη λα
πξνθαινύλ κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ζην ρξήζηε από όηη νη ζπκβαηηθνί
νδεγνί.
ην θεθάιαην απηό ζα γίλεη κηα εθηελήο παξνπζίαζε ηεο αλάιπζεο θαη
ηεο ζρεδίαζεο κηαο ηέηνηαο εθαξκνγήο . Ο ηλεκηρονικός ηοσριζηικός
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οδηγός ηης πόλης ηων Χανίων είλαη ην αληηθείκελν ηνπ παξόληνο
θεθαιαίνπ, ην νπνίν ρσξίδεηαη ζε δύν κέξε. ην πξώην κέξνο,
παξνπζηάδεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο ζπλνδεπόκελε από εηθόλεο
πνπ δείρλνπλ ηελ νζόλε ελόο πξνζνκνησηή θηλεηνύ ηειεθώλνπ ζηα
δηάθνξα ζηάδηα ηεο εθαξκνγήο. ην δεύηεξν κέξνο ηνπ θεθαιαίνπ
γίλεηαη ε αλάιπζε ηεο ζρεδίαζεο θαη ε αλάιπζε ηνπ θώδηθα ηεο
εθαξκνγήο.

4.2 Παποςζίαζη ηηρ εθαπμογήρ
ην παξόλ θεθάιαην δίλεηαη

ζηνλ αλαγλώζηε κε ιεπηνκέξεηα ε

ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο όηαλ εγθαηαζηαζεί ζην θηλεηό ηνπ ηειέθσλν
θαη εθόζνλ επηιεγεί από ην menu ησλ Java εθαξκνγώλ πνπ είλαη ήδε
εγθαηεζηεηκέλεο ζην ηειέθσλν.
Όπσο ήδε έρεη αλαθεξζεί κε ην άλνηγκα ηεο εθαξκνγήο, εκθαλίδεηαη
ζηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ ηνπ ρξήζηε έλαο ράξηεο ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ,
θέξνληαο πάλσ ηνπ θάπνηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο. Λέγνληαο ζεκεία
ελδηαθέξνληνο ελλννύκε θάπνηα ζεκεία ηα νπνία όηαλ επηιεγνύλ
κεηέπεηηα δίλνπλ ηελ αληίζηνηρε πιεξνθνξία. Σα ζεκεία ρσξίδνληαη ζε
θαηεγνξίεο, νη νπνίεο δηαρσξίδνληαη κεηαμύ ηνπο κε βάζε ην ρξώκα, ην
κέγεζνο, ηελ επηγξαθή θαη ηελ πιεξνθνξία πνπ πεξηθιείνπλ. Έηζη κε ηελ
έλαξμε ηεο εθαξκνγήο βιέπνπκε ηνλ ράξηε κε ηηο εμήο θαηεγνξίεο
ζεκείσλ :
TAXI STATIONS (θίηξηλν ρξώκα θαη επηγξαθή TAXI)
MUSEUMS (ξνδ ρξώκα θαη επηγξαθή Μ)
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BUS STATIONS (κπιέ ρξώκα θαη επηγξαθή BUS)
INTERESTING POINTS & EXITS (θόθθηλν ρξώκα θαη επηγξαθή i)
Οη εηθόλεο πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδνπλ όζα πξναλαθέξζεθαλ.

ΔΙΚΟΝΑ 4.1 : Δπιλογή ηηρ εθαπμογήρ

Ακέζσο κόιηο αλνίμεη ε εθαξκνγή, ζηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ
θαίλεηαη έλα θνκκάηη ηνπ ράξηε.

ΔΙΚΟΝΑ 4.2 : Άνοιγμα ηηρ εθαπμογήρ
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Ζ

πεξηήγεζε

ζε

όιν

ην

ράξηε

γίλεηαη

κε

ηα

πιήθηξα

όπσο θαίλεηαη γηα παξάδεηγκα παξαθάησ :

εκεία κε απηό ην
κέγεζνο, ρξώκα θαη
επηγξαθή,
ζπκβνιίδνπλ ηηο
ηνπνζεζίεο ηεο
πόιεο όπνπ
ππάξρνπλ κνπζεία.

εκεία κε απηό ην
κέγεζνο, ρξώκα θαη
επηγξαθή,
ζπκβνιίδνπλ ηηο
ηνπνζεζίεο ηεο
πόιεο όπνπ
ππάξρνπλ έμνδνη
από ηελ πόιε θαη
κέξε ηα νπνία αμίδεη
θαλείο λα
επηζθεθηεί.

ΔΙΚΟΝΑ 4.3 :Μεηακίνηζη δεξιά

εκεία κε απηό ην
κέγεζνο, ρξώκα θαη
επηγξαθή, ζπκβνιίδνπλ
ηηο ηνπνζεζίεο ηεο
πόιεο όπνπ ππάξρνπλ
αθεηεξίεο TAXI.
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εκεία κε απηό ην κέγεζνο,
ρξώκα θαη επηγξαθή,
ζπκβνιίδνπλ ηηο ηνπνζεζίεο
ηεο πόιεο όπνπ ππάξρνπλ
ζηάζεηο αζηηθώλ
ιεσθνξείσλ.

Παηώληαο ην δεμί
πιήθηξν, ν ράξηεο
κεηαθηλείηαη δεμηά.
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Παηώληαο ην πιήθηξν
κεηαθίλεζεο πξνο ηα θάησ, ν
ράξηεο κεηαθηλείηαη πξνο ηα θάησ.

ΔΙΚΟΝΑ 4.4 : Μεηακίνηζη ππορ ηα κάηω

Παηώληαο ην πιήθηξν
αξηζηεξήο κεηαθίλεζεο,
ν ράξηεο κεηαθηλείηαη
αξηζηεξά.

ΔΙΚΟΝΑ 4.5 : Μεηακίνηζη ππορ ηα απιζηεπά
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Παηώληαο ην πιήθηξν
κεηαθίλεζεο πξνο ηα
πάλσ, ν ράξηεο
κεηαθηλείηαη πξνο ηα
πάλσ θαη έξρεηαη ζε
κηα από ηηο κνξθέο πνπ
είδακε θαη
πξνεγνπκέλσο.

ΔΙΚΟΝΑ 4.6 : Μεηακίνηζη ππορ ηα πάνω

πλερίδνληαο κε ηελ παξνπζίαζε ηεο εθαξκνγήο, ζην θάησ κέξνο ηεο
νζόλεο θάηλνληαη δύν επηινγέο. Ζ επηινγή Exit θαη ε επηινγή Menu.
Πιήθηξν γηα ηελ
επηινγή Exit.

Πιήθηξν γηα
ηελ επηινγή
Menu.

EIKONA 4.7 : Δπιλογέρ Exit και Menu

Όηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ηελ εληνιή Exit, επηιέγεη λα ηεξκαηίζεη ηελ
εθαξκνγή.
Όηαλ παηήζεη ην πιήθηξν πνπ αληηζηνηρεί ζηελ εληνιή Menu, ηόηε
αλνίγεη ην κελνύ ηεο εθαξκνγήο θαη νδεγείηαη ζε έλαλ αξηζκό από
επηινγέο θαη ζηελ θαηάζηαζε πνπ δείρλεη ε επόκελε εηθόλα :
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Πξόζβαζε ζε
θάζε επηινγή
κπνξνύκε λα
έρνπκε
παηώληαο ην
πιήθηξν
SELECT.

ΔΙΚΟΝΑ 4.8 : Άνοιγμα ηος μενού ηηρ εθαπμογήρ

1. Ζ πξώηε επηινγή νλνκάδεηαη Map. Όηαλ επηιεγεί από ην
ρξήζηε, εκθαλίδεη ην ράξηε κε όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ
ζεκείσλ πνπ πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. Μηα απιή
πεξηήγεζε ζην ράξηε είλαη ό,ηη κπνξεί λα θάλεη ν ρξήζηεο
παηώληαο απηήλ ηελ επηινγή.
2. Ζ δεύηεξε επηινγή νλνκάδεηαη Interesting Points & Exits .
Με απηήλ ηελ επηινγή κπνξνύκε λα πεξηεγεζνύκε κόλν ζηα
ζεκεία ηνπ ράξηε πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή θαη
πεξηιακβάλνπλ, αμηνζέαηα θαη εμόδνπο από ηελ πόιε.
Δπίζεο δίλεηαη θαη ε δπλαηόηεηα επηινγήο ζεκείνπ. Ζ νζόλε
δέηρλεη ην θνκκάηη ηνπ ράξηε πνπ πεξηέρεη ην πην αξηζηεξό
“Intersting Point &Exit”

ζεκείν, ην νπνίν θαη γίλεηαη

πξάζηλν. Γεληθά πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην πξάζηλν είλαη
ην ρξώκα επηινγήο ζεκείνπ. Ζ κεηαθίλεζε κεηαμύ ησλ
ζεκείσλ γίλεηαη παηώληαο ηα πιήθηξα -> θαη <- . Γηα λα
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κελ ππάξρνπλ ζπγρύζεηο ζεσξήζεθε νηη ε κεηαθίλεζε απν
ζεκείν ζε ζεκείν γίλεηαη κόλν παηώληαο ηα πιήθηξα δεμηάο
θαη αξηζηεξήο κεηαθίλεζεο. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή
απηή ε δπλαηόηεηα, παξνπζηάδνληαη ε επόκελε εηθόλα θαη
ηα ζρόιηα πνπ ηε ζπλνδεύνπλ :

Όηαλ πξαζηλίζεη ην
ζεκείν, ζεσξείηαη
όηη ην ζεκείν απηό
έρεη επηιεγεί γηα λα
δνύκε αξγόηεξα
θάπνηεο
πιεξνθνξίεο πνπ
είλαη
θαηαρσξεκέλεο.

ΔΙΚΟΝΑ 4.9 : Δπιλογή Interesting Points & Exits.

43

Όηαλ παηήζνπκε ην
πιήθηξν ηεο δεμηάο
κεηαθίλεζεο ηόηε
κεηαθεξόκαζηε από ην
ζεκείν πνπ ήκαζηαλ ζην
ακέζσο πην θνληηλό
ζεκείν πνπ βξίζθεηαη
δεμηά ηνπ. Σν
πξνεγνύκελν ζεκείν
αλαθηά ην παιηό ηνπ
ρξώκα θαη ην θαηλνύξην
έρεη πξαζηλίζεη θαη
ζπλάκα επηιεγεί.
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3. Ζ ηξίηε επηινγή νλνκάδεηαη Taxi Points. Με απηήλ ηελ
επηινγή κπνξνύκε λα πεξηεγεζνύκε κόλν ζηα ζεκεία ηνπ
ράξηε

πνπ

αλήθνπλ

ζηελ

θαηεγνξία

απηή

θαη

πεξηιακβάλνπλ, ηηο ηνπνζεζίεο ηεο πόιεο όπνπ ππάξρνπλ
έδξεο Taxi. Δπίζεο θαη εδώ, δίλεηαη δπλαηόηεηα επηινγήο
ζεκείνπ. Ζ νζόλε δέηρλεη ην θνκκάηη ηνπ ράξηε πνπ πεξηέρεη
ην πην αξηζηεξό “Taxi Point” ζεκείν, ην νπνίν θαη γίλεηαη
πξάζηλν. Δμαθνινπζεί λα ηζρύεη ν ίδηνο ηξόπνο πεξηήγεζεο
όπσο θαη ζηελ πξνεγνύκελε επηινγή.

ΔΙΚΟΝΑ 4.10 : Δπιλογή Taxi Points
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4. Ζ ηέηαξηε επηινγή νλνκάδεηαη Bus Stations. Με απηήλ ηελ
επηινγή κπνξνύκε λα πεξηεγεζνύκε κόλν ζηα ζεκεία ηνπ
ράξηε πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή θαη πνπ
πεξηιακβάλνπλ, ηηο ηνπνζεζίεο ηεο πόιεο όπνπ ππάξρνπλ
ζηάζεηο αζηηθώλ ιεσθνξείσλ.

Δπίζεο θαη εδώ,

δίλεηαη

δπλαηόηεηα επηινγήο ζεκείνπ. Ζ νζόλε δέηρλεη ην θνκκάηη
ηνπ ράξηε πνπ πεξηέρεη ην πην αξηζηεξό “Bus Station”
ζεκείν, ην νπνίν θαη γίλεηαη πξάζηλν. Δμαθνινπζεί λα
ηζρύεη

ν

ίδηνο

ηξόπνο

πεξηήγεζεο

πξνεγνύκελεο επηινγέο.

ΔΙΚΟΝΑ 4.11 : Δπιλογή Bus Stations

Παηώληαο ην αξηζηεξό πιήθηξν
κεηαθηλνύκαζηε από ην ζεκείν πνπ
είκαζηε, ζην ακέζσο πην θνληηλό
ζεκείν πνπ βξίζθεηαη αξηζηεξά ηνπ,
όπσο δείρλεη ε εηθόλα.
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5. Ζ πέκπηε επηινγή νλνκάδεηαη Museums. Με απηήλ ηελ
επηινγή κπνξνύκε λα πεξηεγεζνύκε κόλν ζηα ζεκεία ηνπ
ράξηε πνπ αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία απηή θαη πνπ
πεξηιακβάλνπλ, ηηο ηνπνζεζίεο ηεο πόιεο όπνπ ππάξρνπλ
κνπζεία. Δπίζεο θαη εδώ, δίλεηαη δπλαηόηεηα επηινγήο
ζεκείνπ. Ζ νζόλε δέηρλεη ην θνκκάηη ηνπ ράξηε πνπ πεξηέρεη
ην πην αξηζηεξό “Museums” ζεκείν, ην νπνίν θαη γίλεηαη
πξάζηλν. Δμαθνινπζεί λα ηζρύεη ν ίδηνο ηξόπνο πεξηήγεζεο
θαη επηινγήο ζεκείνπ όπσο θαη πξνεγνπκέλσο.

ΔΙΚΟΝΑ 4.12 : Δπιλογή Museums
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6. Ζ έθηε επηινγή έρεη λα θάλεη κε ηελ πιεξνθνξία πνπ είλαη
θαηαρσξεκέλε γηα θάζε ζεκείν, ηεο θάζε θαηεγνξίαο θαη
νλνκάδεηαη Info. Οηαλ ν ρξήζηεο επηιέμεη θάπνην ζεκείν
ηεο αξεζθείαο ηνπ, κε ηελ δηαδηθαζία πνπ έγηλε ήδε γλσζηή,
ηόηε παηώληαο άπν ην menu ησλ επηινγώλ ηεο εθαξκνγήο,
ηελ εληνιή Info, ζα εκθαληζηεί ζηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ
ηειεθώλνπ έλα κήλπκα κε ηηο δεηνύκελεο πιεξνθνξίεο,
όπσο δείρλεη ε εηθόλα πνπ αθνινπζεί :

Έρνπκε
επηιέμεη
ΔΙΚΟΝΑ 4.13
: Δπιλογή
Info
έλα ζεκείν ηεο
θαηεγνξίαο
Museums.
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Δπηινγή
απν ην
Menu bar
ηεο
εληνιήο
Info.

Πιεξνθνξία πνπ
είλαη
θαηαρσξεκέλε γηα
ην επηιεγκέλν
ζεκείν.
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Δθηόο από ηελ πιεξνθνξία πνπ αθνξά ην επηιεγκέλν ζεκείν, ζηελ
νζόλε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ θαίλεηαη κία λέα εληνιή πνπ
νλνκάδεηαη Back θαη ε νπνία όηαλ ηεζεί ζε ιεηηνπξγία επαλαθέξεη ην
ρξήζηε ζηελ πξνεγνύκελε θαηάζηαζε ηεο νζόλεο :

ΔΙΚΟΝΑ 4.14 : Δνηολή Back

Δπηινγή ηεο
εληνιήο Back

Δπαλαθνξά ζηελ
πξνεγνύκελε
θαηάζηαζε ηεο
νζόλεο.
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7. Ζ έβδνκε θαη ηειεπηαία πξνο ην παξόλ εληνιή ηνπ Menu
επηινγώλ ηεο εθαξκνγήο νλνκάδεηαη Help. Όπσο δειώλεη
θαη ην όλνκά ηεο όηαλ ηελ επηιέμεη ν ρξήζηεο, εκθαλίδεηαη
ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο έλα θείκελν πνπ βνεζά ηνλ
ρξήζηε λα θαηαιάβεη ηη πξέπεη λα θάλεη θαη κε πνην ηξόπν :

ΔΙΚΟΝΑ 4.15 : Δπιλογή Help

Δπηινγή ηεο
εληνιήο Help.
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Δκθάληζε
ηνπ
θεηκέλνπ
βνεζείαο.
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Καζώο ηειείσζε ε πεξηγξαθή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο εθαξκνγήο, πξέπεη
λα αλαθεξζεί όηη ε εθαξκνγή έρεη δεκηνπξγεζεί κε δπλακηθό ηξόπν,
γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ην κελνύ ησλ επηινγώλ κπνξεί λα
δηαθνξνπνηεζεί αξθεηά ε θαη λα αιιάμεη ηειείσο ζε ζρέζε κε απηό
πνπ κόιηο παξνπζηάζηεθε. Ζ δπλακηθή πινπνίεζε καο πξνζθέξεη ηελ
δπλαηόηεηα εηζαγσγήο ζην κελνύ θαη επνκέλσο θαη ζηελ ιεηηνπξγία
ηεο εθαξκνγήο θαηλνύξησλ θαηεγνξηώλ ζεκείνπ, κε έλαλ «εύθνιν
ηξόπν», ν νπνίνο ζα αλαπηπρζεί κε ιεπηνκέξεηα ζηηο ζειίδεο πνπ
αθνινπζνύλ. Οη θαηεγνξίεο ησλ ζεκείσλ πνπ

πεξηγξάθεθαλ

παξαπάλσ, ήηαλ ελδεηθηηθέο γηα λα θαηαιάβεη ν αλαγλώζηεο ηη ζα
αληηκεησπίζεη όηαλ θαηεβάζεη, εγθαηαζηήζεη θαη αλνίμεη ηελ
παξνύζα εθαξκνγή. Έηζη ινηπόλ αλ ζέινπκε π.ρ. λα πξνζζέζνπκε
ηνπο ρώξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ζηνλ ράξηε πνπ έρνπκε ζηελ
νζόλε καο, κπνξνύκε κε έλαλ «καγηθό ηξόπν» πνπ πεξηνξίδεηαη κόλν
ζηελ εηζαγσγή θάπνησλ ζηνηρείσλ ζε έλα αξρείν λα έρνπκε ηα
απνηειέζκαηα πνπ αθνινπζνύλ :

εκεία ηεο
θαηεγνξίαο
Parkings

Καξθίηζσκα
ηεο
θαηεγνξίαο
Parkings ζην
κελνύ ησλ
επηινγώλ ηεο
εθαξκνγήο.

