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1.

ΔΙΑΓΧΓΗ

θνπφο απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε Java Applets κέζσ ησλ νπνίσλ ζα κπνξεί
λα γίλεηαη εθκάζεζε Μεραλνινγηθνχ ρεδηαζκνχ. Σα Java Applets ηεο εξγαζίαο
επηθεληξψλνληαη ζηελ παξνπζίαζε δηαθφξσλ κεραλνινγηθψλ ζρεδίσλ κε επεξσηήζεηο
πάλσ ζε απηά. Σα ζρέδηα απηά είλαη εηθφλεο θαη ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα. Η πξνγξακκαηηζηηθή
ζπζηεκαηνπνίεζε ησλ Applets πινπνηήζεθε κε ηε γιψζζα Java ζην πξφγξακκα Eclipse
ελψ γηα ηελ ηειηθή παξνπζίαζε ησλ Applets ζην ρξήζηε, ηα Applets ελζσκαηψζεθαλ ζε
αξρεία ηεο γιψζζαο XHTML ηα νπνία δηακνξθψζεθαλ θαηάιιεια γηα ην κνηίβν ηεο
εξγαζίαο.
Οη απαληήζεηο ηνπ ρξήζηε αμηνινγνχληαη απφ ην πξφγξακκα. ε θάζε απάληεζε
εκθαλίδεηαη ε πιεξνθνξία ζην ρξήζηε αλ έδσζε ηε ζσζηή ή ηελ εζθαικέλε απάληεζε.
ε πεξίπησζε πνπ έδσζε ζσζηή απάληεζε παίξλεη έλα βαζκφ θαη πξνρσξεί ζηελ
επφκελε εξψηεζε ελψ ζηελ αληίζεηε πεξίπησζε δελ παίξλεη βαζκφ αιιά ηνπ δίλεηαη ε
δπλαηφηεηα λα πξνζπαζήζεη γηα δεχηεξε θαη ηειεπηαία θνξά ζηε ζπγθεθξηκέλε
επεξψηεζε. Αλ απαληήζεη εηνχηε ηε θνξά ζσζηά παίξλεη θαλνληθά ην βαζκφ ηεο ζσζηήο
απάληεζεο ελψ αλ απαληήζεη μαλά ιάζνο απηνκάησο ην πξφγξακκα ηνλ κεηαθέξεη ζηελ
επφκελε επεξψηεζε, ν ρξήζηεο δελ παίξλεη βαζκφ θαη ζπγρξφλσο εκθαλίδεηαη ε
πιεξνθνξία ηεο ζσζηήο απάληεζεο.
Απφ ηα παξαπάλσ κπνξεί λα γίλεη εχθνια αληηιεπηφ ν ιφγνο ηεο επηινγήο ησλ Java
Applets γηα ηελ εθπαίδεπζε ζηε Μεραλνινγηθή ρεδίαζε. Σν Java Applet δηεπθνιχλεη ην
ρξήζηε κε πνηθίινπο ηξφπνπο. Καηαξράο ην πξφγξακκα κπνξεί λα ην ρξεζηκνπνηήζεη ν
εθπαηδεπφκελνο ρσξίο λα απαηηείηαη λα είλαη εηδήκσλ ηεο πιεξνθνξηθήο. Απηφ
επηηπγράλεηαη κε ηε βαζηά έκθαζε πνπ δφζεθε ζηελ πξνγξακκαηηζηηθή ζρεδίαζε γηα ηνλ
απφιπην πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ρεηξηζκψλ ηνπ ρξήζηε κέζα ζην Applet. Δπηπξφζζεηα
δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζην ρξήζηε λα έρεη κία πνιχ ζαθή νπηηθή αληίιεςε επί ηνπ
κεραλνινγηθνχ απεηθνλίζκαηνο. Αθφκε ηνπ δίλεηαη ε άλεζε ζηελ επηινγή ηεο απάληεζεο
δηφηη αλ επηιέμεη θάπνηα ρσξίο λα ην επηβεβαηψζεη κε ην πάηεκα ελφο άιινπ θνπκπηνχ
κπνξεί αλ ην επηζπκεί λα αιιάμεη ηελ επηινγή ηνπ. Δπίζεο παξέρεηαη ζην ρξήζηε πιήξε
επρέξεηα ησλ θηλήζεσλ ηνπ ζην πξφγξακκα φπνπ κπνξεί αλ δε γλσξίδεη ηελ απάληεζε λα
πάεη ζηελ επφκελε εξψηεζε ή αλ θάλεη ιάζνο λα δχλαηαη λα μαλαπξνζπαζήζεη ζηελ
απάληεζε ηεο επεξψηεζεο. Η δπλαηφηεηα πξνζθπγήο ζηελ επφκελε επεξψηεζε ππάξρεη
πάληνηε ελψ ην πξφγξακκα είλαη ζρεδηαζκέλν έηζη ψζηε λα παξνπζηάδεη ηε ζσζηή
απάληεζε είηε φηαλ ν ρξήζηεο απάληεζε δηο θνξέο ιάζνο είηε φηαλ κεηαπήδεζε ζηελ
επφκελε εξψηεζε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή.
Η επειημία ησλ θηλήζεσλ ηνπ ρξήζηε ζπκπιεξψλεηαη κε ην λα κπνξεί ζην ηέινο ησλ
επεξσηήζεσλ λα μεθηλήζεη ην Applet απφ ηελ αξρή. Σέινο ην φκνξθν γξαθηθφ πεξηβάιινλ
πνπ έρεη δεκηνπξγεζεί ζην πξφγξακκα θάλεη ην ρξήζηε ππνζπλείδεηα λα έρεη πνιιή
πεξηζζφηεξε δηάζεζε γηα εθκάζεζε ζε ζχγθξηζε κε ηνλ θιαζηθφ ηξφπν εθπαίδεπζεο.
πλνςίδνληαο ε εξγαζία ζπλδπάδεη άπηαηζηα κεραλνινγία κε πξνγξακκαηηζκφ. Σα
Applets είλαη ζρεδηαζκέλα έηζη ψζηε λα παξέρνπλ ηελ φζν ην δπλαηφηεξν πξνζηηή πξνο
ηνλ εθπαηδεπφκελν δηδαζθαιία ζε έλα φκνξθν γξαθηθφ πεξηβάιινλ ζην νπνίν
ζπγθαηαιέγνληαη θαη ηξηζδηάζηαηνη ζρεδηαζκνί ησλ κεραλνινγηθψλ ζρεδίσλ κε ηε Java.
Σν πξφγξακκα είλαη ηθαλφ λα θαηαξηίζεη ζηε κεραλνινγηθή ζρεδίαζε είηε αξράξηνπο
Μεραλνιφγνπο Μεραληθνχο είηε εκπεηξφηεξνπο θαη απνηειεί πιένλ έλα αλαπφζπαζην
κέξνο ηεο επξέσο δηαδεδνκέλεο ζήκεξα πξνζέγγηζεο ηεο εθπαηδεχζεσο κέζσ ηνπ
Γηαδηθηχνπ.
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2.

ΣΑΘΜΗ ΣΧΝ ΓΝΧΔΧΝ

2.1 Η σπήζη ηος Γιαδικηύος ζηην εκπαίδεςζη
Σν Γηαδίθηπν (Internet) είλαη έλα επξχηαην δίθηπν πνπ ζπλδέεη κεηαμχ ηνπο πνιιά
κηθξφηεξα δίθηπα ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ. Έλα ή θαη πεξηζζφηεξα απφ ηα
επηκέξνπο δίθηπα ηνπ Γηαδηθηχνπ ζεθψλεη ην βάξνο ηεο δηαζχλδεζεο κεηαμχ φισλ
ησλ κηθξφηεξσλ δηθηχσλ θαη νλνκάδεηαη ξαρνθνθαιηά (backbone) ηνπ Γηαδηθηχνπ. Απηή
ε εμέιημε έιπζε πάξα πνιιά πξνβιήκαηα ζπκβαηφηεηαο ζηελ επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ
ππαξρφλησλ δηθηχσλ. Σν Internet απνηειεί ζήκεξα έλα απφ ηα επξχηεξα κέζα
επηθνηλσλίαο θαη ην ρξεζηκνπνηνχλ πάλσ απφ έλα δηζεθαηνκκχξην άλζξσπνη.

ρήκα 2.1 : Σν Γηαδίθηπν ππνινγηζηψλ πνπ ζπλδέεη ηα επηκέξνπο δίθηπα ππνινγηζηψλ
κεηαμχ ηνπο.
Σν Γηαδίθηπν πξνζθέξεη πνιιέο δηαθνξεηηθέο ππεξεζίεο. Ο αξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ
δελ είλαη ζηαζεξφο θαζφζνλ αλαθχπηνπλ λέεο αλάγθεο απφ ηε ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ.
πλεπψο ν αξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ απμάλεηαη ξαγδαία.
Οη πην γλσζηέο απφ ηηο
ππεξεζίεο απηέο είλαη ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, ε εθπαίδεπζε απφ ην Γηαδίθηπν, ε
κεηαθνξά αξρείσλ, ε ζχλδεζε κε απνκαθξπζκέλν ππνινγηζηή, ε ειεθηξνληθή
ζπλδηάιεμε, ε ςειάθεζε, νη νκάδεο ζπδήηεζεο, νη ηαρπδξνκηθέο ιίζηεο, νη πίλαθεο
αλαθνηλψζεσλ θαη ε αλακεηαδηδφκελε ζπδήηεζε.
Η αικαηψδεο ινηπφλ ηερλνινγηθή αλάπηπμε ζηηο κέξεο καο έρεη θάλεη πξαγκαηηθφηεηα
θάηη πνπ πξηλ έλαλ αηψλα θαλείο δε ζα θαληαδφηαλ. Σε δεκηνπξγία ηνπ Γηαδηθηχνπ.
Μέζα απφ απηφ φπσο πξναλαθέξζεθε είλαη δπλαηφ λα γίλεη εθπαίδεπζε δειαδή
δηδαζθαιία
θαη
κάζεζε. Οη εθπαηδεπηέο
πξαγκαηνπνίεζαλ κέζσ ηνπ Web
απνηειεζκαηηθέο ζηξαηεγηθέο εθπαίδεπζεο νη νπνίεο αληαπνθξίλνληαη άςνγα ζηα
ελδηαθέξνληα θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ θάζε καζεηή μερσξηζηά.
Οη παξαπάλσ
κέζνδνη ησλ εθπαηδεπηψλ είλαη θπξίσο ε αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ήρνπ,
βίληεν θαη εηθφλαο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ην Internet. Έηζη παξέρνληαη επθαηξίεο
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εθκάζεζεο δηαθνξεηηθέο απφ εθείλεο πνπ πξνζθέξεη ε παξαδνζηαθή εθπαίδεπζε
ζην πιαίζην ησλ θαλνληθψλ ηάμεσλ. Απηφ γίλεηαη απφ ηνπο εθπαηδεπηέο κε ηελ
επέθηαζε θαη ππνζηήξημε ησλ πνιπκέζσλ θαζψο θαη κε ηελ θαζνδήγεζε γηα πξφζβαζε
ζηνπο καζεηέο ζε πεγέο πιεξνθνξίαο, ζε εηθφλεο θαη ζε θαηάιιεινπο ήρνπο θαζψο ην
Web είλαη θπξηνιεθηηθά κία αλεμάληιεηε θξήλε γλψζεο. Άιιεο ηαθηηθέο ησλ
εθπαηδεπηψλ είλαη νη ειεθηξνληθέο ζπιινγέο πιηθνχ ηηο νπνίεο δηαρεηξίδνληαη
ρξήζηεο ή εθπαηδεπηέο, νη πξνζσπηθνί ππνινγηζηέο παιάκεο, νη ςεθηαθνί δίζθνη
πνιπκέζσλ, ην ινγηζκηθφ ππνζηήξημεο ζπλεξγαζίαο, ην ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν,
ηα εκεξνιφγηα Γηαδηθηχνπ, νη εγθπθινπαίδεηεο δηαρεηξηδφκελεο απφ ηνπο ρξήζηεο, ε
ζχγρξνλε ζπδήηεζε κε θείκελν θαη ε αμηνιφγεζε ππνβνεζνχκελε απφ ηνλ
ππνινγηζηή. Δπηπιένλ είλαη νη εμνκνησηέο, ηα παηρλίδηα, ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ
εθπαίδεπζεο, ε δηαλνκή ζπιινγψλ ςεθηαθψλ αξρείσλ ζε πνιινχο παξαιήπηεο θαη
ην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ππνζηήξημεο ηεο απφδνζεο φπνπ είλαη ην πξφγξακκα πνπ
δηεπθνιχλεη ηελ πξφζβαζε ζε πιεξνθνξίεο. Με ηνπο ηξφπνπο απηνχο νη δάζθαινη
ειαρηζηνπνίεζαλ ππέξνρα κία ζπλνρή απφ γεσγξαθηθνχο, ζεζκηθνχο, θπιεηηθνχο θαη
ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο γλψζεο.