ΔΙΚΟΝΑ 4.16 : Διζαγωγή ηηρ καηηγοπίαρ Parkings.
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4.3 Ανάλςζη ηος κώδικα ηηρ εθαπμογήρ
Πξηλ ηελ αλάιπζε ηνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο θαη γηα λα γίλεη θαηαλνεηή
απηή ζε θάζε αλαγλώζηε, γίλεηαη ζηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνύλ κία
εμνηθείσζε κε θάπνηεο έλλνηεο πνπ είλαη βαζηθέο γηα θάζε MIDlet θαη
πνπ αθνινπζνύλ όιεο νη εθαξκνγέο πνπ δεκηνπξγνύληαη.

4.3.1 Σο Λογιζμικό Γιασείπιζηρ Δθαπμογήρ

- Application

Management Software (AMS)
Όιεο νη J2ME εθαξκνγέο – MIDlets θαη άιιεο- ηξέρνπλ θάησ από ηνλ
έιεγρν κηαο Java Virtual Machine. ε έλα θηλεηό ηειέθσλν δελ ππάξρεη
έλα shell εληνιώλ κε ην νπνίν κπνξεί λα ζέζεη θαλείο ζε ιεηηνπξγία κηα
Java εθαξκνγή. Ζ έλαξμε, ν ηεξκαηηζκόο θαη ε δηαρείξηζε ηεο εθηέιεζεο
κηαο J2ME εθαξκνγήο ειέγρεηαη από ην Application Management
Software (AMS) ην νπνίν ππάξρεη ζηελ ζπζθεπή. ηελ πξαγκαηηθόηεηα,
ην AMS ειέγρεη νιόθιεξν ηνλ θύθιν δσήο ηεο εθαξκνγήο, από ηελ
εγθαηάζηαζε θαη ηελ αλαβάζκηζή ηεο εσο ηελ δηαγξαθή ηεο .
4.3.2 Σο μονηέλο καηάζηαζηρ ενόρ MIDlet
Όια ηα MIDlets κεηαθέξνληαη ζε δηαθνξεηηθέο θαηαζηάζεηο θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπο. Οη πξνδηαγξαθέο πνπ ζέηεη ην πξνθίι MIDP,
θαζνξίδνπλ θαη ηηο θαηαζηάζεηο κεηάβαζεο ηνπ MIDlet. Ζ εηθόλα πνπ
αθνινπζεί,

δείρλεη έλα δηάγξακκα

θαηαζηάζεσλ κεηάβαζεο πνπ

αλαπαξηζηά απηέο ηηο θαηαζηάζεηο ηνπ MIDlet θαζώο θαη ηα γεγνλόηα
ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : Ηλεκηπονικόρ ηοςπιζηικόρ οδηγόρ ηηρ πόληρ ηων Υανίων
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πνπ πξνθαινύληαη εμ’ αηηίαο απηήο ηεο κεηαθνξάο .

ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.1 : Σο μονηέλο καηάζηαζηρ ενόρ MIDlet

Οη κέζνδνη startApp(), pauseApp() θαη destroyApp() επηηξέπνπλ ζην
MIDlet λα αιιάμεη ηελ θαηάζηαζε ζηελ νπνία βξίζθεηαη. ηελ
πξαγκαηηθόηεηα ην application management software (AMS) θάλεη ηηο
απαξαίηεηεο κεηαβάζεηο θαιώληαο απηέο ηηο κεζόδνπο. Δλα MIDlet από
κόλν ηνπ δελ είλαη ηθαλό λα θάλεη κεηάβαζε από ηελ κία θαηάζηαζε
ζηελ άιιε, παξόιν πνπ κπνξεί λα δεηήζεη αιιαγή θαηάζηαζεο από ην
AMS.
Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα νη θαηαζηάζεηο ζηηο νπνίεο κπνξεί λα
κεηαβεί έλα MIDlet είλαη ηξείο :
 Paused: ην MIDlet δελ εθηειείηαη. Γελ κπνξεί λα εθηειεζηεί κέρξη
λα κεηαβεί ζε active θαηάζηαζε.
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 Active: ην MIDlet είηε είλαη έηνηκν λα εθηειεζηεί, είηε εθηειείηαη.
Σν λήκα πνπ ειέγρεη ην MIDlet ίζσο λα κελ είλαη ζε active
θαηάζηαζε, αιιά ην MIDlet είλαη αθόκε ελεξγό.
 Destroyed: ην MIDlet δελ εθηειείηαη θαη δελ κπνξεί άιιν πηα λα
κεηαβεί ζε άιιεο θαηαζηάζεηο.
Όηαλ ην AMS δεκηνπξγήζεη έλα MIDlet, ζεσξείηαη όηη ην MIDlet
βξίζθεηαη ζηελ paused θαηάζηαζε.
Ο πίλαθαο πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδεη ηελ ιεηηνπξγία ησλ κεζόδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηελ κεηάβαζε ζηηο 3 θαηαζηάζεηο θαη ηε δνπιεηά
ηνπ AMS.
Όνομα μεθόδος ηηρ κλάζηρ MIDlet
protected abstract void destroyApp()

void notifyDestroyed()
void notifyPaused()
protected abstract void pauseApp()

void resumeRequest()
protected abstract void startApp()

Πεπιγπαθή
Σν AMS δίλεη ζήκα ζην MIDlet λα
ζηακαηήζεη.Σν
MIDlet
κπαίλεη
ζηελ
destroyed θαηάζηαζε.
Σν MIDlet δεηά λα κπεη ζηελ destroyed
θαηάζηαζε.
Σν MIDlet δεηά λα γίλεη αλελεξγό θαη λα
κπεί ζηελ paused θαηάζηαζε.
Σν AMS ζηέιλεη ζήκα ζην MIDlet λα
ζηακαηήζεη : ην MIDlet ζα κπεί ζηελ paused
θαηάζηαζε.
Σν MIDlet
λα μαλακπεί ζηελ active
θαηάζηαζε.
Σν AMS ζηέιλεη ζήκα ζην MIDlet όηη είλαη
πιένλ ελεξγό.

ΠΙΝΑΚΑ 4.1 : Μέθοδοι αλλαγήρ καηάζηαζηρ ενόρ MIDlet.
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4.3.3 Οι έννοιερ Display και Displayable
Γηα λα πξνρσξήζνπκε παξαθάησ θαιό ζα ήηαλ λα νξηζηνύλ θαη λα
δηαθνξνπνηεζνύλ νη έλλνηεο Display θαη Displayable.
Ζ Display είλαη κηα θιάζε ε νπνία αλήθεη ζην package java.lang.Object.
Έλα αληηθείκελν κηαο ηέηνηαο θιάζεο δηαρεηξίδεηαη όια ηα Displayable
ζπζηαηηθά. ηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη απηό πνπ «ζέηεη ζε εκθάληζε»
ζηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ (θαη γεληθά κηαο θνξεηήο ζπζθεπήο)
έλα Displayable component. Αμηνπξόζεθην είλαη ην γεγνλόο όηη κόλν
έλα αληηθείκελν Display ππάξρεη ζε θάζε MIDlet.
Ζ Displayable είλαη κία αθεξεκέλε θιάζε, ε νπνία επίζεο αλήθεη ζην
package java.lang.Object , θαη ν ζθνπόο ηεο είλαη δηαθνξεηηθόο από
απηόλ ηεο θιάζεο Display. Καζνξίδεη ηη ζα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε θάζε
δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή. Φαίλεηαη όηη ππάξρεη κηα ζπγγεληθή ζρέζε
κεηαμύ ησλ Display θαη Displayable, αιιά επεηδή όπσο αλαθέξζεθε
έρνπλ

δηαθνξεηηθνύο

ζθνπνύο,

θιεξνλνκηθόηεηαο. Δλα MIDlet

δελ

ππάξρεη

θακία

ζρέζε

κπνξεί λα έρεη πνιιά δηαθνξεηηθά

Displayable components αιιά κόλν έλα Displayable αληηθείκελν κπνξεί
λα εκθαλίδεηαη ζηελ νζόλε θάζε δεδνκέλε ρξνληθή
ζηηγκή. Παξαθάησ θαίλεηαη ε ηεξαξρία ησλ Displayable θιάζεσλ (πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ σο components).
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ΓΙΑΓΡΑΜΜΑ 4.2 : Ιεπαπσία Displayable κλάζεων.

ην δηάγξακκα θάηλεηαη όηη κπνξνύλ λα ππάξμνπλ δύν θαηεγνξίεο
Displayable αληηθεηκέλσλ ζε θάζε MIDlet. Ζ Screen θαη ε Canvas.
Ζ Screen θιάζε από κόλε ηεο δελ είλαη θάηη πνπ κπνξεί λα δεη θάπνηνο.
Δίλαη κία parent αθεξεκέλε θιάζε γηα ηα ζπζηαηηθά πνπ έρνπλ
πξαγκαηηθή εκθάληζε θαη θαίλνληαη ζηελ νζόλε όπσο είλαη ηα TextBox,
List, Alert, Form.
Ζ Canvas είλαη κία θιάζε πνπ πεξηέρεη κεζόδνπο γηα ηελ δεκηνπξγία
γξαθηθώλ θαη γηα ηνλ ρεηξηζκό γεγνλόησλ όπσο γηα παξάδεηγκα ην
πάηεκα ελόο πιήθηξνπ ηεο θνξεηήο ζπζθεπήο.
Display (public class Display)
Displayable (public abstract class Displayable)
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Screen (public abstract class Screen extends
Displayable)
TextBox (public class TextBox extends Screen)
List (public class List extends Screen implements Choice)
Alert (public class Alert extends Screen)
Form (public class Form extends Screen)
Item (public abstract class Item)
ChoiceGroup (public class ChoiceGroup extends Item
implements Choice)
DateField (public class DateField extends Item)
TextField (public class TextField extends Item)
Gauge (public class Gauge extends Item)
ImageItem (public class ImageItem extends Item)
StringItem (public class StringItem extends Item)
Canvas (public abstract class Canvas extends Displayable)
Command (public class Command)
Ticker (public class Ticker)
Graphics (public class Graphics)
Choice (public interface Choice)

Όπσο θαίλεηαη θαη ζην δηάγξακκα ε Form είλαη κηα δηαθξηηή ππνθιάζε
ηεο Screen, ε νπνία ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ζηελ παξνύζα εθαξκνγή.
Δίλαη ε κνλαδηθή θιάζε πνπ κπνξεί λα ζπλαζξνίδεη αληηθείκελα, θαη
απηό ηελ θάλεη έλα είδνο container. Μπνξεί λα εκπεξηέρεη ηξείο ηύπνπο
αληηθεηκέλσλ : Strings, Images θαη Items. Γελ κπνξεί λα εκπεξηέρεη άιιν
αληηθείκελν Displayable θάζε είδνπο, νύηε θαλ αληηθείκελν Screen ή
Form.
Σέινο ε Item ηεξαξρία, νξίδεη ηα ζπζηαηηθά πνπ θαίλνληαη. Όιεο νη
δηαθξηηέο ππνθιάζεηο ηεο Item κπνξνύλ λα εκθαληζηνύλ ζηελ νζόλε ηεο
ζπζθεπήο. Γελ κπνξνύλ όκσο λα εκθαληζηνύλ αλεμάξηεηα όπσο ηα top
level ζπζηαηηθά ηεο θιάζεο Screen, παξα κόλν κε ηελ βνήζεηα ελόο
Form αληηθεηκέλνπ.
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4.3.4 Λεπηομέπειερ Τλοποίηζηρ
ην ζεκείν απηό πεξηγξάθεηαη ε δηαδηθαζία πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο,
ν θώδηθαο ηεο νπνίαο δίλεηαη ζην CD ην νπνίν ζπλνδεύεη ην παξόλ
θείκελν ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο. Θα πξέπεη λα αλαθεξζεί όηη ν
θώδηθαο ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγήζεθε κε ην πξόγξακκα NetBeans 5.5.1
ην νπνίν κπνξεί λα ελζσκαηώζεη θαη emulators πξαγκαηηθώλ θηλεηώλ
ηειεθώλσλ.
Καηά ηελ θαηαζθεπή ηεο εθαξκνγήο δεκηνπξγήζεθε ην package map,
ην νπνίν πεξηέρεη πέληε

θιάζεηο θαη έλα αξρείν. Ζ βαζηθή θηινζνθία

ηεο πινπνίεζεο ηεο εθαξκνγήο ε νπνία δεκηνπξγήζεθε κε δπλακηθό
ηξόπν, έγθεηηαη ζηα εμήο : ππάξρεη έλα αξρείν θεηκέλνπ ην νπνίν πεξηέρεη
θσδηθνπνηεκέλεο πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο πνπ ζέινπκε
λα ηνπνζεηήζνπκε πάλσ ζην ράξηε. Σν αξρείν απηό δηαβάδεηαη από κία
κέζνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο, ε νπνία επεμεξγάδεηαη ηηο γξακκέο ηνπ
αξρείνπ κηα πξνο κία, δηαρσξίδεη ηελ πιεξνθνξία θαη έπεηηα κε θάπνηεο
άιιεο κεζόδνπο πνπ ζα αλαιπζνύλ ιεπηνκεξώο ζηε ζπλέρεηα ηεο
παξαγξάθνπ έρνπκε ην απνηέιεζκα πνπ παξνπζηάζηεθε πξνεγνπκέλσο.
Έλα παξάδεηγκα ηεο δνκήο ηνπ θεηκέλνπ θαίλεηαη ζηελ ζειίδα πνπ
αθνινπζεί :
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ΔΙΚΟΝΑ 4.17 : Παπάδειγμα ηηρ δομήρ ηος απσείος κειμένος points.txt

Σν αξρείν θεηκέλνπ νλνκάδεηαη points.txt θαη δνκείηαη σο εμήο:
Κάζε

γξακκή ηνπ θεηκέλνπ πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα ηα ζεκεία

ελδηαθέξνληνο πνπ βιέπνπκε ηνπνζεηεκέλα πάλσ ζην ράξηε : όηαλ
ζέινπκε λα δειώζνπκε κηα λέα θαηεγνξία έρνπκε νξίζεη ε γξακκή ηνπ
θεηκέλνπ λα μεθηλά κε ηελ ιέμε TYPE, θαη όια ηα επόκελα είδε
πιεξνθνξίαο πνπ ζέινπκε λα δώζνπκε λα μερσξίδνπλ κεηαμύ ηνπο κε ην
δηαρσξηζηηθό ζύκβνιν | .Οη ππόινηπεο πιεξνθνξίεο πνπ δίλνπκε θαηά
ηελ δήισζε ηεο θαηεγνξίαο είλαη, ν θσδηθόο ηεο θαηεγνξίαο, ην ρξώκα
όισλ ησλ ζεκείσλ πνπ αλήθνπλ ζ΄απηήλ θαη ε επηγξαθή ηεο πνπ
ζέινπκε λα θαίλεηαη ζην κελνύ επηινγώλ ηεο εθαξκνγήο. Αθνύ δεισζεί
ε θαηεγνξία, ζηηο ακέζσο επόκελεο γξακκέο γξάθνληαη ηα ζεκεία πνπ
ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε δίλνληαο πιεξνθνξία γηα ηηο ζπληεηαγκέλεο
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πάλσ ζηηο νπνίεο ζέινπκε λα ηνπνζεηεζνύλ, ην ρξώκα, ηηο δηαζηάζεηο
ηνπο, ην κύλεκα πνπ ζέινπκε λα θέξνπλ θαη ηελ επηγξαθή ηνπο.