Αλ θαη ηα κέζα ηεο Γηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο είλαη αλαξίζκεηα ην θαζέλα κπνξεί
λα απνηειείηαη απφ δηαθνξεηηθά πξνγξάκκαηα ηα νπνία ζπλεξγάδνληαη. Σν πην
δηάρπην ζχζηεκα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε είλαη ην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο ή αιιηψο εηθνληθφ πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο. Οη φξνη
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα πεξηγξάςνπλ ην ινγηζκηθφ πνπ ζρεδηάζηεθε γηα ηε
δηαρείξηζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ εθπαίδεπζεο. Μεηεμέιημε ηνπο είλαη ην ζχζηεκα
δηαρείξηζεο εθπαηδεπηηθνχ πεξηερνκέλνπ πνπ πξνζαξηεί ηε ιεηηνπξγηθφηεηα ηεο
επαλαρξεζηκνπνίεζεο ηνπ πιηθνχ ή κέξνο απηνχ. Οη ιεηηνπξγίεο εκπεξηέρνπλ ηελ
παηδεία απφ ην Γηαδίθηπν, ηελ εγγξαθή ρξεζηψλ, ην εκεξνιφγην καζεκάησλ,
ηε ξνή θαηάξηηζεο, ηε δηαρείξηζε ησλ ρξεζηψλ, ηελ αμηνιφγεζε ησλ εθπαηδεπνκέλσλ,
ηηο ππεξεζίεο ηεο ηειεδηάζθεςεο θαη ηε ζπλεξγαηηθή κάζεζε ήηνη ηηο ζπδεηήζεηο θαη
αληαιιαγέο αξρείσλ.

ρήκα 2.2 : Με ηε Γηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε καζαίλεηο ζε φπνην ζεκείν ηεο γεο
θαη αλ βξίζθεζαη.
Η εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ κπνξεί λα δηαρσξηζηεί ζηε ζχγρξνλε θαη ηελ
αζχγρξνλε εθπαίδεπζε. ηε ζχγρξνλε εθπαίδεπζε ε δηαδηθαζία ηεο δηδαζθαιίαο θαη
ηεο κάζεζεο γίλνληαη ηαπηφρξνλα. Ο εθπαηδεπηήο παξαδίδεη ην κάζεκα ζε
δσληαλή ζχλδεζε φρη απαξαίηεηα ακθίδξνκε θαη ν εθπαηδεπφκελνο αλ θαη
βξίζθεηαη
ζε δηαθνξεηηθφ
ηφπν παξαθνινπζεί ην κάζεκα ζηνλ ίδην ρξφλν.
Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ε Γηαδηθηπαθή εθπαίδεπζε κε ηελ ππνζηήξημε ηεο
ηειεδηάζθεςεο. Σν ίδην θαη ε ρξήζε δσκαηίνπ δσληαλήο ζπδήηεζεο - live chartroom.
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ηελ αζχγρξνλε εθπαίδεπζε πνπ είλαη πην δηαδεδνκέλε ν εθπαηδεπφκελνο καζαίλεη
φρη κφλν ζε δηαθνξεηηθφ ρψξν απφ ηνλ εθπαηδεπηή αιιά θαη ζε δηαθνξεηηθφ ρξφλν απφ
ηε δηαδηθαζία ηεο παξάδνζεο ή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ καζήκαηνο. Υαξαθηεξηζηηθά
παξαδείγκαηα είλαη ηα ακέηξεηα βίληεν ζην youtube πνπ έρνπλ αλεβάζεη θαζεγεηέο.
ήκεξα ππάξρνπλ κέζνδνη εθπαίδεπζεο απφ ην Γηαδίθηπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη ηα
δχν είδε ψζηε λα παξέρνπλ νινθιεξσκέλε εθπαηδεπηηθή εκπεηξία. Με ηε
βνήζεηα ηεο αζχγρξνλεο εθπαίδεπζεο ππάξρεη ην πιενλέθηεκα ηεο κάζεζεο ζην ρξφλν
θαη κε ην ξπζκφ πνπ επηζπκεί ν εθπαηδεπφκελνο.
Με ηε ρξήζε ζχγρξνλσλ
ζπδεηήζεσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα ν εθπαηδεπηήο γλσξίδεη ηνπο καζεηέο
ηνπ, νη εθπαηδεπφκελνη επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή θαη νη
καζεηέο
δελ
αηζζάλνληαη
απνμελσκέλνη απφ ηελ εθπαηδεπηηθή θνηλφηεηα θαη
δηαδηθαζία.
Η εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ φπσο είλαη θαηαλνεηφ έρεη εμειηρζεί ζε κεγάιν βαζκφ.
Ο ρξήζηεο έρεη πξφζβαζε ζε κεγάιν φγθν πιεξνθνξηψλ θαη ηα εξγαιεία πνπ
δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη είλαη ηφζα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ψζηε κπνξνχκε λα κηινχκε
γηα κία ηειείσο δηαθνξεηηθή κεζνδνινγία απφ ηελ παξαδνζηαθή εθκάζεζε. Απηή ε
πξαγκαηηθφηεηα καο δείρλεη ην πέξαζκα ζε κία λέα επηκνξθσηηθή επνρή. ε απηήλ
ηε λέα επνρή νη ρξήζηεο θαζψο εμνηθεηψλνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν κε ην
Γηαδίθηπν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ην δηακνξθψλνπλ νκνίσο φιν θαη πεξηζζφηεξν. Δίλαη
γεγνλφο φηη ζήκεξα αξίθλεηνη ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ ζπλεηζθέξνπλ κε επθνιία ζηε
δεκηνπξγία θαη δηακφξθσζε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ Internet.
ε απηφλ αθξηβψο ην
ζθνπφ έρεη επηθεληξσζεί ε πιεηνςεθία ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Web ψζηε λα θαζηζηνχλ
αθφκε θαη ηνλ ζρεηηθά αξράξην ρξήζηε ζε εθπαηδεπηή.
Σα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά απηψλ ησλ ππεξεζηψλ είλαη ε επθνιία ρξήζεο ηνπ Web θαζψο
θαη ε επειημία πεξηήγεζεο ζην πεξηερφκελν. Έηζη φρη κφλν ππάξρεη απεξηφξηζηε
πνζφηεηα πιεξνθνξηψλ, πιηθνχ θαη γλψζεο αιιά ν ρξήζηεο έρεη επηπιένλ θαη ηε
δπλαηφηεηα λα ηα δηαρεηξηζηεί. Έλα πνιχ ελδηαθέξνλ θνκκάηη πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ
επθνιία δηαρείξηζεο ησλ πιεξνθνξηψλ είλαη απηφ ην νπνίν νλνκάδεηαη ζπιινγηθή
επθπΐα. Παξάδεηγκα είλαη ε ηζηνζειίδα ηνπ ειεθηξνληθνχ βηβιηνπσιείνπ Amazon
φπνπ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο λα βαζκνινγήζνπλ θαη λα ζρνιηάζνπλ
ηα πξντφληα. Έηζη πξνεγνχκελνη ρξήζηεο επεξεάδνπλ ηε ζπκπεξηθνξά κειινληηθψλ
ρξεζηψλ κεηαθέξνληαο ηελ εκπεηξία θαη ηε γλψκε ηνπο. Η κέζνδνο απηή έρεη αζχλνξεο
δπλαηφηεηεο θαη ηξνκαθηηθή δχλακε επηηξέπνληαο κε έλαλ πνιχ απιφ ηξφπν ηε ζπκβνιή
ζην πεξηερφκελν ηνπ Γηαδηθηχνπ.

ρήκα 2.3 : Σν ειεθηξνληθφ βηβιηνπσιείν Amazon.
Οη πην πνιχηηκεο ππεξεζίεο γηα ην ζθνπφ ηεο Γηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο είλαη ην wiki θαη
ηα δηθηπαθά εκεξνιφγηα ελψ ππάξρεη ήδε ηεξάζηηνο αξηζκφο εθπαηδεπηηθψλ
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θνηλνηήησλ πνπ αμηνπνηεί ηηο δπλαηφηεηεο ηνπο. Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζνχλ θαη νη
ππεξεζίεο RSS - Really Simply Syndication πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαθνινχζεζε θαη
ελεκέξσζε ησλ ρξεζηψλ γηα ηα ηειεπηαία λέα θαη ηηο αιιαγέο ζε έλα δηθηπαθφ ηφπν. Ο
ζπλδπαζκφο ησλ
ηερλνινγηψλ απηψλ
κπνξεί
λα απνηειέζεη εθπαηδεπηηθή
δηαδηθαζία θαη ρσξίο ηελ χπαξμε επίζεκνπ νξγαλσκέλνπ καζήκαηνο.

ρήκα 2.4 : Η βηθηπαηδεία εμεγεί αλαιπηηθά απηφ πνπ δεηά ν ρξήζηεο ιεηηνπξγψληαο σο
κία ειεθηξνληθή εγθπθινπαίδεηα.
Η εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ έρεη ζπγθεθξηκέλεο ηερληθέο απηηήζεηο ηφζν ζε
ινγηζκηθφ φζν θαη ζε εμνπιηζκφ.Σν απαηηνχκελν ινγηζκηθφ αθνξά ηελ φιε δηαδηθαζία ηεο
δεκηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Γηαδηθηπαθήο εθπαίδεπζεο απφ ηε δεκηνπξγία
ηνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηεο εθπαηδεπηηθήο δηαδηθαζίαο ζηνλ εθπαηδεπφκελν. Σν
ελδηαθέξνλ είλαη φηη ζε φια ηα παξαπάλσ επίπεδα είλαη δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζεί
ινγηζκηθφ αλνηρηνχ θψδηθα πνπ δηαηίζεηαη δσξεάλ. Σν ινγηζκηθφ απηφ πεξηιακβάλεη:
Λεηηνπξγηθφ ζχζηεκα εμππεξεηεηή - server θαη πειάηε - client, π.ρ.
δηαλνκή Linux.

θάπνηα

Λνγηζκηθφ εμππεξεηεηή, π.ρ. Apache Server.
Λνγηζκηθφ δεκηνπξγίαο εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ, π.ρ. OpenOffice.
Λνγηζκηθφ δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο ή εηθνληθνχ πεξηβάιινληνο εθπαίδεπζεο,
π.ρ. Atutor, Claroline, Efront, Dokeos ή Moodle.
Πεξηεγεηή Γηαδηθηχνπ ή αιιηψο θπιινκεηξεηήο π.ρ. Mozilla Firefox. Σηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο ην ινγηζκηθφ απηφ είλαη ην κφλν απαξαίηεην γηα ηνλ
εθπαηδεπφκελν ψζηε λα έρεη πξφζβαζε ζην εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα. Σν
ίδην ζπκβαίλεη θαη κε ηνλ εθπαηδεπηή ν νπνίνο κπνξεί λα δηαρεηξηζηεί θαη λα
αλεβάζεη ην εθπαηδεπηηθφ πιηθφ κφλν κε ηε ρξήζε ελφο πεξηεγεηή Γηαδηθηχνπ.
Λνγηζκηθφ ππνζηήξημεο πιεξνθνξηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην
ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηεο κάζεζεο ή ην εηθνληθφ πεξηβάιινλ εθπαίδεπζεο,
π.ρ. Java, Flash, RealMedia, Quicktime, Windows Media Files.
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Οη απαηηήζεηο ζε επίπεδν εμνπιηζκνχ είλαη:
Δμππεξεηεηήο ηζηνχ (web server).
Δμππεξεηεηήο αξρείσλ (file server).
Σεξκαηηθά.
χλδεζε Γηαδηθηχνπ γηα ηνπο ππνινγηζηέο.