Γήισζε
θαηλνύξηαο
θαηεγνξίαο

Κσδηθόο
θαηεγνξίαο

Υξώκα
ζεκείσλ
θαηεγνξίαο

Όλνκα ηεο θαηεγνξίαο
ζην κελνύ επηινγώλ
ηεο εθαξκνγήο

ΔΙΚΟΝΑ 4.18 : Γήλωζη καηηγοπίαρ

Σν ρξώκα δίλεηαη κε ηελ κνξθή RGB (r,g,b) γη’ απηό θαη δειώλεηαη κε 3
αξηζκνύο. Γηα παξάδεηγκα ην θόθθηλν ρξώκα πνπ αληηπξνζσπεύεη ηα
ζεκεία ηεο θαηεγνξίαο Interesting points & Exits νξίδεηαη

από ηελ

αιιεινπρία ησλ αξηζκώλ 255|0|0 .
Ζ εηθόλα πνπ αθνινπζεί θάλεη πην θαηαλνεηή ηε δνκή ηνπ αξρείνπ. Έηζη
γηα παξάδεηγκα αλ ζέιακε λα ηνπνζεηήζνπκε έλα ζεκείν ηεο θαηεγνξίαο
Museums κεηά ηελ δήισζε ηεο θαηεγνξίαο όπσο δείμακε παξαπάλσ ζα
γξάθακε ζην αξρείν points.txt :
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615|330|255|128|192|10|10|M|War Museum
Καη ζα εκθαληδόηαλ ην ζεκείν :

Γηαζηάζεηο ηνπ
ζεκείνπ

Δπηγξαθή

Οξηζκόο
ζπληεηαγκέλσλ

Πιεξνθνξία πνπ
δίλεη ην ζεκείν όηαλ
επηιέμνπκε από ην
κελνύ Info.

Οξηζκόο ηνπ
ρξώκαηνο ηνπ
ζεκείνπ
RGB(255,128,192)
ΔΙΚΟΝΑ 4.19 : Γημιοςπγία ενόρ ζημείος ηηρ καηηγοπίαρ Museums

Σν αξρείν παίδεη πνιύ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ δπλακηθή πινπνίεζε ηνπ
όινπ ζπζηήκαηνο.

Όηαλ ιέκε δπλακηθή πινπνίεζε ελλννύκε όηη αλ

θάπνηνο ζειήζεη λα αιιάμεη θαηεγνξίεο ζεκείσλ,ή λα ηνπνζεηήζεη
θαηλνύξηεο, ή λα πξνζζέζεη θάπνηα θαηλνύξηα ζεκεία, κπνξεί λα ην θάλεη
πνιύ εύθνια πεηξάδνληαο ην αξρείν κόλν θαη όρη ηνλ θώδηθα. Απηόο
είλαη ν «καγηθόο ηξόπνο» πνπ αλαθέξζεθε ζηελ παξάγξαθν 4.2 (εηθόλα
4.16) γηα ηελ δεκηνπξγία λέαο θαηεγνξίαο.
πλερίδνπκε παξνπζηάδνληαο ηηο πέληε θιάζεηο θαη ηηο κεζόδνπο πνπ
πεξηέρνπλ θαη πνπ αλαθέξζεθαλ πξνεγνπκέλσο.

Class MapMidlet
Ζ θιάζε MapMidlet είλαη ην visual MIDlet ηεο εθαξκνγήο. Δίλαη ε
θιάζε κέζα από ηελ νπνία θαιείηαη έλα αληηθείκελν κηαο θιάζεο πνπ
ζα δνύκε παξαθάησ θαη πνπ πινπνηεί όια απηά πνπ θαίλνληαη ζηελ
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νζόλε ηνπ θηλεηνύ καο ηειεθώλνπ. Απνηειείηαη από έλαλ constructor θαη
από ελληά κεζόδνπο.
 Ο constructor, όπσο μέξνπκε θέξεη ην όλνκα ηεο θιάζεο :
νλνκάδεηαη δειαδή MapMidlet()

θαη

απηό πνπ θάλεη ζηελ

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε είλαη λα δεκηνπξγεί έλα αληηθείκελν ηεο
θιάζεο ImageCanvas.
 πλερίδνπκε κε ηε κέζνδν initialize() , ε νπνία αξρηθνπνηεί ην
User Interface (UI) ηεο εθαξκνγήο θαη πνπ ζπγθεθξηκέλα κε ηελ
εληνιή getDisplay().setCurrent(imgCanvas), νξίδεη λα εκθαληζηεί
ζηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ καο ηειεθώλνπ ην αληηθείκελν ηεο
θιάζεο ImageCanvas πνπ δεκηνπξγήζεθε από ηνλ constructor.
 Ζ κέζνδνο getDisplay() επηζηξέθεη έλα instance ηεο Display πνπ
πεξηγξάθεθε ζηελ αξρή ηεο παξαγξάθνπ 4.3.2.
 Ζ κέζνδνο exitMIDlet() εθηειεί ηελ έμνδν ηεο εθαξκνγήο
 Ζ κέζνδνο get_exitCommand()

επηζηξέθεη έλα instance ηεο

εληνιήο Exit έηζη ώζηε αλ ζέινπκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ
εληνιή exit λα κελ ηελ δεκηνπξγνύκε, λα ηελ νξίδνπκε μαλά θαη
λα ηελ πξνζζέηνπκε ζην θνκκάηη ηνπ θώδηθα πνπ ηε
ρξεηαδόκαζηε.

Με

κία

απιή

θιήζε

ηεο

κεζόδνπ

get_exitCommand() ηα παξαπάλσ ζα γίλνληαη απηόκαηα.
 Ζ κέζνδνο get_form1() επηζηξέθεη έλα instance ηεο θιάζεο Form
αθνύ πξώηα ην δεκηνπξγήζεη.
 Ζ κέζνδνο startApp() πεξηνξίδεη ηε δξάζε ηεο κόλν ζηελ θιήζε
ηεο κεζόδνπ initialize() πνπ πεξηγξάθεθε παξαπάλσ. Δπίζεο κε
απηήλ εδώ ηε κέζνδν ην AMS ζηέιλεη ζήκα ζην MIDlet όηη είλαη
ζε active θαηάζηαζε.
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 Με ηε κέζνδν pauseApp() ην AMS ζηέιλεη ζήκα ζην MIDlet όηη
βξίζθεηαη ζε pause θαηάζηαζε.
 Με ηε κέζνδν destroyApp () ην AMS ζηέιλεη ζήκα ζην MIDlet όηη
βξίζθεηαη ζε destroyed θαηάζηαζε θαη όηη πιένλ έρεη ζηακαηήζεη.

Class Category
Ζ θιάζε Category απνηειείηαη από 2 constructors θαη από 4 κεζόδνπο.
Δίλαη ε πην κηθξή θιάζε ηνπ project θαη

νξίδεη ηελ ύπαξμε κηαο

θαηεγνξίαο ζεκείσλ . Από ηνπο 2 constructors ν έλαο δελ παίξλεη
νξίζκαηα, δεκηνπξγεί έλα instance ηεο θιάζεο θαη αξρηθνπνηεί ην ρξώκα
θαη ην όλνκα ηεο θαηεγνξίαο πνπ ηελ αληηπξνζσπεύνπλ. Ο δεύηεξνο
constructor δεκηνπξγεί νπζηαζηηθά κία θαηεγνξία ζεκείσλ κε ην όλνκα
θαη ην ρξώκα πνπ δίλνληαη θάζε θνξά (από ην αξρείν,όπσο πεξηγξάθεθε
παξαπάλσ), αθνύ παίξλεη ζαλ νξίζκαηα, έλα String (γηα ην όλνκα) θαη
έλα RGB(γηα ην ρξώκα).
Οη κέζνδνη πνπ πεξηέρεη ε θιάζε ρσξίδνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο : ηηο
Getters θαη ηηο Setters. Ολνκάδνληαη έηζη επεηδή νη κελ setters ζέηνπλ
θάηη ίζν κε θάηη άιιν (από ην αγγιηθν set = ζέησ), θαη νη δε getters πνπ
παίξλνπλ – επηζηξέθνπλ θάηη (από ην αγγιηθό get = παίξλσ).
Setters:
 Ζ κέζνδνο setColor(RGB c ) ζέηεη ην ρξώκα ηεο θαηεγνξίαο ίζν
κε απηό πνπ ηνπ δίλεη ε RGB παξάκεηξνο.
 Ζ κέζνδνο setTypeName(String tn) ζέηεη ην όλνκα ηεο θαηεγνξίαο
ίζν κε απηό πνπ ηνπ δίλεη ε String παξάκεηξνο.
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Getters:
 Ζ κέζνδνο getColor() επηζηξέθεη ην ρξώκα ηεο θαηεγνξίαο ζην
ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο από όπνπ θαη εθιήζε.
 Ζ κέζνδνο getTypeName() επηζηξέθεη ην όλνκα ηεο θαηεγνξίαο
ησλ ζεκείσλ ζην ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο από όπνπ θαη εθιήζε.

Class PointOfInterest
Ζ θιάζε PointOfInterest απνηειείηαη από 2 constructors θαη από 18
κεζόδνπο. Δλλέα setters θαη ελλέα getters κεζόδνπο. Οξίδεη ηελ ύπαξμε
έλνο ζεκείνπ νπνηαζδήπνηε θαηεγνξίαο . Ο constructor κε ηα θελά
νξίζκαηα PointOfInterest(), δεκηνπξγεί έλα instance ηεο θιάζεο θαη
αξρηθνπνηεί ηα ζηνηρεία πνπ πεξηγξάθνπλ έλα ζεκείν όπσο :
 Σηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ
 Σν ρξώκα
 Σελ επηγξαθή
 Σν κήλπκα πνπ αθνξά ην ζεκείν θαη πνπ εκθαλίδεηαη όηαλ
επηιεγεί ε εληνιή Info.
 Σνλ θσδηθό ηεο θαηεγνξίαο
 Σν όλνκα ηεο θαηεγνξίαο
 Σν πιάηνο ηνπ ζεκείνπ
 Σν ύςνο ηνπ ζεκείνπ
 Καη ηέινο κηα boolean κεηαβιεηή πνπ ελεκεξώλεη αλ ην ζεκείν
είλαη νξαηό ζην ράξηε ή όρη.
Ο δεύηεξνο constructor PointOfInterest(Point p, RGB c, String l, String
m, String tc,String tn,int w,int h) έρεη σο νξίζκαηα ηηο πιεξνθνξίεο πνπ
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ (ζπληεηαγκέλεο, ρξώκα θιπ) θαη δεκηνπξγεί
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έλα instance κε ηα ζηνηρεία πνπ παίξλεη από ην αξρείν ή ηνλ
πξνγξακκαηηζηή.
Setters
 Ζ κέζνδνο setPos(Point p ) ζέηεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ
ίζεο κε απηέο πνπ ηνπ δίλεη ε παξάκεηξνο ηύπνπ Point.
 Ζ κέζνδνο setColor(RGB c) ζέηεη ην ρξώκα ηνπ ζεκείνπ ίζν κε
απηό πνπ ηνπ δίλεη ε παξάκεηξνο ηύπνπ RGB.
 Ζ κέζνδνο setLabel(String l) ζέηεη ηελ επηγξαθή ηνπ ζεκείνπ ίζε
κε απηή πνπ ηνπ δίλεη ε παξάκεηξνο ηύπνπ String.
 Ζ κέζνδνο setMsg(String s) ζέηεη ηo κήλπκα πνπ αθνξά ην ζεκείν
ίζν κε απηό πνπ ηνπ δίλεη ε παξάκεηξνο ηύπνπ String.
 Ζ κέζνδνο setTypeCode(String tc) ζέηεη ην θσδηθό όλνκα ηεο
θαηεγνξίαο ηνπ ζεκείνπ ίζν κε απηό πνπ ηνπ δίλεη ε παξάκεηξνο
ηύπνπ String.
 Ζ κέζνδνο setTypeName(String tn ) ζέηεη ηo όλνκα ηεο
θαηεγνξίαο ηνπ ζεκείνπ ίζν κε απηό πνπ ηνπ δίλεη ε παξάκεηξνο
ηύπνπ String.
 Ζ κέζνδνο setVisible(boolean v) ζέηεη ην ζεκείν νξαηό ζην ράξηε
ηεο εθαξκνγήο ή κή νξαηό. Αλ ε Boolean κεηαβιεηή είλαη αιεζήο
ηόηε ην ζεκείν είλαη νξαηό, ελώ αλ είλαη ςεπδήο ην ζεκείν δελ
θαίλεηαη ζην ράξηε.
 Ζ κέζνδνο setPointWidth(int w) ζέηεη ην πιάηνο ηνπ ζρήκαηνο ηνπ
ζεκείνπ ίζν κε απηό πνπ ηνπ δίλεη ε παξάκεηξνο ηύπνπ int.
 Ζ κέζνδνο setPointHeight(int h) ζέηεη ην ύςνο ηνπ ζρήκαηνο ηνπ
ζεκείνπ ίζν κε απηό πνπ ηνπ δίλεη ε παξάκεηξνο ηύπνπ int.
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Getters
 Ζ κέζνδνο getPos() επηζηξέθεη ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ζεκείνπ
ζην κέξνο εθείλν ηνπ πξνγξάκκαηνο από όπνπ θαη εθιήζε.
 Ζ κέζνδνο getColor() επηζηξέθεη ην ρξώκα ηνπ ζεκείνπ

ζην

κέξνο εθείλν ηνπ πξνγξάκκαηνο από όπνπ θαη εθιήζε.
 Ζ κέζνδνο getLabel() επηζηξέθεη ηελ επηγξαθή ηνπ ζεκείνπ ζην
κέξνο εθείλν ηνπ πξνγξάκκαηνο από όπνπ θαη εθιήζε.
 Ζ κέζνδνο getMsg() επηζηξέθεη ην κήλπκα πνπ αθνξά ην ζεκείν,
ζην κέξνο εθείλν ηνπ πξνγξάκκαηνο από όπνπ θαη εθιήζε.
 Ζ κέζνδνο getTypeCode() επηζηξέθεη ηνλ θσδηθό ηεο θαηεγνξίαο
ηνπ ζεκείνπ, ζην κέξνο εθείλν ηνπ πξνγξάκκαηνο από όπνπ θαη
εθιήζε.
 Ζ κέζνδνο getTypeName() επηζηξέθεη ην όλνκα ηεο θαηεγνξίαο
ηνπ ζεκείνπ, ζην κέξνο εθείλν ηνπ πξνγξάκκαηνο από όπνπ θαη
εθιήζε.
 Ζ

κέζνδνο

getVisible()

επηζηξέθεη

F

(false)

ή

Σ(true),

δηαςεύδνληαο ε επαιεζεύνληαο όηη ην ζεκείν είλαη νξαηό ζην
ράξηε ή νρη,

ζην κέξνο εθείλν ηνπ πξνγξάκκαηνο από όπνπ θαη

εθιήζε.
 Ζ κέζνδνο getPointWidth() επηζηξέθεη ην πιάηνο ηνπ ζρήκαηνο
ηνπ ζεκείνπ ζην κέξνο εθείλν ηνπ πξνγξάκκαηνο από όπνπ θαη
εθιήζε.
 Ζ κέζνδνο getPointHeight () επηζηξέθεη ην ύςνο ηνπ ζρήκαηνο
ηνπ ζεκείνπ, ζην κέξνο εθείλν ηνπ πξνγξάκκαηνο από όπνπ θαη
εθιήζε.
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Class MyForm1
Ζ θιάζε MyForm1 απνηειείηαη από έλαλ constructor θαη από δύν
κεζόδνπο. Ζ θιάζε απηή νξίδεη ηε θόξκα πνπ βιέπνπκε ζηελ νζόλε ηεο
ζπζθεπήο όηαλ από ην κελνύ ησλ επηινγώλ επηιέμνπκε Info.

Ο

constructor MyForm(MapMidlet midlet) παίξλεη ζαλ όξηζκα ην midlet
ζην νπνίν ζα πξνζαξηεζεί ε θόξκα θαη δεκηνπξγεί κηα εληνιή back θαη
έλα ticker(θπιηόκελν κήλπκα ζην πάλσ κέξνο ηνπ Form θαη άξα θαη ηεο
νζόλεο ηνπ θηλεηνύ καο ηειεθώλνπ).
 Ζ κέζνδνο setInfoValue(String info) θαζνξίδεη ηα ραξαθηεξηζηηθά
ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ ζύληαμε ηνπ
κελύκαηνο θαη πνπ ζα θαλεί ζηελ νζόλε, θαη επίζεο ζέηεη ην
κήλπκα ίζν κε απηό πνπ δίλεη ε παξάκεηξνο String.
 Ζ κέζνδνο commandAction(Command c, Displayable d) παίξλεη
ζαλ νξίζκαηα κηα εληνιή θαζώο θαη ην displayable(Canvas ε
Form) γηα ην νπνίν ζα ηζρύεη ε εληνιή απηή. ηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε ε κέζνδνο απηή ειέγρεη αλ ε εληνιή είλαη ε back. Αλ
ηζρύεη ην παξαπάλσ, κε ην πνπ επηιεγεί ε εληνιή back, από ηελ
θαηάζηαζε Form ζηελ νπνία βξηζθόκαζηε θαη βιέπνπκε ζηελ
νζόλε (κήλπκα πνπ αθνξά ην ζεκείν), κεηαθεξόκαζηε ζηελ
πξνεγνύκελε θαηάζηαζε ηεο νζόλεο θαη βιέπνπκε θαη πάιη ην
ράξηε(Canvas).