Η ρξήζε ηνπ Γηαδηθηχνπ σο πεγή άληιεζεο πιεξνθνξηψλ γηα ηα καζήκαηα ή γηα
ηε δηελέξγεηα εξεπλψλ κπνξεί λα θεθαιαηνπνηήζεη ηηο πξαγκαηηθέο δπλάκεηο ηεο έξεπλαο
θαη ηεο πξαθηηθήο ζηε δηδαζθαιία ησλ ηάμεσλ. Έλα WebQuest γηα παξάδεηγκα
απνηειεί κία δξαζηεξηφηεηα έξεπλαο ζηελ νπνία νη πεξηζζφηεξεο ή θαη φιεο νη
πιεξνθνξίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη καζεηέο πξνέξρνληαη απφ ην Internet. Χζηφζν ηα
WebQuests δελ είλαη βαζηζκέλα ζηελ απιή αλάθιεζε πιεξνθνξηψλ αιιά ζηελ
έξεπλα. Οη εθπαηδεπηηθνί επνκέλσο κπνξνχλ λα ζρεδηάζνπλ κία έξεπλα ηελ νπνία νη
καζεηέο ηνπο ζα αλαιάβνπλ λα δηεθπεξαηψζνπλ κε αλαδήηεζε ζην Web.
Μπνξνχλ
επίζεο
λα πξνγξακκαηίζνπλ
πιεζψξα
πνιππνιηηηζκηθψλ
δξαζηεξηνηήησλ ή αθφκε θαη λα αλαπηχμνπλ κφλνη ή ζε ζηελή ζπλεξγαζία κε άιια
ζρνιεία νινθιεξσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα. ε κία δηαπνιηηηζκηθή κειέηε
γηα παξάδεηγκα νη εθπαηδεπηηθνί ρξεζηκνπνίεζαλ εηθνληθέο επηζθέςεηο παηδαγσγηθνχ
πεξηερνκέλνπ γηα λα αλαδηθήζνπλ απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο ηεο Αιάζθαο. Άιινη
εθπαηδεπηηθνί έρνπλ αμηνπνηήζεη δηαπνιηηηζκηθά αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα κέζα απφ
ζρέδηα καζεκάησλ, πιαζκαηηθά κνπζεία, πνιηηηζκηθά βίληεν θαη ερεηηθά αθνχζκαηα
απφ δηαθνξεηηθέο ρψξεο. Δηνχηε ε ζπκπίεζε ησλ ρσξνρξνληθψλ πεξηνξηζκψλ σο
απνηέιεζκα ηεο
Γηαδηθηπαθήο
εθκάζεζεο δεκηνπξγεί πιένλ πξσηφγλσξεο θαη
επξεκαηηθέο δπλαηφηεηεο ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. Έλα απιφ παξάδεηγκα είλαη ε
εθπφλεζε θνηλψλ εξγαζηψλ αλάκεζα ζε καζεηέο πνπ δνπλ ζε δηαθνξεηηθνχο
ηφπνπο
ηνπ
πιαλήηε,
κε αλφκνην εζλνπνιηηηζκηθφ θαη
θνηλσληθννηθνλνκηθφ
ππφβαζξν γεγνλφο ην νπνίν κπνξεί λα εηζθέξεη ζηελ πξνψζεζε ηεο δηαπνιηηηζκηθήο
θαηαλφεζεο θαη ζπλεξγαζίαο.
Σν Γηαδίθηπν παξέρεη πάκπνιινπο λένπο ηξφπνπο ζπλεξγαζίαο ζε εθπαηδεπηηθνχο
κε εληειψο δηαθνξεηηθφ εζλνπνιηηηζκηθφ θξεπίδσκα. Έλαο εθπαηδεπηηθφο απφ ηελ
Διιάδα, γηα παξάδεηγκα, κε αξθεηνχο καζεηέο αιβαληθήο θαηαγσγήο ζηελ ηάμε
ηνπ, ζα κπνξνχζε λα επηθνηλσλήζεη κε έλαλ εθπαηδεπηηθφ απφ ηελ Αιβαλία, γηα
λα
αληιήζεη
ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο
ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν κάζεζεο θαη
δηδαζθαιίαο, ηνλ ηξφπν αμηνιφγεζεο ησλ καζεηψλ, ηνλ πνιηηηζκφ ή ηα ήζε θαη
έζηκα, έηζη ψζηε λα θαηαλνήζεη θαιχηεξα ηηο αλάγθεο ησλ αιινδαπψλ καζεηψλ
ηνπ. Η επηθνηλσλία κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί κέζα ζε πεξηνρέο πνιιψλ ρξεζηψλ,
ζε ζρεηηθψλ θφξνπκ ζπδήηεζεο, κέζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κε ηειεδηάζθεςε.
Δπηπξφζζεηα ην Γηαδίθηπν εθρσξεί πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο ζηνπο πνιηηηζκηθά
αλφκνηνπο καζεηέο ζην λα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηφζν ηε κεηξηθή φζν θαη
ηελ επίζεκε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο. Οη καζεηέο, γηα παξάδεηγκα, κπνξνχλ
λα αλαβαζκίζνπλ ηηο δεμηφηεηέο ηνπο ζηελ αλάγλσζε, ηε γξαπηή θαη ηελ
πξνθνξηθή έθθξαζε ή ηε κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ θαη λα εκπινπηίζνπλ ην ιεμηιφγην
ηνπο. Σέινο, ηφζν ηα εηθνληθά φζν θαη ηα ζε απεπζείαο ζχλδεζε πεξηβάιινληα,
κπνξνχλ λα ζρεδηαζηνχλ κε ηξφπν ψζηε λα είλαη ηθαλά λα πξνσζήζνπλ ηελ επίιπζε
ησλ πξνβιεκάησλ, ηε δσληαλή αιιειεπίδξαζε θαη ηε δεκηνπξγηθή ζπλεξγαζία.
Η παξάδνζε καζεκάησλ κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ δχλαηαη λα κεηαβάιιεη νινθιεξσηηθά
ην εθπαηδεπηηθφ ηνπίν θαη λα επεξεάζεη απνθαζηζηηθά ηελ αλάπηπμε θαη ηνλ
έιεγρν
ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο ζπνπδψλ.