Class ImageCanvas
Ζ θιάζε ImageCanvas είλαη ε πην εθηελήο θιάζε ηεο εθαξκνγήο θαη
ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, κέζα ζ΄ απηήλ δεκηνπξγόπληαη ζρεδόλ όια από
όζα βιέπνπκε ζηελ νζόλε ηεο θνξεηήο καο ζπζθεπήο. Παξαθάησ γίλεηαη
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κηα ιεπηνκεξήο αλάιπζε ησλ κεζόδσλ πνπ πινπνηήζεθαλ πξνθεηκέλνπ
λα έρνπκε ην γλσζηό απνηέιεζκα. Ζ θιάζε ImageCanvas απνηειείηαη
από έλαλ constructor θαη από πέληε κεζόδνπο.
Ο constructor ImageCanvas() πάηξλεη ζαλ όξηζκα ην midlet ζην νπνίν ζα
πξνζαξηεζεί (MapMidlet), θάλεη ηηο απαξαίηεηεο αξρηθνπνηήζεηο,
δεκηνπξγεί εληνιέο, δεζκεύεη ρώξν

θαη δεκηνπξγεί ην image

ChaniaTown.png πνπ απεηθνλίδεη ην ράξηε ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ θαη
ηέινο θαιεί ηηο κεζόδνπο πνπ δεκηνπξγνύλ ηα ζεκεία από ην .txt αξρείν
θαη ην κελνύ ησλ επηινγώλ ηεο εθαξκνγήο.
 Ζ κέζνδνο createPointsFromTextFile(String fileName) δέρεηαη
ζαλ όξηζκα ην όλνκα ηνπ αξρείνπ πνπ πεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο
γηα ηα ζεκεία θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπο θαη πνπ ζηελ πξνθεηκέλε
πεξίπησζε νλνκάδεηαη points.txt. Ζ ιεηηνπξγία ηεο κεζόδνπ
έγθεηηαη ζηα εμήο : όιεο νη γξακκέο ηνπ αξρείνπ θνξηώλνληαη θαη
απνζεθεύνληαη ζε έλαλ buffer από όπνπ θαη επεμεξγάδνληαη κία –
κία.

Αλ ε γξακκή αξρίδεη από ηε ιέμε TYPE, ηόηε

θαηαιαβαίλνπκε όηη πξόθεηηαη γηα κία λέα θαηεγνξία θαη αξρίδεη
κηα δηαδηθαζία ζπιινγήο πιεξνθνξηώλ γηα ηελ θαηεγνξία απηή.
Σν πξόγξακκα δηαβάδεη ηελ γξακκή κέρξη λα βξεί ηνλ
δηαρσξηζηηθό ραξαθηήξα | - όπσο έρεη αλαθεξζεί θαη θαηά ηελ
παξνπζίαζε ηεο δνκήο ηνπ αξρείνπ – ή κερξη λα βξεζεί ην ηέινο
ηεο γξακκήο (-1). Όηαλ βξεί ην δηαρσξηζηηθό |, απνζεθεύεη ζε κία
κεηαβιεηή απηό πνπ έρεη δηαβάζεη εσο ηώξα θαη ζπλερίδεη
δηαβάδνληαο θαη απνζεθεύνληαο ζε δηαθνξεηηθέο κεηαβιεηέο θάζε
θνξά, κερξη λα βξεη θαη πάιη | ή ην ηέινο ηεο γξακκήο.
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Κάηη αλάινγν ηζρύεη όηαλ ε γξακκή μεθηλά κε αξηζκό. Μόλν πνπ
ηόηε ην πξόγξακκα «θαηαιαβαίλεη» όηη πξόθεηηαη γηα εηζαγσγή
ζεκείνπ

θαη κε αλάινγν ηξόπν απνζεθεύεη ηηο απαξαίηεηεο

πιεξνθνξίεο .

Απνζήθεπζε ηεο ιέμεο
POI πνπ
αληηπξνζσπεύεη ηνλ
θσδηθό ηεο θαηεγνξίαο
ζηελ κεηαβιεηή
typeCode.

Απνζήθεπζε ησλ
αθεξαίσλ αξηζκώλ
πνπ
αληηπξνζσπεύνπλ ην
ρξώκα ζηηο
κεηαβιεηέο r,g,b.

Απνζήθεπζε ηνπ String πνπ
αληηπξνζσπεύεη ην όλνκα
ηεο θαηεγνξίαο ζηελ
κεηαβιεηή typeName.

Ζ γξακκή αξρίδεη
κε ηελ ιέμε TYPE
αξα
ΔΙΚΟΝΑ 4.20 : Μέθοδορ createPointsFromTextFile()
θαηαιαβαίλνπκε
όηη πξόθεηηαη γηα
θαηεγνξία ζεκείσλ

Αθνύ ζπιιερζνύλ ηα ζηνηρεία γηα όια ηα ζεκεία θαη ηηο θαηεγνξίεο ηνπο,
ζηελ ζπλέρεηα δεζκεύεηαη ρώξνο ζηε κλήκε γηα λα δεκηνπξγεζνύλ απηά
ηα ζεκεία.

 Ζ κέζνδνο createCommands() παίξλεη ην όλνκα ηεο θαηεγνξίαο
ησλ ζεκείσλ πνπ δεκηνπξγήζεθε θαη πνπ απνζεθεύηεθε
πξνεγνπκέλσο ζηελ κεηαβιεηή typeName θαη ην θαξθηηζώλεη ζην
κελνύ επηινγώλ ηεο εθαξκνγήο.

68

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 4 : Ηλεκηπονικόρ ηοςπιζηικόρ οδηγόρ ηηρ πόληρ ηων Υανίων

 Ο ξόινο ηεο κεζόδνπ paint() έγθεηηαη ζηε δεκηνπξγία γξαθηθώλ
θαη

πεξηιακβάλεη

ην

«δσγξάθηζκα»

ηνπ

ράξηε,

ην

«δσγξάθηζκα»ησλ ζεκείσλ πάλσ ζην ράξηε θαζώο θαη ησλ
επηγξαθώλ πάλσ ζην ζρήκα πνπ
ελδηαθέξνληνο. Δπίζεο κε

ζπκβνιίδεη ην ζεκείν

ηε κέζνδν απηή κπνξνύκε λα

κεηαθηλνύκε ηηο ζπληεηαγκέλεο ηνπ ράξηε νη νπνίεο θαίλνληαη
ζηελ νζόλε ηεο ζπζθεπήο, έηζη ώζηε κε ην πάηεκα ησλ πιήθηξσλ
κεηαηόπηζεο λα κπνξνύκε λα έρνπκε νπηηθή επαθή κε θάζε κέξνο
ηνπ ράξηε.
 Ζ κέζνδνο commandAction(Command c, Displayable d) παίξλεη
ζαλ όξηζκα Commands θαη Dislayable. Ζ κέζνδνο απηή είλαη
δηαθνξεηηθή από ηε κέζνδν commandAction πνπ παξνπζηάζηεθε
ζηελ θιάζε MyForm1 θαη αθνξά ηελ θιάζε ImageCanvas.
Λεηηνπξγεί σο εμήο :
o Αλ ε εληνιή πνπ επηιέρηεθε ζην κελνύ επηινγώλ από ην
ρξήζηε είλαη ε Exit, ηόηε ε εθαξκνγή ηεξκαηίδεηαη.
o Αλ επηιέρηεθε ε εληνιή Map ηόηε εκθαλίδεηαη ν ράξηεο κε
όιεο ηηο θαηεγνξίεο ησλ ζεκείσλ. Ο ρξήζηεο έρεη ηε
δπλαηόηεηα πινήγεζεο ζε όιν ην ράξηε ρσξίο όκσο λα
κπνξεί λα επηιέμεη θάπνην από όια ηα ζεκεία.
o Αλ επηιέρηεθε κία από ηηο θαηεγνξίεο πνπ δεκηνπξγήζεθαλ,
ν ρξήζηεο κπνξεί λα εμεξεπλήζεη όια ηα ζεκεία ηεο θάζε
θαηεγνξίαο θαη επίζεο κπνξεί λα ηα επηιέμεη. Ζ επηινγή
γίλεηαη όηαλ ην ζεκείν πνπ καο ελδηαθέξεη γίλεη πξάζηλν κε
ηε βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ θαηεύζπλζεο.
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o Αλ

επηιέρηεθε

ε

εληνιή

ηόηε

Info

ε

κέζνδνο

commandAction() θαιεί ηνλ constructor ηεο θιάζεο
MyForm1 θαη δεκηνπξγεί έλα instance ηεο θιάζεο απηήο
έηζη ώζηε λα κπνξνύκε λα δνύκε ζηελ νζόλε ηελ
πιεξνθνξία ηνπ ζεκείνπ πνπ επηιέμακε.
o Σέινο αλ επηιέρηεθε ε εληνιή Help, ηόηε ε κέζνδνο
commandActηνn() θαη πάιη δεκηνπξγεί έλα instance ηεο
θιάζεο MyForm1, έηζη ώζηε λα δνύκε ζηελ νζόλε ην
θείκελν βνεζείαο.
 Ζ κέζνδνο keyPressed(int keyCode) παίξλεη ζαλ όξηζκα ην
πιήθηξν (θάζε πιήθηξν αληηζηνηρεί ζε έλαλ θσδηθό αθέξαην
αξηζκό) πνπ παηήζεθε από ηνλ ρξήζηε ηεο ζπζθεπήο. Ο ξόινο ηεο
είλαη ν πην βαζηθόο γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο. Πξηλ
εμεγεζεί ε ε ιεηηνπξγία ηεο κεζόδνπ όκσο, πξέπεη λα πνύκε όηη
έρνπκε

δεκηνπξγήζεη

κηα

κεηαβιεηή

mode

ζηελ

νπνία

απνζεθεύνπκε αλ ε εθαξκνγή καο είλαη ζε θαηάζηαζε Map (όπνπ
γίλεηαη θαη ε πεξηήγεζε ζε όιν ην ράξηε), ή αλ βξίζθεηαη ζε
θαηάζηαζε επηινγήο θαηεγνξίαο θαη κόλν (όπνπ ε πεξηήγεζε
γίλεηαη κόλν αλάκεζα ζηα ζεκεία ηεο θαηεγνξίαο). Ο πεξηνξηζκόο
δελ ηζρύεη γηα ηηο επηινγέο Info, Exit, Help.
o Αλ ην mode ηεο εθαξκνγήο είλαη Map ηόηε ε κέζνδνο θάλεη
δπλαηή ηελ πεξηήγεζε ζε όιν ην ράξηε. Αλ γηα παξάδεηγκα
παηεζεί ην πιήθηξν UP ηόηε ν ρξήζηεο ζα δεη ζηελ νζόλε
ηνπ θηλεηνύ ηειεθώλνπ, ην πάλσ κέξνο ηνπ ράξηε ζε ζρέζε
κε ην κέξνο ηνπ ράξηε πνπ έβιεπε πξηλ παηεζεί ην πιήθηξν
απηό. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ αιιαγή ησλ
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ζπληεηαγκέλσλ από ηηο νπνίεο αξρίδεη λα δσγξαθίδεη ε
κέζνδνο paint().
o Αλ έρεη επηιεγεί νπνηαδήπνηε εληνιή από ην κελνύ ησλ
επηινγώλ πνπ αθνξά ηηο θαηεγνξίεο ηόηε ε εθαξκνγή αιάδεη
θαηάζηαζε θαη ε κέζνδνο θάλεη δπλαηή κόλν ηελ πεξηήγεζε
από ζεκείν ζε ζεκείν ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο. Πξέπεη λα
ππελζπκηζηεί όηη όηαλ έρνπκε επηιέμεη θάπνηα απν ηηο
θαηεγνξίεο ε κεηαθίλεζε απν ζεκείν ζε ζεκείν γίλεηαη
κόλν κε ηελ βνήζεηα ησλ πιήθηξσλ RIGHT θαη LEFT. Ζ
πινπνίεζε ηεο κεηαθίλεζεο απν ζεκείν ζε ζεκείν γίλεηαη
κε ηνλ εμήο ηξόπν : Βξηζθόκαζηε ζε έλα ζεκείν ην νπνίν
είλαη πξάζηλν,αλεμάξηεηα κε ην ρξώκα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ,
θαη ζέινπκε λα δνύκε πνην είλαη ην επόκελν ζεκείν πνπ
ππάξρεη ζηα δεμηά ηνπ. Όηαλ παηεζεί ην πιήθηξν RIGHT
ηόηε, ςάρλνπκε όια ηα ζεκεία ησλ νπνίσλ νη ζπληεηαγκέλεο
x, είλαη πην κεγάιεο ζε αξηζκό από ηελ ζπληεηαγκέλε x ζηελ
νπνία βξίζθεηαη ην ήδε επηιεγκέλν ζεκείν. Αθνύ ηηο
βξνύκε, ηόηε ςάρλνπκε πνην ζεκείν έρεη ηελ πην θνληηλή
απόζηαζε απν ην ζεκείν πνπ είκαζηε. Όηαλ ην βξνύκε, ην
ζεκείν απηό γίλεηαη πξάζηλν θαη ην πξνεγνύκελν αλαθηά
θαη πάιη ην ρξώκα ηεο θαηεγνξίαο ηνπ. Κάηη αληίζηνηρν
ζπκβαίλεη θαη όηαλ παηήζνπκε ην πιήθηξν LEFT.
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Ζ keyPressed( ), ήηαλ ε ηειεπηαία κέζνδνο ηεο θιάζεο ImageCanvas,
θαη θάπσο έηζη ηειεηώλεη ε αλάιπζε ηνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο. Γηα
θαιύηεξε θαηαλόεζε ηνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο, κπνξείηε λα
αλαηξέμεηε ζηνλ θώδηθα πνπ δίλεηαη ζε CD καδί κε ην παξόλ θείκελν
ζπλνδεπόκελνο

από

επηθνηλσλήζεηε

ζρόιηα.

καδί

Γηα

κνπ,

ηπρόλ

απνξίεο,

ζηέιλνληαο

κπνξείηε

λα
ζην

e-mail

katerinakontomanou@yahoo.gr .

4.4 σόλια – Παπαηηπήζειρ
Ζ πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο πνπ παξνπζηάζηεθε παξαπάλσ δελ ήηαλ
εύθνιε ππόζεζε. Πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνιιέο αιιαγέο γηα λα θηάζνπκε
ζην

επηζπκεηό

απνηέιεζκα.

Σν

θπξηόηεξν

πξόβιεκα

πνπ

αληηκεησπίζηεθε θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο ήηαλ
όηη αξρηθά ν θώδηθαο είρε δεκηνπξγεζεί κε ζηαηηθό ηξόπν. Απηό
ζεκαίλεη όηη όιε ε πιεξνθνξία πνπ ππάξρεη ζην αξρείν points.txt ήηαλ
απνζεθεπκέλε εληόο ηνπ θώδηθα. Σν γεγνλόο απηό δπζραίξαηλε ηελ
εηζαγσγή θαηλνύξησλ ζεκείσλ, ή θαηεγνξηώλ, ηελ αιιαγή ή ηελ
εηζαγσγή θαηλνύξησλ πιεξνθνξηώλ, επεηδή θάηη ηέηνην ζα θαζηζηνύζε
απαξαίηεηε ηελ αιιαγή ηνπ θώδηθα ηεο εθαξκνγήο θαη ζαθώο δελ ζα
ήηαλ εύθνιν λα γίλεη από θάπνηνλ πνπ δελ μέξεη λα πξνγξακκαηίδεη.
Δπηπιένλ ε ζηαηηθή πινπνίεζε ηεο εθαξκνγήο έθαλε ηνλ θώδηθά ηεο
αραλή

από

ηελ

άπνςε

όηη

έπηαλε

πνιιέο

γξακκέο

θώδηθα.

Υαξαθηεξηζηηθό παξάδεηγκα απνηειεί ε θιάζε ImageCanvas, ε νπνία κε
ηελ ζηαηηθή πινπνίεζε έπηαλε 1300 πεξίπνπ γξακκέο θώδηθα, ελώ κε ηελ
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δπλακηθή πινπνίεζε, ε έθηαζή ηεο πεξηνξίζηηθε ζε ιίγεο εθαηνληάδεο
γξακκέο θώδηθα.
Δπίζεο πξέπεη λα αλαθεξζεί σο κεγίζηεο ζεκαζίαο παξαηήξεζε όηη ε
κλήκε πνπ θαηαιακβάλεη ε παξνύζα εθαξκνγή είλαη 938 ΚΒ ελώ ν
ράξηεο

πνπ

πεξηέρεηαη

ζηελ εθαξκνγή απηή,

είλαη

918 ΚΒ.

Καηαιακβάλεη δειαδή πάλσ από ην 95% ηεο κλήκεο ηεο εθαξκνγήο.
Δπίζεο πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ε κλήκε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
εθαξκνγή απηή δελ είλαη ζηαζεξή αιιά κεηαβάιιεηαη αλάινγα κε ηηο
πξνζζήθεο, ηηο αιιαγέο θαη ηηο δηαγξαθέο ζην αξρείν θεηκέλνπ. Γελ ζα
απαηηείηαη όκσο κλήκε γηα ηελ εθαξκνγή ιηγόηεξε από 918 ΚΒ πνύ είλαη
θαη ην κέγεζνο (ζε κλήκε) ηνπ .png αξρείνπ ηνπ ράξηε.

4.5 Δπαλήθεςζη ζωζηήρ λειηοςπγίαρ ηηρ εθαπμογήρ
ηελ παξάγξαθν απηή, αλαθέξεηαη όηη γηα λα θηάζνπκε ζην επηζπκεηό
απνηέιεζκα, έγηλαλ πνιιέο επαιεζεύζεηο γηα λα πηζηνπνηεζεί όηη ε
εθαξκνγή απηή ιεηηνπξγεί ζσζηά θαη όηη δελ ππάξρεη πεξίπησζε ην
ζύζηεκα λα θαηαξξεύζεη:
 Έηζη ινηπόλ δνθηκάζηεθαλ πνιιέο θνξέο όιεο νη επηινγέο πνπ
αλήθνπλ ζην menu ηεο εθαξκνγήο κε δηαθνξεηηθή ζεηξά θάζε
θνξά θαη κε πνιύ κεγάιε πξνζνρή.
 Αθόκε, επηιέρηεθαλ όια ηα ζεκεία θάζε θαηεγνξίαο έλα πξνο έλα
πνιιέο θνξέο γηα λα δνύκε αλ ππάξρεη πξόβιεκα κε ην ρξώκα ηεο
θαηεγνξίαο, κε ηελ πιεξνθνξία πνπ θέξνπλ όια ηα ζεκεία
ελδηαθέξνληνο πάλσ ηνπο, ή κε ηελ ζέζε ηνπο ζην ράξηε.
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 Δπηπιένλ δνθηκάζηεθε ε εηζαγσγή, δηαγξαθή ή ελεκέξσζε,
ζεκείνπ αιιά θαη θαηεγνξίαο ζην αξρείν points.txt, έηζη ώζηε ε
αιιαγή ηνπ αξρείνπ θεηκέλνπ λα ζπλεπάγεηαη θαη ηελ αληίζηνηρε
αιιαγή ζηνλ ράξηε πνπ βιέπνπκε ζηελ νζόλε ηνπ θηλεηνύ καο
ηειεθώλνπ. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζέινπκε λα εηζάγνπκε κηα
θαηεγνξία δύν ζεκείσλ κε ην όλνκα Parkings, επηγξαθή P,
ρξώκκα κσβ, κε δηαζηάζεηο θαη θείκελν ηεο αξεζθείαο καο ζην
αξρείν, λα βιέπνπκε θαη ηελ αληίζηνηρε πξνζζήθε ζην ράξηε θαη
ην κελνύ ηεο εθαξκνγήο καο (Δηθόλα 4.16).

 Αθόκε πηζηνπνηήζεθε όηη ε κλήκε πνπ θαηαιακβάλεη ε εθαξκνγή
αλήθεη ζηηο πξνδηαγξαθέο κλήκεο πνπ νξίδεη ην δίδπκν ηεο
δηακόξθσζεο θαη ηνπ πξνθίι γηα ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη δελ
ππάξρεη πξόβιεκα ην ζύζηεκα λα θαηαξξεύζεη.
 Σέινο δνθηκάζηεθε θαη ε νξζή ιεηηνπξγία ηεο πινήγεζεο. Αλ
δειαδή κε ην πάηεκα ησλ πιήθηξσλ κεηαθίλεζεο γίλεηαη θαη ε
αληίζηνηρε κεηαθίλεζε ζην ράξηε (πάηεκα πιήθηξνπ δεμηάο
κεηαθίλεζεο => κεηαθίλεζε ηνπ ράξηε πξνο ηα δεμηά). Δπίζεο
δνθηκάζηεθε θαη ε πινήγεζε από ζεκείν ζε ζεκείν.
Αθνύ δνθηκάζηεθαλ όια ηα παξαπάλσ, επαιεζεύηεθε ε ζσζηή
ιεηηνπξγία ηεο εθαξκνγήο.
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5
ΔΓΥΔΙΡΙΓΙΟ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ
ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΔΦΑΡΜΟΓΗ
5.1 Διζαγωγή
Σν θεθάιαην απηό παξνπζηάδεη έλα εγρεηξίδην, ην νπνίν κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο πνπ ελδηαθέξεηαη λα δεκηνπξγήζεη κηα
παξόκνηα εθαξκνγή γηα θηλεηά ηειέθσλα βαζηδόκελε ζην πξνθίι MIDP
θαη ηελ δηακόξθσζε CLDC. Παξνπζηάδεη θιάζεηο θαη κεζόδνπο πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ παξνύζα εθαξκνγή, αιιά θαη θιάζεηο θαη
κεζόδνπο πνπ δελ ρξεζηκνπνηήζεθαλ αιιά είλαη πνιύ ρξήζηκεο γηα
παξόκνηα projects ε θαη γηα πξνζζήθε ζηελ ήδε ππάξρνπζα εθαξκνγή.

5.2 Ππογπαμμαηίζονηαρ με ηην J2ME
ηηο παξαγξάθνπο πνπ αθνινπζνύλ παξνπζηάδεηαη κηα ζπλνιηθή εηθόλα
γηα ηελ δεκηνπξγία ελνο MIDlet κε ζρόιηα θαη παξαδείγκαηα πνπ
βνεζνύλ ηνλ αλαγλώζηε λα κάζεη λα πξνγξακκαηίδεη κε ηελ J2ME.
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5.2.1 MIDlets και MIDlet states
Σν πξνθίι MIDP όπσο έρεη αλαθεξζεί ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην
πξνζδηνξίδεη θηλεηά ηειέθσλα, ελώ νη εθαξκνγέο πνπ γξάθνληαη πάλσ
ζε απηό απνθαινύληαη MIDlets. Σα MIDlets είλαη θάηη παξόκνην κε ηα
γλσζηά από ηελ J2SE applets. Κάζε MIDP εθαξκνγή είλαη έλα MIDlet,
θαη

ζε

θάζε

MIDlet

ρξεζηκνπνηείηαη

ε

θιάζε

javax.microedition.midlet.MIDlet. Δπίζεο όπσο θαη ζηα applets, έηζη θαη
ζηα MIDlets, πξέπεη αλαγθαζηηθά λα πινπνηεζνύλ θαη θάπνηεο κεζόδνη,
όπσο είλαη νη startApp(), pauseApp(), destroyApp(). Δύθνια κπνξεί λα
καληέςεη θαλείο από ηα νλόκαηά ηνπο, όηη απηέο νη κέζνδνη νξίδνληαη γηα
λα δηεπθνιύλνπλ ην Application Management Software (AMS) λα
δηαρεηξηζηεί ηνλ θύθιν δσήο ελόο MIDlet. Έλα MIDlet θαηα ηελ δηάξθεηα
ηεο δσήο ηνπ κπνξεί λα βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε από ηηο επόκελεο
θαηαζηάζεηο(ζπλήζσο κε ηελ ζεηξά πνπ παξνπζηάδνληαη):
 Loaded: πκβαίλεη όηαλ ην MIDlet έρεη δεκηνπξγεζεί
ρξεζηκνπνηώληαο ηελ ιέμε θιεηδί new. Σν MIDlet κπνξεί λα
ππάξμεη κόλν κηα θνξά ζε απηήλ ηελ θαηάζηαζε θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. ε πεξίπησζε εμαίξεζεο ην MIDlet
θαηαζηξέθεηαη.
 Paused: πκβαίλεη εθόζνλ ην MIDlet έρεη αξρηθνπνηεζεί.
 Active: ηελ θαηάζηαζε απηή ην MIDlet εηζέξρεηαη θάζε
θνξά κεηά ηελ θαηάζηαζε paused. πκβαίλεη όηαλ έρεη
αξρηθνπνηεζεί θαη ιεηηνπξγεί θαλνληθά.
 Destroyed: πκβαίλεη όηαλ ην MIDlet έρεη θαηαζηξαθεί.
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5.2.2 Σι είναι ηα MIDlet suites
Όπσο νη J2SE θιάζεηο κπνξνύλ λα «παθεηαξηζηνύλ» ζε έλα κόλν .jar
αξρείν, έηζη κπνξνύλ θαη ηα MIDlets. Όηαλ γίλεη απηό, ην .jar αξρείν
νλνκάδεηαη MIDlet suite. Έλα MIDlet suite δεκηνπξγείηαη αλ ηα MIDlets
πξέπεη λα θάλνπλ share έλα θνκκάηη θώδηθα ή δεδνκέλσλ. εκαληηθό λα
αλαθεξζεί είλαη όηη MIDlets πνπ αλήθνπλ ζε δηαθνξεηηθά suites δελ
κπνξνύλ λα αιιειεπηδξάζνπλ κεηαμύ ηνπο θαηεπζείαλ. Απηό ην γεγνλόο
παξέρεη αζθάιεηα ζην MIDlet suite.
Σν όλνκα, ε έθδνζε, θαη ν δεκηνπξγόο ηνπ MIDlet suite πξνζδηνξίδνληαη
θαηά ηελ δεκηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο δίλνληαο θάπνηεο εηζόδνπο. Οη
είζνδνη απηέο, επίζεο πεξηγξάγνπλ ηηο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο ηεο
δηακόξθσζεο θαη ηνπ πξνθίι. Μεξηθά από ηα

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ

MIDlet είλαη ππνρξεσηηθό λα πξνζδηνξηζηνύλ θαη θάπνηα άιια όρη. Όια
καδί ππνρξεσηηθά θαη πξναηξεηηθά ζπλνςίδνληαη παξαθάησ :
 MicroEdition – Configuration: ην όλνκα θαη ε έθδνζε ηεο
J2ME δηακόξθσζεο πνπ απαηηείηαη γηα λα ηξέμεη ην MIDlet
suite. (πξναηξεηηθό)
 MicroEdition – Profile : ην όλνκα θαη ε έθδνζε ηνπ J2ME
πξνθίι

πνπ

απαηηείηαη

γηα

λα

ηξέμεη

ην

MIDlet

suite.(ππνρξεσηηθό)
 MIDlets : ην όλνκα, ην εηθνλίδην, θαη ε θύξηα θιάζε από
θάζε MIDlet πνπ αλήθεη ζην suite.(ππνρξεσηηθό)
 MIDlet – Data –Size : ν ειάρηζηνο αξηζκόο bytes κόληκεο
απνζήθεπζεο

πνπ

ηξέμεη.(πξναηξεηηθό)

77

ρξεηάδεηαη

ην

MIDlet

γηα

λα

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : Δγσειπίδιο δημιοςπγίαρ παπόμοιαρ εθαπμογήρ

 MIDlet – Description: κηα πεξηγξαθή ηνπ MIDlet suite.
(πξναηξεηηθν)
 MIDlet - Icon: ην κνλνπάηη ηνπ .png αξρείνπ κέζα ζην .jar
αξρείν

πνπ

ρξεζηκνπνηείηαη

από ην

AMS γηα

λα

αλαγλσξίζεη ην MIDlet suite. (πξναηξεηηθό)
 MIDlet – Info – URL: έλα URL πνπ πεξηγξάθεη ην MIDlet
suite κε ιεπηνκέξεηα. (πξναηξεηηθό)
 MIDlet – Name: ην όλνκα ηνπ MIDlet suite. (ππνρξεσηηθό)
 MIDlet – Vendor: ν πσιεηήο ηνπ suite. (ππνρξεσηηθό)
 MIDlet – Version: ν αξηζκόο έθδνζεο ηνπ suite.
(ππνρξεσηηθό)

5.2.3 MIDP API
Σν MIDP API(Application Programming Interface) είλαη ην ζύλνιν ησλ
παθέησλ πνπ πξνζδηνξίδεη ην πξνθίι MIDP θαη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηελ επίηεπμε ηεο επηθνηλσλίαο κεηαμύ πξνγξάκκαηνο θαη ρξήζηε.
Απνηειείηαη από ηα εμήο παθέηα :
 Core packages (java.io, java.lang, java.util) : απηά ηα
παθέηα πξνζδηνξίδνπλ ηελ βάζε πάλσ ζηελ νπνία
ζηεξίδνληαη ε δηακόξθσζε CLDC θαη ην πξνθίι MIDP.
 javax.microedition.lcdui: έλα user interface API πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα Mobile Information ζπζθεπέο όπσο ηα
θηλεηά ηειέθσλα.
 javax.microedition.rms: παξέρεη έλαλ κεραληζκό γηα ηα
MIDlets, ν νπνίνο απνζεθεύεη ζπλερώο δεδνκέλα θαη
αξγόηεξα ηα αλαθηεί.
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 javax.microedition.midlet: ην παθέην απηό νξίδεη ηηο
MIDP εθαξκνγέο θαη ηηο αιιειεπηδξάζεηο κεηαμύ ησλ
εθαξκνγώλ, όπσο επίζεο θαη ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν
ηξέρνπλ απηέο νη εθαξκνγέο.
 javax.microedition.io: είλαη έλα παθέην ην νπνίν παξέρεη
δηθηπαθή ππνζηήξημε.
Σα core packages είλαη ηα ίδηα θαη ζηελ CLDC δηακόξθσζε. θνπόο
ηνπο είλαη λα νξίδνπλ ηελ γιώζζα Java, όπσο ρξεζηκνπνηείηαη ζηα
CLDC θαη MIDP.
5.2.4 Σο πακέηο ηος κύκλος ζωήρ ηηρ εθαπμογήρ
Σν παθέην javax.microedition.midlet είλαη γηα ην πξνθίι MIDP ό,ηη θαη
ην Applet package γηα ηελ Standard έθδνζε. Πεξηιακβάλεηαη θπξίσο γηα
λα νξίζεη πσο νη MIDP εθαξκνγέο ζα πξέπεη λα νξγαλώλνληαη θαη πσο
ζα πξέπεη λα αιιειεπηδξνύλ κε ην πεξηβάιινλ ηνπο. Απηόο είλαη θαη ν
ιόγνο πνπ ην παθέην απηό έρεη κόλν κία θιάζε, ε νπνία νλνκάδεηαη
MIDlet. Όπσο ην applet, έηζη θαη ην MIDlet είλαη κία εθαξκνγή. Κάζε
MIDP εθαξκνγή νθείιεη λα πεξηέρεη απηή ηελ θιάζε έηζη ώζηε ην AMS
λα κπνξεί λα ειέγρεη ηελ εθαξκνγή.
Όπσο είδακε θαη λσξίηεξα, ην AMS δηαρεηξίδεηαη ηηο κεζόδνπο πνπ
δεκηνπξγνύλ, μεθηλνύλ, ζηακαηνύλ θαη θαηαζηξέθνπλ έλα MIDlet. Ζ
δπλαηόηεηα γηα έλα MIDlet λα έρεη πνιιέο θαηαζηάζεηο είλαη πνιύ
ζεκαληηθή επεηδή επηηξέπεη πνιιέο εθαξκνγέο λα ηξέρνπλ ηελ ίδηα
ζηηγκή. Δθηόο από ηηο κεζόδνπο πνπ θιεξνλνκεί, απηή ε θιάζε έρεη θαη
ηηο αθόινπζεο κεζόδνπο :
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 startApp
 pauseApp
 destroyApp
 notifyDestroyed
 notifyPaused
 getAppProperty
 resumeRequest
Γηα λα απνθηεζεί κηα θαιύηεξε ηδέα γηα ηελ ρξήζε απηήο ηεο θιάζεο θαη
ησλ κεζόδσλ ηεο, παξαηίζεηαη ν αθόινπζνο θώδηθαο, ν νπνίνο
αλαπαξηζηά ηνλ ζθειεηό κηαο MIDP εθαξκνγήο :
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5.2.5 Πακέηο διεπαθήρ ηος σπήζηη (User Interface Package)
Ζ παξάγξαθνο απηή παξνπζηάδεη ην ζύλνιν ησλ θιάζεσλ θαη ησλ
κεζόδσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ν ρξήζηεο γηα λα δεη ζηελ νζόλε ηνπ θάηη
αληίζηνηρν απηήο ηεο εθαξκνγήο.
Σν MIDP πξνθίι νξίδεη ην δηθό ηνπ GUI (Graphical User Interface)
παθέην. Σν παθέην απηό νλνκάδεηαη javax.microedition.lcdui θαη είλαη
ηδαληθό γηα κηθξέο θνξεηέο ζπζθεπέο όπσο ηα θηλεηά ηειέθσλα. Σν
πξνθίι MIDP δελ ήηαλ δπλαηό λα ρξεζηκνπνηήζεη ην παθέην AWT πνπ
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ρξεζηκνπνείηαη ζηελ Standard Edition γηα ηελ δεκηνπξγία γξαθηθώλ
γηαηί είλαη πνιύ «βαξύ» γηα ηόζν κηθξέο ζπζθεπέο (από άπνςε κλήκεο
θαη επεμεξγαζηή). Σν παθέην απηό είλαη ηδαληθό γηα ηελ δεκηνπξγία
παηρληδηώλ, αιιά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα άιινπο ζθνπνύο.
Έρεη ζρεδηαζηεί κε ηέηνην ηξόπν ώζηε, θαη ε κεηαθεξζηκόηεηα αιιά θαη
ε εηδηθή ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο ζπζθεπήο λα επηηπγράλνληαη ζηνλ κέγηζην
βαζκό.
Σν UI (User Interface) κνληέιν ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ζην MIDP
πξνθίι βαζίδεηαη ζηα εμήο:
Έλα MIDlet έρεη έλα Display (θαληαζηείηε νζόλε) όπσο έρεη αλαθεξζεί
θαη ζε πξνεγνύκελν θεθάιαην, πάλσ ζην νπνίν κόλν έλα αληηθείκελν ηεο
θιάζεο Displayable κπνξεί λα εκθαληζηεί . Τπάξρνπλ δύν είδε
αληηθεηκέλσλ απηήο ηεο θιάζεο – Canvas θαη Screen. Ζ θιάζε Canvas
είλαη