Σν Γηαδίθηπν επηηξέπεη ηελ
αλαδήηεζε θαη εμεχξεζε πιεξνθνξηψλ κέζα απφ ηελ ππεξαθζνλία ησλ δηαζέζηκσλ
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πεγψλ. Η εχθνιε θαη γξήγνξε πξφζβαζε ζε έλα εμαηξεηηθά κεγάιν αξηζκφ δηθηπαθψλ
ηφπσλ, θαζψο θαη ε αιιειεπίδξαζε κε αλζξψπνπο πνπ βξίζθνληαη ζε κεγάιε απφζηαζε
θαη δνπλ ζε δηαθνξεηηθφ γεσγξαθηθφ θαη πνιηηηζκηθφ
πεξηβάιινλ,
παξέρεη ηε
δπλαηφηεηα πξφζθηεζεο θαζαξά εμαηνκηθεπκέλσλ κνξθψλ γλψζεο θαη κπνξεί λα
σθειήζεη ην ίδην καζεηέο θαη εθπαηδεπηηθνχο.
Σν
Γηαδίθηπν παξέρεη επίζεο
πεξηζζφηεξεο επθαηξίεο πξφζβαζεο ζηελ αθαδεκατθή θνηλφηεηα, ζε άηνκα ηα νπνία ήηαλ
απνθιεηζκέλα απφ απηήλ ιφγσ γεσγξαθηθψλ ή πνιηηηζκηθψλ πεξηνξηζκψλ.

ρήκα 2.5 : Η θηιειεχζεξε άπνςε γηα ηελ εθπαίδεπζε είλαη φηη απηή πξέπεη λα
παξέρεηαη ζε φια ηα παηδηά αλεμαξηήησο ρξψκαηνο, εζληθφηεηαο θαη θνηλσληθήο
ηάμεο πξάγκα πνπ ην θαζηζηά δπλαηφλ ε εθπαίδεπζε κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ.
Η πξνζέγγηζε ηεο εθπαίδεπζεο κέζα απφ έλα παηδαγσγηθφ πιαίζην εκπινπηηζκέλν
κε δηαπνιηηηζκηθέο πξνζεγγίζεηο βαζηζκέλεο ζην Γηαδίθηπν ζπλάδεη κε ηηο
αλάγθεο ηεο ηερλνινγηθά πξνζαλαηνιηζκέλεο θνηλσλίαο καο. Σν δήηεκα δελ είλαη
πιένλ αλ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην Γηαδίθηπν ζηελ εθπαίδεπζε, αιιά κάιινλ κε
πνηα ηαθηηθή ζα ην ρξεζηκνπνηήζνπκε, γηα λα ππνζηεξίμνπκε ηε δηδαζθαιία θαη
ηελ εθκάζεζε κέζα ζηηο ζχγρξνλεο πνιππνιηηηζκηθέο ηάμεηο. Οη πξνζπάζεηεο
ζπκπφξεπζεο ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο κε ηηο παηδαγσγηθέο εθαξκνγέο ηνπ
Γηαδηθηχνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή εμέιημε. Θα κπνξνχζακε λα ηζρπξηζηνχκε φηη νη
ζρέζεηο ηνπ δεχγνπο Γηαδίθηπν - δηαπνιηηηζκηθή εθπαίδεπζε κπνξνχλ λα είλαη αξκνληθέο.
Σν Γηαδίθηπν κπνξεί λα δηεπξχλεη ηα δηαζέζηκα κέζα δηδαζθαιίαο θαη κάζεζεο θαη
λα πξνζθέξεη λέεο πξνθιήζεηο θαη εθπαηδεπηηθέο δπλαηφηεηεο. Μέζα απφ ην ζρεδηαζκφ
θαη ηελ εθαξκνγή ησλ θαηάιιεισλ ζηξαηεγηθψλ, κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ζεκαληηθφ
ζπκπιεξσκαηηθφ παηδαγσγηθφ θαη δηδαθηηθφ εξγαιείν ζηελ αλάπηπμε δηαπνιηηηζκηθψλ
δηαζηάζεσλ ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία. ε θακία πεξίπησζε, σζηφζν, δελ απνηειεί
παλάθεηα ή ππνθαηάζηαην ησλ σθέιηκσλ βηβιίσλ, ησλ πξνζσπηθψλ επαθψλ, ηνπ
επνηθνδνκεηηθνχ δηαιφγνπ ή άιισλ παξαδνζηαθψλ κνξθψλ δηδαζθαιίαο.
Η δεκηνπξγία νκάδσλ ζπλνκηιίαο ζην Γηαδίθηπν,
γηα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο,
παξέρεη ζηελ εθπαίδεπζε ηε δπλαηφηεηα λα θηλεζεί πέξα απφ απηφ πνπ κεξηθνί εξεπλεηέο
αλαθέξνπλ σο θάηη ην επηθαλεηαθφ θαη επνπζηψδεο. Η ηερλνινγία κπνξεί ελδερνκέλσο
λα σζήζεη εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο λα επαλεμεηάζνπλ ηηο ππνζέζεηο ηνπο γηα άιινπο
πνιηηηζκνχο ή λα ακθηζβεηήζνπλ νπνηεζδήπνηε ζηεξενηππηθέο ηνπο αληηιήςεηο κέζα
απφ ηελ αλάπηπμε επνηθνδνκεηηθψλ κνξθψλ. Έλα απφ ηα απινχζηαηα παξάδεηγκαηα
ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αλαζεψξεζε ελφο Σνχξθνπ ζηξαηησηηθνχ κεηά απφ ζπδήηεζε
κε Έιιελα πνιίηε κέζσ ηνπ Web γηα ηηο θάθηζηεο απφςεηο πνπ έρεη ελαληίνλ ησλ Διιήλσλ
ππεθφσλ.
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ρήκα 2.6 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ζπδήηεζεο ζην Web.
Οη ζπδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν βνεζνχλ ηνπο καζεηέο λα αλαπηχμνπλ θαη ηηο πξνθνξηθέο
ηνπο δεμηφηεηεο κέζα ζηελ ηάμε, φπσο πξνθχπηεη απφ έξεπλεο ησλ Pagnucci θαη Mauriello
(1999) θαη Takayoshi θαη ζπλεξγάηεο, (1999). πγθεθξηκέλα νη ηαπηφρξνλεο
ζπδεηήζεηο ζην Γηαδίθηπν παξνπζηάδνπλ ηα παξαθάησ πιενλεθηήκαηα: Πξψηα απφ
φια βνεζνχλ ηνπο καζεηέο πνπ είλαη επηθπιαθηηθνί ζηηο πξφζσπν κε πξφζσπν
ζπδεηήζεηο λα μεπεξάζνπλ ηε δηζηαθηηθφηεηα
ηνπο. Έπεηηα ε πιεηνλφηεηα
ησλ
καζεηψλ είλαη ζε ζέζε λα εθθηλήζεη κία ζπδήηεζε εθ πεξηηξνπήο. Αθφκε νη καζεηέο
κπνξνχλ λα ζθεθηνχλ θαη λα αλαζεσξήζνπλ ηε ζπλεηζθνξά ηνπο ζηε ζπδήηεζε
αλεηφηεξα ελψ επηπιένλ ελζαξξχλεηαη θαη ε ηζφηηκε επηθνηλσλία.
Σν κεγάιν πιενλέθηεκα ηνπ Internet είλαη ν αλνηθηφο ραξαθηήξαο ηνπ ν νπνίνο επηηξέπεη
ηελ ηαρχηαηε δεκηνπξγία, αλάπηπμε θαη εκπνξηθή αμηνπνίεζε λέσλ ηερλνινγηψλ. Γηα απηφ
θαη νη εθαξκνγέο ηνπ ζηνλ ηνκέα ηεο εθπαίδεπζεο είλαη ήδε άπιεηεο θαη πξνβιέπεηαη πσο
ζα απμεζνχλ αθφκε πεξηζζφηεξν ζην άκεζν κέιινλ. Παξά ηε κεγάιε ηνπο πνηθηιία φκσο
φιεο νη εθπαηδεπηηθέο εθαξκνγέο ηνπ Internet κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηξεηο θαηεγνξίεο
αλάινγα κε ηνλ ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη δηδάζθνληεο γηα λα έξζνπλ ζε επαθή κε
ηνπο καζεηέο.
Οη ηξφπνη απηνί είλαη:
Η πιεξνθνξηαθή επηθνηλσλία.
H πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηξίηνπο.
Η πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηή.
Παξαδείγκαηα
πιεξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο είλαη νη κειέηεο,
εξγαζίεο θαη
ζπκπεξάζκαηα εξεπλψλ απφ ηδηψηεο, παλεπηζηήκηα, κε θεξδνζθνπηθνχο νξγαληζκνχο
θαη επηρεηξήζεηο ηα νπνία βξίζθνληαη ζην Γηαδίθηπν. Δπηπξφζζεηα είλαη ηα online
καζήκαηα ήηνη ζεηξέο θεηκέλσλ κε
αληηθείκελν
ηε
δηδαζθαιία ζπγθεθξηκέλσλ
ζεκάησλ φπσο ν νδεγφο θαηαζθεπήο Web ζειίδσλ.
Αθφκε είλαη ηα κελχκαηα
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ελεκεξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηα νπνία έρνπλ δεκνζηεπζεί ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ηνπ
Internet φπσο γηα παξάδεηγκα ηα usenet groups ή ηα mailing lists.
Σν θχξην ραξαθηεξηζηηθφ ηεο πιεξνθνξηαθήο επηθνηλσλίαο είλαη ε απνπζία
νπνηαζδήπνηε αηνκηθήο επαθήο ηνπ εθπαηδεπηή κε ην καζεηή. ηηο πεξηπηψζεηο
δεκνζίεπζεο κειεηψλ ή online καζεκάησλ, ν δεκηνπξγφο ηνπο ηνπνζεηεί απιψο ηελ
εξγαζία ηνπ ζην δίθηπν θαη ηε ζέηεη ζηε δηάζεζε θάζε ελδηαθεξφκελνπ.
ηηο
πεξηπηψζεηο ησλ
κελπκάησλ
ελεκεξσηηθνχ πεξηερνκέλνπ ν θάηνρνο θάπνηαο
πιεξνθνξίαο ηε δεινπνηεί
ζε έλα ρψξν αλαθνηλψζεσλ σο απηφλνκε αλαθνίλσζε
φπσο: "Μάζαηε πσο ε ζάιαζζα θαηάπηε δχν λεζηά ζην Κηξηκπάηη;" Δπίζεο κπνξεί λα
ηελ θνηλνπνηήζεη ζε έλα ρψξν αλαθνηλψζεσλ σο απάληεζε ζε θάπνηνλ ηξίην φπσο: "Η
επνρή ηνπ Μπαξφθ γηα ηελ νπνία ξσηνχζεο δηήξθεζε απφ ην 1600 έσο ην 1750 κ.Υ.
πεξίπνπ." Σα κελχκαηα απηά απνζεθεχνληαη ζε δηάθνξεο βάζεηο δεδνκέλσλ φπσο γηα
παξάδεηγκα ην deja news θαη είλαη ζήκεξα δηαζέζηκα ζε φινπο ηνπο ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ.
Μία αλαδήηεζε κε ηηο ιέμεηο "Μπαξφθ" θαη "δηήξθεζε" ζα καο θέξεη ηελ απάληεζε ηελ
νπνία έδσζε πξηλ δχν ρξφληα ν ρξήζηεο Υ ζηνλ Φ.

ρήκα 2.7 : Η κειέηε ηεο αλζξψπηλεο αλαηνκίαο απφ κε γηαηξφ
κέζσ
ελφο
ηξηζδηάζηαηνπ κνληέινπ ηνπ Web απνηειεί έλα ηέιεην παξάδεηγκα ηεο πιεξνθνξηθήο
επηθνηλσλίαο.