θαηάιιειε

γηα

ρακεινύ

επηπέδνπ

UI

αληηθείκελα

θαη

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία γξαθηθώλ(ρξεζηκνπνηώληαο ηελ
θιάζε Graphics). Αληηζέησο ε θιάζε Screen είλαη θαηάιιειε γηα ηελ
παξνρή ελόο ζπλόινπ UI αληηθεηκέλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη πνιύ
ζπρλά, όπσο είλαη ηα TextField, List, TextBox, ChoiceGroup, StringItem
θ.η.ι.. Ζ θιάζε Screen έρεη επίζεο κηα ππνθιάζε,ε νπνία νλνκάδεηαη
Form, θαη ζηελ νπνία κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ Items (StringItem,
ImageItem, TextField, DateField, Gauge θαη ChoiceGroup). Οη θιάζεηο
πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζην MIDP UI package παξνπζηάδνληαη κε
αιθαβεηηθή ζεηξά παξαθάησ :
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Δπίζεο ηα interfaces πνπ παξνπζηάδνληαη ζε απηό ην παθέην είλαη :

Σα πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελα interfaces θαη θιάζεηο από ηα
παξαπάλσ εμεγνύληαη ζηηο ζειίδεο πνπ αθνινπζνύλ.
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Το interface CommandListener
ην πξνθίι MIDP ν ρεηξηζκόο γεγνλόησλ(πάηεκα έλνο πιήθηξνπ,
απιεπζέξσζε ελόο πιήθηξνπ) βαζίδεηαη ζε έλαλ αθξναηή (listener).
Κάζε Displayable αληηθείκελν ρξεηάδεηαη έλαλ θαη κόλν έλαλ αθξναηή. Ο
CommandListener είλαη έλαο αθξναηήο γηα γεγνλόηα πςεινύ επηπέδνπ.
Ζ κέζνδνο κε ηελ νπνία ζέηνπκε ζε ιεηηνπξγία ηνλ αθξναηή γεγνλόησλ
είλαη ε Displayable.setCommandListener() . Δπίζεο έρεη κόλν κία
κέζνδν ε νπνία νλνκάδεηαη commandAction(). Έλα παξάδεηγκα νξηζκνύ
ηνπ CommandListener θαη ηεο κεζόδνπ commandAction() θαίλεηαη ζηνλ
θώδηθα πνπ αθνινπζεί :

Έλα θνκκάηη ηνπ θώδηθα ηεο παξνύζαο εθαξκνγήο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνλ
Command Listener θαίλεηαη παξαθάησ :
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Η κλάζη Alert
Ζ θιάζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη όηαλ ζέινπκε λα δείμνπκε έλα κήλπκα,
κηα εηδνπνήζε, ή νπνηαδήπνηε άιιε πιεξνθνξία ζην ρξήζηε γηα έλα
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νξηζκέλν ρξνζληθό δηάζηεκα ή κερξη λα ην αθπξώζεη ν ρξήζηεο. Μπνξεί
λα πεξηέρεη ζπκβνινζεηξέο, εηθόλεο θ.α. θαη επίζεο κπνξεη λα ρεηξηζηεί
γεγνλόηα όπσο θάζε άιιν είδνο ηεο θιάζεο Screen. Οη πην ζπρλα
ρξεζηκνπνηνύκλεο κέζνδνη πνπ είλαη δηαζέζηκεο γη απηήλ ηελ θιάζε
είλαη νη εμήο :
Μέζνδνο

Λεηηνπξγία

getDefaultTimeout ()

επηζηξέθεη ην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθό
δηάζηεκα πνπ εκθαλίδεηαη έλα Αlert.
επηζηξέθεη ην ρξνληθό δηάζηεκα θαηά ην
νπνίν εκθαίδεηαη ην Alert.
ζέηεη ην δηάζηεκα θαηα ην νπνίν ζα
εκθαλίδεηαη ην Alert
πξνζζήθε ζπκβνινζεηξάο
πξνζζήθε εηθόλαο
πξνζζήθε ελόο Item

getTimeout ()
setTimeout()
appendString()
appendImage()
appendItem()
ΠΙΝΑΚΑ 5.1 : Μέθοδοι ηηρ κλάζηρ Alert.

Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ησλ κεζόδσλ απηώλ γηα ηε δεκηνπξγία ελόο
Alert θαίλεηαη ζηνλ θώδηθα πνπ αθνινπζεί :
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Η κλάζη ChoiceGroup
Απηή ε θιάζε παξέρεη ζηνλ πξνγξακκηηζηή έλαλ ηξόπν πξνζζήθεο UI
components, ηα νπνία κπνξνύλ λα επηιεγνύλ από ην ρξήζηε.
Υξεζηκνπνηώληαο

απηήλ

ηελ

θιάζε

κπνξεί

λα

δεκηνπξγήζεη

ξαδηνπιήθηξα αιιά θαη πιαίζηα ειέγρνπ (checkboxes). Πνην από ηα δύν
ζα δεκηνπξγεζεί εμαξηάηαη ζηελ ηηκή κηαο ChoiceType παξακέηξνπ. Ζ
παξάκεηξνο απηή αλ έρεη ηελ ηηκή EXCLUSIVE, ν πξνγξακκαηηζηήο ζα
κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη checkboxes, θαη αλ έρεη ηελ ηηκή MULTIPLE,
ζα κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη ξαδηνπιήθηξα. Οη κέζνδνη πνπ παξέρνληαη
γηα απηήλ ηελ θιάζε είλαη πινπνηήζεηο κεζόδσλ ζην interface Choice θαη
είλαη νη εμήο :
Μέζνδνο

Λεηηνπξγία

appendElement(String stringElement,
Image imageElement)
deleteElement(int index)

πξνζζέηεη έλα element ζην ChoiceGroup.

getImage(int i)
getSelectedFlags(boolean[]
selectedArray_return)

getSelectedIndex()

getSize()
getString(int i)
insertElement(int
index,
String
stringElement, Image imageElement)
isSelected()
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δηαγξάθεη ην element ζην νπνίν
αλαθέξεηαη ν αξηζκόο index.
επηζηξέθεη ην image ηνπ element ζην
νπνίν αλαθέξεηαη ν αξηζκόο i.
εμεηάδεη
ηελ
θαηάζηαζε
ηνπ
ChoiceGroup θαη επηζηξέθεη ηελ
θαηάζηαζε όισλ ησλ elements ζηνλ
πίλαθα boolean[] selectedArray_return.
επηζηξέθεη
έλαλ
δείθηε(αθέξαηνο
αξηζκόο) γηα έλα επηιεγκέλν element ζην
ChoiceGroup.
επηζηξέθεη ηνλ αξηζκό ησλ elements ζην
ChoiceGroup.
επηζηξέθεη ην String ηνπ element πνπ
δείρλεη ν δείθηεο i.
εηζάγεη έλα element ζην ChoiceGroup.
επηζηξέθεη κηα κεηαβιεηή ηύπνπ boolean
γηα ην αλ έλα element είλαη επηιεγκέλν ε
όρη.

setElement(int
index,
String
stringElement, Image imageElement )
setSelectedFlags(boolean[]
selectedArray )
setSelectedIndex(int
selected)

index,

Boolean

εηζάγεη ηελ ζπκβνινζεηξά θαη ηελ εηθόλα
ζην element πνπ δείρλεη ν αξηζκόο index.
πξνζπαζεί λα εηζάγεη ηελ θαηάζηαζε ηνπ
επηιεγκέλνπ element ζηνλ πίλαθα
selectedArray.
γηα ηα ChoiceGroup αληηθέηκελα ηύπνπ
MULTIPLE, νξίδεη ηελ θαηάζηαζε ελόο
επηιεγκέλνπ element.

ΠΙΝΑΚΑ 5.2 :Μέθοδοι ηηρ κλάζηρ ChoiceGroup

Παξαθάησ θαίλεηαη έλα θνκκάηη θώδηθα πνπ δεκηνπξγεί ξαδηνπιήθηξα:

Η κλάζη Command
Ζ θιάζε Command ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζεη UI αληηθείκελα
ηα νπνία ζπκπεξηθέξνληαη σο θνπκπηά κηαο πνπ ην MIDP δελ νξίδεη ηελ
θιάζε Button. ε κηα Command, πεξηέρεηαη κόλν ην όλνκά ηεο, ε
πξνηεξαηόηεηα ηεο θαη ην είδνο ηεο. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ
Command εμαξηάηαη από ηνλ CommandListener, ν νπνίνο πξνζηίζεηαη
ζην Screen, ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ην αληηθείκελν. Οη παξάκεηξνη πνπ
ρξεηάδεηαη λα πεξαζηνύλ ζηνλ constructor ελόο αληηθεηκέλνπ Command
είλαη :
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 ε εηηθέηα γηα ην Command button
 ε ζέζε(είδνο) ηνπ Command button
 θαη ε πξνηεξαηόηεηα ηεο εληνιήο ζε ζρέζε κε άιιεο εληνιέο.
Ζ ηξίηε παξάκεηξνο ιεηηνπξγεί σο εμήο : αλ ν ρξήζηεο επηιέμεη ην
πιήθηξν πνπ αληηζηνηρεί ζην κελνύ κηαο εθαξκνγήο, ηόηε εκθαλίδεηαη
κία ιίζηα από επηινγέο (comnands). ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα επηιέμεη ηελ
εηηθέηα ηεο εληνιήο πνπ ζέιεη λα ρξεζηκνπνηήζεη είηε παηώληαο ηα βέιε,
είηε πιεθηξνινγώληαο ηνλ αξηζκό πνπ πξνεγείηαη ηεο εληνιήο ηεο
αξεζθείαο ηνπ :

ΔΙΚΟΝΑ 5.1 : Λειηοςπγία ηηρ ηπίηηρ παπαμέηπος ηος Constructor Command()

Γηα ηελ θιάζε απηή ππάξρεη κόλν κία δηαζέζηκε κέζνδνο, ε νπνία
νλνκάδεηαη toString() θαη επηζηξέθεη κηα String αλαπαξάζηαζε ηνπ
αληηθεηκέλνπ.
(commands).
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Αθνινπζεί

παξάδεηγκα

δεκηνπξγίαο

θνπκπηώλ
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Η κλάζη Display
Απηή ε θιάζε όπσο είλαη ήδε γλσζηό αλαπαξηζηά ηελ νζόλε ηεο
θνξεηήο ζπζθεπήο. Γηα λα θαλεί έλα αληηθείκελν ζηελ νζόλε, ζα πξέπεη
αξρηθά λα νξίζνπκε ηελ display, λα ηελ «πάξνπκε» θαη ζηελ ζπλέρεηα λα
ηελ θάλνπκε current κε ην αληηθείκελν πνπ δείρλεη ε παξάκεηξνο ηεο
κεζόδνπ setCurrent. Οη κέζνδνη πνπ είλαη δηαζέζηκεο ζε απηήλ ηελ θιάζε
είλαη νη :
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Μέζνδνο

Λεηηνπξγία

getDisplay(MIDlet m)

επηζηξέθεη ην αληηθείκελν Display, ην
νπνίν είλαη κνλαδηθό γηα θάζε MIDlet.
επηζηξέθεη πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ηα
ρξώκαηα πνπ ππνζηεξίδεη ε ζπζθεπή.
επηζηξέθεη ηνλ αξηζκό ησλ ρξσκάησλ (αλ
ε isColor() επηζηξέθεη true) ή ηνλ αξηζκό
ησλ graylevels (αλ ε isColor() επηζηξέθεη
false) πνπ κπνξνύλ λα αλαπαξαζηαζνύλ
ζηελ νζόλε.
επηζηξέθεη ην ηξέρνλ αληηθείκελν
Displayable γηα ην ζπγθεθξηκέλν MIDlet.
ζέηεη έλα δηαθνξεηηθό Displayable
αληηθείκελν λα θαίλεηαη ζηελ νζόλε.

isColor()
numColors()

getCurrent()
setCurrent(Displayable
nextDisplayable)
ΠΙΝΑΚΑ 5.3 : Μέθοδοι ηηρ κλάζηρ Display

Έλα παξάδεηγκα ρξήζεο ηεο θιάζεο απηήο θαίλεηαη ζην θνκκάηη θώδηθα
πνπ αθνινπζεί, ην νπνίν αλήθεη ζηελ παξνύζα εθαξκνγή:

/** This method initializes UI of the application.
*/
private void initialize() {
getDisplay().setCurrent(imgCanvas);
}
/**
* This method should return an instance of the display.
*/
public Display getDisplay() {
return Display.getDisplay(this);
}
/**
* This method should exit the midlet.
*/
public void exitMIDlet() {
getDisplay().setCurrent(null);
destroyApp(true);
notifyDestroyed();
}
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Η κλάζη Form
Σν παθέην lcdui πεξηέρεη ηελ θιάζε Form. Έλα Form είλαη έλα είδνο
Screen, πάλσ ζην νπνίν κπνξνύλ λα πξνζηεζνύλ άιια UI αληηθείκελα.
Μπνξνύκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα Form είηε δίλνληαο έλα String πνπ
αληηπξνζσπεύεη ηνλ ηίηιν ηνπ Form είηε δίλνληαο έλα String γηα ηνλ
ηίηιν αιιά θαη έλαλ πίλαθα κε ηα αληηθείκελα πνπ ζέινπκε λα
πξνζηεζνύλ ζην Form. Οη δηαζέζηκεο κέζνδνη είλαη νη εμήο :
Μέζνδνο

Λεηηνπξγία

append(Image img)

πξνζζέηεη ζηε Form έλα item πνπ
πεξηέρεη κία εηθόλα.
πξνζζέηεη έλα item ζηε Form.
πξνζζέηεη ζηε Form έλα item πνπ
πεξηέρεη κία ζπκβνινζεηξά.
εηζάγεη έλα item ζύκθσλα κε ηελ
πξνηεξαηόηεηα πνπ ηεο δίλεη ν αξηζκόο
itemNum
ζέηεη έλα θαηλνύξην item ζηε ζέζε ελόο
παιηνύ item.
επηζηξέθεη ην item ηεο δεδνκέλεο ζέζεο.
επηζηξέθεη ηνλ αξηζκό ησλ items πνπ
ππάξρνπλ ζηε Form.
ζέηεη ηνλ ItemStateListener γηα ηε Form,
αληηθαζηζηώληαο
νπνηνλδήπνηε
πξνεγνύκελν ItemStateListener.

append(Item item)
append(String str)
insert(int itemNum, Item item)

set(int itemNum, Item item)
get(int itemNum)
size()
setItemStateListener(ItemStateListener
iListener)
ΠΙΝΑΚΑ 5.4 : Μέθοδοι ηηρ κλάζηρ Form

Παξαθάησ αθνινπζεί έλα θνκκάηη θώδηθα ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη έλα
Form θαη αξρηθνπνηείηαη ζε null. ε απηό ην Form δίλεηαη έλαο ηίηινο
String. ηε ζπλέρεηα πξνζηίζεηαη έλα TextField θαιώληαο ηελ κέζνδν
append().
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Η κλάζη Gauge
πλερίδνπκε κε ηελ θιάζε Gauge. Μεξηθέο θνξέο ζέινπκε λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε έλα bar πξνόδνπ γηα λα βιέπνπκε ηελ εμέιημε κηαο
δηαδηθαζίαο ή ηελ θόξησζε ελόο παηρληδηνύ θ.η.ι. Απηόο είλαη θαη ν
ζθνπόο απηήο ηεο θιάζεο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ηέηνησλ
bars πξνόδνπ. Οη κέζνδνη πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ ηελ θιάζε θαη κηα
πινπνίεζε ελνο Gauge παξαδείγκαηνο θαίλνληαη παξαθάησ :
Μέζνδνο

Λεηηνπξγία

getValue()

επηζηξέθεη ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ Gauge αληηθεηκέλνπ.

setValue(int value)

ζέηεη ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ Gauge αληηθεηκέλνπ.

getMaxValue()

επηζηξέθεη ηελ κεγαιύηεξε ηηκή ηνπ Gauge αληηθεηκέλνπ.

setMaxValue(int value)

ζέηεη ηελ κεγαιύηεξε ηηκή ηνπ Gauge αληηθεηκέλνπ

ΠΙΝΑΚΑ 5.5 : Μέθοδοι ηηρ κλάζηρ Gauge

/**
This class demonstrates the use of the Gauge MIDP UI
class.
@see javax.microedition.lcdui.Gauge
*/
public class GaugeDemo extends Form
implements CommandListener
{
...
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private String gauge1Label = new String("Interactive gauge");
private Gauge interactiveGauge =
new Gauge("Interactive", true, 50, 15);
private String gauge2Label = new String("Non-interactive");
private Gauge staticGauge = new Gauge("Static", false, 50, 25);
/**
Constructor.
*/
public GaugeDemo()
{
super("Gauge Demo");
append(gauge1Label);
append(interactiveGauge);
append(gauge2Label);
append(staticGauge);
addCommand(back);
setCommandListener(this);
instance = this;
}
...
}

Σν απνηέιεζκα πνπ θαίλεηαη ζηελ νζόλε κεηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
παξαπάλσ θώδηθα είλαη απηό πνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 5.2 .

ΔΙΚΟΝΑ 5.2 : Παπάδειγμα για ηην κλάζη Gauge.
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Η κλάζη Graphics.
Ζ θιάζε Graphics είλαη ε πην εθηελήο θαη πεξηέρεη πάξα πνιιέο
κεζόδνπο, νη νπνίεο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ. Αξθεηέο από ηηο
κεζόδνπο απηέο ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαη ζηελ παξνύζα εθαξκνγή έηζη
ώζηε λα έρνπκε ην απνηέιεζκα πνπ παξνπζηάζηεθε ζην πξνεγνύκελν
θεθάιαην. Ζ θιάζε Graphics παξέρεη κηα πνιύ θαιή ιεηηνπξγηθόηεηα γηα
ηελ εκθάληζε 2D γξαθηθώλ ζε ζπζθεπέο κε πεξηνξηζκέλε επεμεξγαζηηθή
ηζρύ

αιιά θαη

πεξηνξηζκέλε κλήκε.

Οη

κέζνδνη

ηεο

θιάζεο

παξνπζηάδνληαη παξαθάησ :
Μέζνδνη

Λεηηνπξγία

Κόβεη ην ηξέρσλ clip κε έλα πξνθαζνξηζκέλνπ
κήθνπο νξζνγώλην.
Αληηγξάθεη ηα πεξηερόκελα απν κία πεξηνρή πνπ
πεξηθιείεηαη από ην νξζνγώλην (x_src, y_src, width,
height) ζε κία άιιε πεξηνρή ηεο νπνίαο ν δείθηεο
(από πνπ μεθηλάεη δειαδή) ηνπνζεηείηαη ζην ζεκείν
(x_dest, y_dest).
drawArc(int x, int y, int width, Εσγξαθίδεη ην πεξίγξακκα ελόο θπθιηθνύ ή
int height,
int startAngle, ειιεηπηηθνύ ηόμνπ ρξεζηκνπνηώληαο ην ήδε
int arcAngle)
πξνθαζνξηζκέλν ρξώκα θαη ζηπι γξακκήο.
drawChar(char character,
Εσγξαθίδεη έλαλ ραξαθηήξα ρξεζηκνπνηώληαο ην
int x,
int y,
int anchor) ηξέρνλ ρξώκα θαη ζπκβνινζεηξά.
clipRect(int x, int y, int width,
int height)
copyArea(int x_src, int y_src,
int width, int height, int x_dest,
int y_dest, int anchor)

drawChars(char[] data,
Εσγξαθίδεη ηνπο ραξαθηήξεο πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ
int offset, int length, int x, πίλαθα data[] ρξεζηκνπνηώληαο ην ηξέρνλ ρξώκα
int y, int anchor)
θαη ζπκβνινζεηξά.
drawImage(Image img, int x, Εσγξαθίδεη
κία
εηθόλα.
int y, int anchor)
drawLine(int x1,
int y1, Εσγξαθίδεη κία γξακκή κεηαμύ ησλ ζπληεηαγκέλσλ
int x2, int y2)
(x1,y1) θαη
(x2,y2) ρξεζηκνπνηώληαο ην ηξέρνλ
ρξώκα θαη ζηπι γξακκήο.
drawRect(int x,
int y, Εσγξαθίδεη ην πεξίγξακκα ελόο νξζνγσλίνπ
int width, int height) void
ρξεζηκνπνηώληαο ην ηξέρνλ ρξώκα θαη ζηπι
γξακκήο.

drawRegion(Image src,
Αληηγξάθεη κηα πεξηνρή ελόο θαζνξηζκέλνπ image,
int x_src, int y_src, int width, ηελ κεηαηξέπεη(πεξηζηξνθή, αληαλάθιαζε) θαη ηελ
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int height,
int transform,
int x_dest,
int y_dest,
int anchor)
drawRoundRect(int x, int y,
int width,
int height,
int arcWidth,
int arcHeight)
drawString(String str,
int y, int anchor)

int x,

drawSubstring(String str,
int offset, int len, int x, int y,
int anchor)
fillArc(int x, int y, int width,
int height,
int startAngle,
int arcAngle)
fillRect(int x, int y, int width,
int height)
fillRoundRect(int x,
int y,
int width,
int height,
int arcWidth, int arcHeight)
fillTriangle(int x1,
int y1,
int x2, int y2, int x3, int y3)
getBlueComponent()
getClipHeight()
getClipWidth()
getColor()
getFont()
getGrayScale()

getGreenComponent()

getRedComponent()

getStrokeStyle()

βάδεη ζε κηα θαζνξηζκέλε ηνπνζεζία.
Εσγξαθίδεη ην πεξίγξακκα ελόο θαζνξηζκέλνπ
νξζνγσλίνπ
κε
ζηνγγπιεκέλε
γσλία
ρξεζηκνπνηώληαο ην ηξέρνλ ρξώκα θαη ζηπι
γξακκήο .
Εσγξαθίδεη
έλα
θαζνξηζκέλν
String
ρξεζηκνπνηώληαο
ην
ηξέρνλ
ρξώκα
θαη
γξακκαηνζεηξά.
Εσγξαθίδεη
έλα
θαζνξηζκέλν
String
ρξεζηκνπνηώληαο
ην
ηξέρνλ
ρξώκα
θαη
γξακκαηνζεηξά.
Γεκίδεη κε ην ηξέρνλ ρξώκα έλα θαζνξηζκέλν
θπθιηθό ή ειιεηπηηθό ηόμν.
Γεκίδεη κε ην ηξέρνλ ρξώκα έλα θαζνξηζκέλν
νξζνγώλην.
Γεκίδεη κε ην ηξέρνλ ρξώκα έλα θαζνξηζκέλν
νξζνγώλην κε ζηξνγγπιεκέλεο γσλίεο.
Γεκίδεη κε ην ηξέρνλ ρξώκα έλα θαζνξηζκέλν
ηξίγσλν.
Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκό πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ
πνζόηεηα ηνπ κπιέ ρξώκαηνο ζην ηξέρνλ ρξώκα.
Δπηζηξέθεη ην ύςνο ηεο ηξέρνπζαο clipping
πεξηνρήο.(ην clip είλαη έλα ζύλνιν από pixels)
Δπηζηξέθεηην πιάηνο ηεο ηξέρνπζαο clipping
πεξηνρήο.
Δπηζηξέθεη ην ηξέρνλ ρξώκα
Δπηζηξέθεη ηελ ηξέρνπζα γξακκαηνζεηξά.
Δπηζηξέθεη ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηνπ GrayScale ηνπ
ρξώκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο εξγαζίεο
θσηνζθίαζεο.
Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκό πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ
πνζόηεηα ηνπ πξάζηλνπ ρξώκαηνο ζην ηξέρνλ
ρξώκα.
Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκό πνπ αληηπξνζσπεύεη ηελ
πνζόηεηα ηνπ θόθθηλνπ ρξώκαηνο ζην ηξέρνλ
ρξώκα.
Δπηζηξέθεη ην
ζηύι ηεο γξακκήο
πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο εξγαζίεο ζρεδίαζεο.

getTranslateX()

Δπηζηξέθεη
ηελ
Υ
ζπληεηαγκέλε
ηεο
κεηεηνπηζκέλεο αξρήο ησλ ζπληεηαγκέλσλ γη απηό
ην γξαθηθό πεξηβάιινλ.

getTranslateY()

Δπηζηξέθεη
ηελ
Τ
ζπληεηαγκέλε
ηεο
κεηεηνπηζκέλεο αξρήο ησλ ζπληεηαγκέλσλ γη απηό
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ην γξαθηθό πεξηβάιινλ.
setClip(int x, int y, int width, Σνπνζεηεί ην ηξέρνλ clip ζην νξζνγώλην πνπ
int height)
θαζνξίδεηαη από ηηο δεδνκέλεο ζπληεηαγκέλεο.
setColor(int RGB)
Θέηεη θαηλνύξην ρξώκα πνπ θαζνξίδεηαη από ηηο
RGB ηηκέο.
setColor(int red,
int green, Θέηεη θαηλνύξην ρξώκα πνπ θαζνξίδεηαη από ηηο
int blue)
RGB ηηκέο.
setFont(Font font)
setGrayScale(int value)
setStrokeStyle(int style)
translate(int x, int y)

Θέηεη θαηλνύξηα γξακκαηνζεηξά.
Θέηεη θαηλνύξηα ηηκή ζην grayscale.
Θέηεη θαηλνύξην ζηπι γξακκήο γηα όιεο ηηο εξγαζίεο
ζρεδίαζεο.
Μεηαθέξεη ηελ αξρή ησλ ζπληεηαγκέλσλ ηνπ
γξαθηθνύ πεξηβάιινληνο ζην ζεκείν (x, y) ζην
ηξέρνλ ζύζηεκα ζπληεηαγκέλσλ.

ΠΙΝΑΚΑ 5.6 : Μέθοδοι ηηρ κλάζηρ Graphics

Ζ ζπλάξηεζε paint() ηεο παξνύζαο εθαξκνγήο δέρεηαη ζαλ όξηζκα έλα
αληηθείκελν ηεο θιάζεο Graphics, νπόηε ρξεζηκνπνηεί αξθεηέο από ηηο
κεζόδνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ, ν θώδηθαο ηεο νπνίαο παξαηίζεηαη
παξαθάησ :

protected void paint(Graphics g) {
if (im != null) {
// Clear the background
g.setColor(255, 255, 255);
g.fillRect(0, 0, getWidth(), getHeight());
// Translate coordinates
g.translate(translatex, translatey);
// Always draw at 0,0
g.drawImage(im, 0, 0, Graphics.LEFT | Graphics.TOP);
}
// draw all points
PointOfInterest p;
for (int i = 0; i < allPoints.size(); ++i) {
p = (PointOfInterest)allPoints.elementAt(i);
//draw point
if (p.getVisible()) {
g.setColor(p.getColor().getRed(), p.getColor().getGreen(), p.getColor().getBlue());
g.fillRect((int)p.getPos().getX(), (int)p.getPos().getY(), p.getPointWidth(),p.getPointHeight());
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//draw label
g.setColor(0,0,0);
g.setFont(Font.getFont(Font.FACE_SYSTEM,Font.STYLE_BOLD,Font.SIZE_MEDIUM));
g.drawString(p.getLabel(),
Graphics.TOP|Graphics.LEFT);
}
}
}

(int)p.getPos().getX()+2,

(int)p.getPos().getY()-3,

Η κλάζη List
Ζ θιάζε List ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δεκηνπξγήζνπκε αληηθείκελα ηα
νπνία κπνξνύλ λα επηιεγνύλ ζην user interface ηεο θάζε εθαξκνγήο.
Γεκηνπξγείηαη δειαδή κία ιίζηα από αληηθείκελα ηα νπνία κπνξνύλ λα
επηιεγνύλ. Οη κέζνδνη πνπ ππάξρνπλ ζε απηήλ ηελ θιάζε είλαη νη
κέζνδνη πνπ πινπνηνύληαη ζην Interface Choice.
Μέζνδνη

Λεηηνπξγία

size()

Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκό ησλ elements
πνπ ππάξρνπλ ζηε ιίζηα.
Δπηζηξέθεη ηελ ζπκβνινζεηξά ηνπ
element ζην νπνίν αλαθέξεηαη ν
θαζνξηζκέλνο αθέξαηνο αξηζκόο.
Δπηζηξέθεη ηελ εηθόλα ηνπ element
ζην
νπνίν
αλαθέξεηαη
ν
θαζνξηζκέλνο αθέξαηνο αξηζκόο.
Πξνζζέηεη έλα element ζηε ιίζηα.

getString(int element Num)

getImage(int elementNum)

append(String stringPart,
Image imagePart)
insert(int elementNum, String stringPart, Δηζάγεη έλα element ζηελ ιίζηα
ζύκθσλα
κε
ηνλ
αξηζκό
Image imagePart)
πξνηεξαηόηεηαο elementNum.
Καηαζηξέθεη
ην
element
πνπ
delete(int elementNum)
αληηζηνηρεί
ζηνλ
θαζνξηζκέλν
αξηζκό.
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setElement(int elementNum,
String stringPart, Image imagePart)

isSelected(int elementNum)

getSelectedIndex()
getSelectedFlags(boolean[] selectedArray_
return)

Θέηεη θαηλνύξηα ζπκβνινζεηξά θαη
εηθόλα
ζην
element
πνπ
ππνδεηθλύεηαη από ηνλ θαζνξηζκέλν
αξηζκό elementNum αληηθαζηζηώληαο
ηα παιηά.
Δπηζηξέθεη κία boolean κεηαβιεηή
πνπ πνδεηθλύεη αλ ην element είλαη
επηιεγκέλν ή όρη.
Δπηζηξέθεη ηνλ δείθηε ηνπ element
ζηε ιίζηα πνπ έρεη επηιεγεί.
Δμεηάδεη ηελ θαηάζηαζε ηεο ιίζηαο
θαη επηζηξέθεη ηηο θαηαζηάζεηο ησλ
elements θαη ηηο απνζεθεύεη ζε κνξθή
Boolean
ζηνλ
πίλαθα
selectedArray_return.

setSelectedIndex(int elementNum,
boolean selected)
setSelectedFlags(boolean[] selectedArray)

Θέηεη ηελ επηιεγκέλε θαηάζηαζε ελόο
element.
Θέηεη ηηο επηιεγκέλεο θαηαζηάζεηο
όισλ ησλ elements ηεο ιίζηαο.

ΠΙΝΑΚΑ 5.7 : Μέθοδοι ηηρ κλάζηρ List.

EIKONA 5.3 : List ανηικειμένων

Η κλάζη StringItem
Ζ θιάζε StringItem ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζζέηνπκε ζπκβνινζεηξέο
ζε έλα Form. Έρεη κόιηο δύν κεζόδνπο. Ζ κία επηζηξέθεη ηελ
ζπκβνινζεηξά πνπ πξνζηέζεθε θαη είλαη ε getText(), θαη ε άιιε ζέηεη
ηελ ζπκβνινζεηξά(ην θείκελν) θαη είλαη ε setText().Ο θώδηθαο πνπ
αθνινπζεί δείρλεη έλα παξάδεηγκα ηεο ρξήζεο ησλ κεζόδσλ απηώλ :

99

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : Δγσειπίδιο δημιοςπγίαρ παπόμοιαρ εθαπμογήρ

Η κλάζη Ticker
Ζ θιάζε απηή καο παξέρεη έλα ηξόπν λα δεκηνπξγνύκε θπιηόκελα
κελύκαηα ζην πάλσ κέξνο ηεο νζόλεο ηεο θνξεηήο καο ζπζθεπήο. Οη
κέζνδνη πνπ πεξηιακβάλεη ε θιάζε απηή έηλαη ε getString() ε νπνία
επηζηξέθεη ην κήκπκα ηνπ Ticker αληηθεηκέλνπ, θαη ε setString() πνπ
ζέηεη θαηλνύξην κήλπκα ζην Ticker αληηθαζηζηώληαο ην παιηό. Ζ θιάζε
Ticker έρεη ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζηελ παξνύζα εθαξκνγή, ελώ ν θώδηθαο
πνπ πινπνηεί ην δηθό καο θπιηόκελν κήλπκα είλαη ν εμήο :

...
...
private String str = "Electronic tourist map of Chania";
private Ticker ticker = new Ticker(str);
private StringItem s1 = new StringItem("","");

public MyForm1(MapMidlet midlet)
{
super("Information :");
this.midlet = midlet;
back = new Command("Back",Command.BACK,1); //dhmiourgia ths entolhs Back
append(s1);
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setTicker(ticker);

//pros8esh toy Ticker (kuliomeno mhnuma)

addCommand(back); // pros8esh ths entolhs back sto Displayable
setCommandListener(this); // 8etetai o CommandListener se leitourgia
}
...
...

Ζ εηθόλα 5.4 δείρλεη ην θπιηόκελν κήλπκα ηεο εθαξκνγήο καο πνπ
δεκηνπξγήζεθε κε ηελ βνήζεηα ηνπ παξαπάλσ θώδηθα:

ΔΙΚΟΝΑ 5.4 : Παπάδειγμα για ηην κλάζη Ticker

Η κλάζη TextField
Ζ θιάζε απηή καο παξέρεη ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ελόο πεδίνπ
θεηκέλνπ ζην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη έλα δηθό ηνπ θείκελν. Οη
παξάκεηξνη πνπ απαηηνύληαη είλαη ε εηηθέηα, ην αξρηθό θείκελν, ην
κέγηζην κέγεζνο ηνπ θεηκέλνπ

θαη νη πεξηνξηζκνί εηζόδνπ νη νπνίνη

ζπλνςίδνληαη ζηνπο εμήο :
 TextField.ANY : ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη ό,ηη θείκελν ζέιεη.

101

ΚΔΦΑΛΑΙΟ 5 : Δγσειπίδιο δημιοςπγίαρ παπόμοιαρ εθαπμογήρ

 TextField.EMAILADDR : ν ρξήζηεο επηηξέπεηαη λα εηζάγεη e-mail
δηεπζύλζεηο.
 TextField.PASSWORD : ην θείκελν πνπ εηζάγεηαη δελ είλαη
νξαηό.
 TextField.PHONEMUMBER : ν ρξήζηεο κπνξεί λα εηζάγεη κόλν
αξηζκνύο ηειεθώλσλ.
Οη κέζνδνη πνπ κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κε απηήλ ηελ θιάζε
θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί :
Μέζνδνο

Λεηηνπξγία

Δπηζηξέθεη ην θείκελν ηνπ TextField ζε
κνξθή String.
Θέηεη θαηλνύξηα πεξηερόκελα ζην
setString(String text)
TextField αληηθαζηζηώληαο ηα παιηά.
Δπηζηξέθεη ηα πεξηερόκελα ηνπ TextField
getChars(char[] data)
ζε έλαλ πίλαθα από Chars.
setChars(char[] data,
int offset, Θέηεη ηα πεξηερόκελα ηνπ TextField από
έλαλ
πίλαθα
ηύπνπ
Char,
int length)
αληηθαζηζηώληαο ηα παιηά.
Δπηζηξέθεη ηνλ αξηζκό ησλ ραξαθηήξσλ
size()
πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην TextField.
Οξίδεη ηνλ κέγηζην αξηζκό ραξαθηήξσλ
setSize(int size)
από ηνλ νπνίν πξέπεη λα απνηειείηαη έλα
TextField.
Δπηζηξέθεη ηνλ ηύπν ησλ πεξηνξηζκώλ
getConstraints()
εηζόδνπ ηνπ TextField.
Θέηεη ηνλ πεξηνξηζκό εηζόδνπ ηνπ
setConstraints(int constraints)
TextField.
getString()

ΠΙΝΑΚΑ 5.8 : Μέθοδοι ηηρ κλάζηρ TextField.

Ο θώδηθαο πνπ αθνινπζεί πξoζζέηεη έλα TextField ζε έλα Form :
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EIKONA 5.5 : TextField

Η κλάζη TextBox
Ζ θιάζε απηή καο δίλεη ηελ δπλαηόηεηα δεκηνπξγίαο ελόο πεδίνπ
θεηκέλνπ, ζην νπνίν ν ρξήζηεο κπνξεί λα γξάςεη έλα δηθό ηνπ θείκελν.
Όπσο αθξηβώο δειαδή θαη ζηελ πεξίπησζε ηεο θιάζεο TextField. Ζ
κόλε δηαθνξά πνπ έρνπλ απηέο νη δύν θιάζεηο έγθεηηαη ζην γεγνλόο όηη ε
θιάζε TextField είλαη Item, νπόηε θαη πξέπεη λα πξνζηεζεί ζε έλα Form.
Σν TextBox είλαη έλα component ην νπνίν κπνξεί απεπζείαο λα
πξνζηεζεί ζην Screen. Οη πεξηνξηζκνί εηζόδνπ πνπ ηζρύνπλ ζηα
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αληηθείκελα ηεο TextField ηζρύνπλ θαη γηα ηα αληηθείκελα ηεο TextBox,
όπσο επίζεο θαη νη κέζνδνη.
Αθνινπζεί έλα θνκκάηη θώδηθα ην νπνίν πινπνηεί έλα TextBox, ην νπνίν
νλνκάδεηαη ourBox:

5.2.6 Γιασείπιζη απσείων
ηελ ξνή ηεο παξαγξάθνπ απηήο δίλνληαη θάπνηεο ζπκβνπιέο γηα ηελ
αλάγλσζε, δεκηνπξγία θαη δηαρείξηζε ελόο αξρείνπ. Σα αξρεία
ηζνδπλακνύλ κε ηελ δπλακηθή πινπνίεζε κηαο εθαξκνγήο. Όπσο έρεη
αλαθεξζεί ε παξνύζα εθαξκνγή έρεη πινπνηεζεί κε δπλακηθό ηξόπν
γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη αλ θάπνηνο ζέιεη λα εηζάγεη θαηλνύξηα ζηνηρεία
ή λα δηαγξάςεη θάπνηα από ηα ήδε ππάξρνληα, ζε έλαλ θώδηθα πνπ έρεη
ήδε πινπνηεζεί, αληί λα «πεηξάμεη» ηνλ θώδηθα, θάλεη ηηο εηζαγσγέο ή ηηο
δηαγξαθέο από έλα αξρείν. Πώο ην θάλνπκε όκσο απηό λα δνπιεύεη?
Ζ J2ME καο παξέρεη ην java.io Package ην νπνίν πεξηέρεη θιάζεηο θαη
κεζόδνπο πνπ καο δίλνπλ ηελ δπλαηόηεηα είηε λα δηαβάδνπκε από έλα
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αξρείν, είηε λα γξάθνπκε ζε απηό (π.ρ. έμνδνο ηεο εθαξκνγήο: έλα αξρείν
πνπ είλαη απνηέιεζκα ηεο εθηέιεζεο ηεο εθαξκνγήο.) ηελ παξάγξαθν
απηή

ζα

παξνπζηαζηνύλ

νη

θιάζεηο

θαη

νη

κέζνδνη

πνπ

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ειεθηξνληθνύ ηνπξηζηηθνύ
νδεγνύ ηεο πόιεο ησλ Υαλίσλ θαη πνπ πξαγκαηνπνηνύλ αλάγλσζε από
έλα αξρείν .
Η κλάζη InputStream
Ζ θιάζε απηή είλαη ίδηα κε απηήλ ηεο J2SE θαη αλήθεη ζην java.io
Paclage. Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηηο ξνέο δεδνκέλσλ εηζόδνπ. Δίλαη κηα
superclass ησλ θιάζεσλ πνπ αλαπαξηζηνύλ κηα ξνή δεδνκέλσλ εηζόδνπ
πνπ απνηειείηαη από bytes. Οη εθαξκνγέο πνπ ρξεηάδεηαη λα νξίζνπλ κηα
ππν – θιάζε ηεο InputStream πξέπεη πάληα λα παξέρνπλ θαη κία κέζνδν
πνπ λα επηζηξέθεη ην επόκελν byte εηζόδνπ. Κάηη ηέηνην δελ
ρξεζηκνπνηήζεθε ζηελ παξνύζα εθαξκνγή, θαη επνκέλσο δελ ζα
αλαιπζεί πεξαηηέξσ.
Οη κέζνδνη πνπ παξέρεη ε θιάζε InputStream θαίλνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ
αθνινπζεί :
Μέθοδοι ηηρ κλάζηρ InputStream
available()

Δπηζηξέθεη έλαλ αξηζκό από bytes ηα νπνία κπνξνύλ λα
δηαβαζηνύλ ή λα πξνζπεξαζηνύλ.

close()

Κιείλεη ηελ ξνή δεδνκέλσλ εηζόδνπ (input Stream) θαη
απειεπζεξώλεη όζνπο πόξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο είραλ
δεζκεπζεί κε ην stream.

mark(int readlimit) εκεηώλεη ηελ ηξέρνπζα ζέζε κέζα ζην input strem.
markSupported()

Διέγρεη αλ ην παξόλ input stream ππνζηεξίδεη ηηο κεζόδνπο
mark θαη reset.

read()

Γηαβάδεη ην επόκελν byte από ην input stream.
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read(byte[] b)

Γηαβάδεη έλαλ αξηζκό από bytes ηνπ από ην input stream θαη
ηα απνζεθεύεη ζε έλαλ πίλαθα – buffer b.

read(byte[] b,
int off, int len)

Γηαβάδεη κέρξη έλαλ αξηζκό len bytes δεδνκέλσλ από ην
input stream κέζα ζε έλαλ πίλaθα από bytes.

skip(long n)

Πξνζπεξλά θαη απνξξίπηεη n bytes δεδνκέλσλ από ηνs input
stream.

ΠΙΝΑΚΑ 5.9 : Μέθοδοι ηηρ κλάζηρ Input Stream

Μερικές ιδιαίηερες μέθοδοι
Ζ κέζνδνο getClass() είλαη κία κέζνδνο πνπ πεξηιακβάλεη ε θιάζε
Object ε νπνία είλαη ππεξθιάζε όισλ ησλ θιάζεσλ, ελώ ε
getResourceAsStream(fileName)

είλαη

κία

κέζνδνο

πνπ

πεξηιακβάλεηαη ζηελ θιάζε Class ε νπνία αλαπαξηζηά όιεο ηηο θιάζεηο
θαη ηα interfaces ζε κία Java εθαξκνγή.
getClass().getResourceAsStream(fileName)

Οη δύν απηέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύκελεο καδί επηζηξέθνπλ ην Input
Stream κε ην όλνκα πνπ δίλεη ε παξάκεηξνο filename .
Ο θώδηθαο πνπ αθνινπζεί αλήθεη ζηελ εθαξκνγή γηα ηελ νπνία γίλεηαη
ιόγνο ζε όιν ην παξόλ θείκελν θαη δείρλεη ηελ ρξήζε θάπνησλ από όζα
αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ :
private void createPointsFromTextFile(String fileName) {
Vector lines = new Vector();
String typeCode="", typeName="";
InputStream is = this.getClass().getResourceAsStream(fileName);
String mode= "";
try {
StringBuffer sb = new StringBuffer();
String line, tmp, type="", msg="", label="";
int x = -1, y = -1;
int r=0, g=0, b=0;
int width=0, height=0;
int chr;
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/** Read file and insert its rows in a vector */
while ( (chr = is.read()) != -1 ) {
if ( (char)chr != '\n') {
sb.append((char) chr);
}
else {
line = sb.toString();
lines.addElement(line);
sb = new StringBuffer();
}
}

…..
catch (Exception e) {
System.out.println("Unable to create stream");
}
}

Γηα θαιύηεξε θαηαλόεζε ησλ όζσλ αλαθέξζεθαλ ζην εγρεηξίδην απηό
αλαηξέςηε ζηελ βηβιηνγξαθία πνπ παξαηίζεηαη ζην ηέινο ηνπ θεηκέλνπ.
Σν εγρεηξίδην απηό δεκηνπξγήζεθε γηα λα δώζεη όιεο ηηο θιάζεηο θαη ηηο
κεζόδνπο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηνο γηα λα πινπνηήζεη κηα
ηέηνηα εθαξκνγή ή λα βειηηζηνπνηήζεη ηελ ήδε ππάξρνπζα!
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6
ΜΔΛΛΟΝΣΙΚΔ ΔΠΔΚΣΑΔΙ
6.1 Διζαγωγή
ην θεθάιαην απηό αλαθέξνληαη θάπνηεο επεθηάζεηο ή βειηηζηνπνηήζεηο
πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ πάλσ ζηελ παξνύζα εθαξκνγή έηζη ώζηε λα
επηηεπρζεί κεγαιύηεξε ιεηηνπξγηθόηεηα ηεο εθαξκνγήο.

6.2 Μελλονηική δοςλειά
Σν ζύζηεκα ην νπνίν πινπνηήζεθε κπνξνύκε λα πνύκε όηη απνηειεί κία
ελαιιαθηηθή πξνζέγγηζε ζηελ δεκηνπξγία εθαξκνγώλ πνπ έρνπλ σο
αληηθείκελν ελαζρόιεζεο ηελ παξνπζίαζε ελόο ηνπξηζηηθνύ νδεγνύ.
Δίλαη ζαθέο όηη κπνξνύλ λα γίλνπλ αξθεηέο επεθηάζεηο πάλσ ζε απηήλ
ηελ αξρηθή έθδνζε ηεο εθαξκνγήο, έηζη ώζηε ην ζύζηεκα απηό λα κπνξεί
λα απνηειέζεη έλαλ πιήξε ειεθηξνληθό ηνπξηζηηθό νδεγό ηεο πόιεο ησλ
Υαλίσλ θαη όρη κόλν.
Από πιεπξάο βειηηώζεσλ ηνπ ππάξρνληνο θώδηθα, κπνξνύλ λα γίλνπλ νη
εμήο επεθηάζεηο :
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 Γπλαηόηεηα εηζαγσγήο ζηελ εθαξκνγή, πεξηζζόηεξσλ ραξηώλ
(δηαθνξεηηθώλ πόιεσλ) κε ηελ αλάινγε εηζαγσγή ζεκείσλ θαη
θαηεγνξηώλ - γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη ηελ πξνζζήθε θώδηθα πνπ
δηαθνξνπνηεί ηνπο ράξηεο κεηαμύ ηνπο ρσξίο λα ράλεηαη ε
πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηα ζεκεία ελδηαθέξνληνο ηα νπνία θέξεη
πάλσ ηνπ ν θαζέλαο από απηνύο.
 Βειηίσζε ηεο απεηθόληζεο ησλ ραξηώλ ζηελ νζόλε, θαζώο επίζεο
θαη παξνρή ηεο δπλαηόηεηαο κεγέζπλζεο (zoom) θάπνηνπ
«θνκκαηηνύ» ηνπ ράξηε, ην νπνίν εθηηκάηαη όηη ζα επηιεγεί από
ηνλ ρξήζηε. Γηα παξάδεηγκα, αλ ζην παξόλ ζύζηεκα, ν ρξήζηεο
επηιέμεη έλα νπνηνδήπνηε ζεκείν ελδηαθέξνληνο πνπ αλήθεη ζε κία
από ηηο ππάξρνπζεο

θαηεγνξίεο ηεο εθαξκνγήο, κε ηελ

πξνηεηλόκελε βειηίσζε, λα κπνξεί λα θάλεη zoom ζε απηό ην
θνκκάηη ηνπ ράξηε, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα πξνζαλαηνιηζηεί
θαιύηεξα βιέπνληαο θαζαξά ηηο νδνύο πνπ βξίζθνληαη θνληά ζην
ζεκείν ηεο επηινγήο ηνπ.
 Μείσζε ηνπ κεγέζνπο ηεο εθαξκνγήο κε κία απιή κείσζε ηνπ
κεγέζνπο ησλ αξρείσλ κε πηζαλή ζπκπίεζε ηνπο, πνπ ζπλεπάγεηαη
θαη αιιαγή ζηνλ θώδηθα έηζη ώζηε λα δηαβάδεη ζπκπηεζκέλα
αξρεία.
 Πξνζζήθε επηπιένλ ραξαθηεξηζηηθώλ ζηελ εθαξκνγή, όπσο γηα
παξάδεηγκα πξνζζήθε θσηνγξαθηώλ ησλ ζεκείσλ νη νπνίεο ζα
παξνπζηάδνληαη θαηά ηελ επηινγή ησλ ζεκείσλ απηώλ από ην
ρξήζηε, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα γίλεηαη ηαπηνπνίεζε ηνπ ζεκείνπ
πνπ επηιέρηεθε ζην ράξηε κε ην ζεκείν ζην νπνίν δύλαηαη λα
βξεζεί ζηελ πξαγκαηηθόηεηα ν ρξήζηεο.
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 Γεληθή βειηίσζε ζην User Interface ηνπ ρξήζηε, ώζηε λα γίλεη όζν
ην δπλαηόλ πην εύρξεζην.
 Σέινο πξνζζήθε δπλαηόηεηαο ιήςεο πιεξνθνξίαο κεηά από
ζύλδεζε κε έλα δίθηπν. Γηα παξάδεηγκα αλ ζέιεη ν ρξήζηεο λα
γλσξίδεη ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο πόιεο πνπ δείρλεη ν ράξηεο, λα
ππάξρεη ζην menu ησλ επηινγώλ ηεο εθαξκνγήο κηα ηέηνηα εληνιή,
ε νπνία κεηά από επηινγή ηεο από ηνλ ρξήζηε, λα θαζηζηά δπλαηή
κία ζύλδεζε κε έλα δίθηπν, λα ιακβάλεη ηελ πιεξνθνξία θαη λα
ηελ παξέρεη ζην ρξήζηε ηεο εθαξκνγήο . Όια απηά βέβαηα λα
γίλνληαη ζηνλ βέιηηζην ρξόλν απόθξηζεο.

Απηέο είλαη ίζσο νη θπξηόηεξεο επεθηάζεηο πνπ κπνξνύλ λα γίλνπλ ζην
κέιινλ, ώζηε λα έρνπκε πην εκπινπηηζκέλνπο, πην εύρξεζηνπο θαη πην
νινθιεξσκέλνπο ειεθηξνληθνύο ηνπξηζηηθνύο νδεγνύο.
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Μεξηθά J2ME Πεξηβάιινληα
Πξνγξακκαηηζκνύ.
ην θεθάιαην απηό παξνπζηάδνληαη νλνκαζηηθά θάπνηα άιια J2ME
πεξηβάιινληα πξνγξακκαηηζκνύ, θαζώο θαη νη ειεθηξνληθέο δηεπζύλζεηο
από ηηο νπνίεο κπνξνύλ όζνη ελδηαθέξνληαη,

λα θαηεβάζνπλ θαη λα

γλσξίζνπλ ηα πξνγξακκαηηζηηθά απηά πεξηβάιινληα.
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http://www.borland.co.uk/jbuilder/.

115

MobileSet

-
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-
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