Η πιεξνθνξηαθή επηθνηλσλία απνηειεί ηνλ πην επξέσο
δηαδεδνκέλν
ηξφπν
εθπαηδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ Internet θαη ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηδηψηεο νη νπνίνη
επηδηψθνπλ λα απηνκνξθσζνχλ ζε θάπνην αληηθείκελν π.ρ. ην πσο θαιιηεξγνχληαη νη
ηνπιίπεο. Δπηπιένλ ρξεζηκνπνηείηαη απφ εξεπλεηέο νη νπνίνη ζπγθεληξψλνπλ
πιεξνθνξίεο φπσο γηα παξάδεηγκα ζηειέρε επηρεηξήζεσλ πνπ αμηνινγνχλ κία λέα
ηερλνινγία. Άιινη ρξήζηεο ηεο πιεξνθνξηθήο επηθνηλσλίαο είλαη νη εθπαηδεπφκελνη πνπ
ζπγθεληξψλνπλ πιηθφ γηα ηε ζχληαμε ζρνιηθψλ εξγαζηψλ ή ηελ θαιχηεξε αληίιεςε
ησλ καζεκάησλ ηνπο. Έλα απιφ παξάδεηγκα είλαη νη καζεηέο νη νπνίνη δηδάρζεθαλ
φηη ν Αξρηκήδεο έθαςε ην ξσκατθφ ζηφιν ρξεζηκνπνηψληαο θάηνπηξα κπνξνχλ λα
κειεηήζνπλ ηνπο λφκνπο ηεο νπηηθήο γηα λα θαηαλνήζνπλ κε πνην ηξφπν έγηλε απηφ.
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ρήκα 2.8 : Έλα παξάδεηγκα επηθνηλσλίαο ζην Γηαδίθηπν κέζσ ηνπ
Skype ε νπνία κπνξεί λα εμειηρζεί ζε εθπαίδεπζε απφ ην Internet.

πξνγξάκκαηνο

Η πιεξνθνξηαθή επηθνηλσλία ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο απφ ελήιηθεο θαη είλαη κία σο επί
ην πιείζηνλ κνλαρηθή απαζρφιεζε. Η κειέηε ησλ πεγψλ πιεξνθνξηψλ ηνπ δηθηχνπ
γίλεηαη ζην ρξφλν πνπ εμππεξεηεί θαιχηεξα ην ρξήζηε κε ηελ ηαρχηεηα θαη κε ηε
ζεηξά πνπ ν ίδηνο επηζπκεί. Γειαδή ζε κία ζεηξά 20 online καζεκάησλ δχλαηαη λα
παξαιείςεη ην 6ν ή λα κειεηήζεη πξψηα ην 12ν θαη κεηά ην 8ν. πλήζσο, απηή ε
κνξθή ρξήζεο ηνπ Γηαδηθηχνπ είλαη αλνξγάλσηε, απνζπαζκαηηθή θαη επθαηξηαθή
θαζφζνλ νη πεξηζζφηεξνη ρξήζηεο ηνπ δηθηχνπ εθηεινχλ επθαηξηαθέο αλαδεηήζεηο ρσξίο
καθξνπξφζεζκν ζρέδην. ήκεξα ν ρξήζηεο ρξεηάδεηαη πιεξνθνξίεο γηα ηηο αζζέλεηεο
ησλ κειηζζψλ ελψ αχξην κπνξεί λα αλαζθαιεχεη γηα ην θαηά θεθαιήλ εηζφδεκα ηεο
Βξαδηιίαο.
Σν κεγαιχηεξν πιενλέθηεκα ηεο πιεξνθνξηαθήο επηθνηλσλίαο είλαη ην ρακειφ ηεο
θφζηνο. Γειαδή απιψο ηνπνζεηνχκε ην πιηθφ online. Δπηπξφζζεηα άιιν πιενλέθηεκα
είλαη ε εχθνιε πξφζβαζε
ζην πεξηερφκελν ηεο φιν ην 24σξν. Σν αθξνγσληαίν
κεηνλέθηεκα ηεο είλαη ε έιιεηςε επαθήο ηνπ εθπαηδεπηή κε ηνλ εθπαηδεπφκελν. Γελ
απαληψληαη απνξίεο, νχηε γίλνληαη δηεπθξηλήζεηο. Έηζη αλ έλα κέξνο ηνπ θεηκέλνπ
δελ είλαη θαηαλνεηφ ή ζε θάπνην ζέκα δε δίδεηαη ε αλακελφκελε βαξχηεηα ε κφλε ιχζε
γηα ηνλ εθπαηδεπφκελν είλαη ε εχξεζε θάπνηαο άιιεο πεγήο πιεξνθνξηψλ. Η κέρξη
ζήκεξα εκπεηξία έρεη δείμεη πσο ιφγσ ηεο ραψδνπο θχζεο ηνπ δηθηχνπ νη καζεηέο
δαπαλνχλ κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζηελ αλαδήηεζε πιεξνθνξηψλ.
Έηζη
ν
ρξφλνο ν νπνίνο ηνπο κέλεη δηαζέζηκνο γηα κειέηε είλαη αξθεηά κηθξφηεξνο απφ φηη
ζηηο άιιεο κνξθέο απηνκφξθσζεο.
ρεηηθά κε ηελ πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηξίηνπο ζην Internet ππάξρνπλ ρηιηάδεο
ρψξνη πξνζσπηθήο επηθνηλσλίαο κεηαμχ ησλ ρξεζηψλ. Γεθάδεο ρηιηάδεο mailing
lists, usenet groups, chat rooms θαη άιινη ρψξνη θηινμελνχλ θαζεκεξηλά έλα
ηεξάζηην λνχκεξν ζπδεηήζεσλ, κελπκάησλ θαη αλαθνηλψζεσλ, ηαμηλνκεκέλσλ
θαηά ζέκα θαη θαηεγνξία. Παξαδείγκαηα είλαη ε java, ην ms-access, ε κεζαησληθή ηζηνξία,
ε αζηξνθπζηθή, ε
νηθνινγία θαη ακέηξεηα άιια. Πνιινί ρξήζηεο ηνπ Γηαδηθηχνπ
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θαηαθεχγνπλ ζε απηνχο ηνπο ρψξνπο γηα ηελ
ππνβνιή
δεκφζησλ
εξσηήζεσλ
ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ ηνπο απαζρνινχλ. Αλ θαη ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζε απηήλ
ηε κέζνδν φπσο ην φηη δε κπνξείο λα ππνβάιιεηο πνιιέο εξσηήζεηο, ε δηαηχπσζε ηνπο
πξέπεη λα ππαθνχεη ζε εηδηθνχο θαλφλεο, δελ είλαη βέβαην πσο ζα ιάβεηο απάληεζε
θαζψο θαη πνηθίιεο άιιεο ζπγθξαηήζεηο, πνιιέο ρηιηάδεο άλζξσπνη
αμηνπνηνχλ
θαζεκεξηλά ην πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιεινυπνζηήξημεο πνπ δηέπεη ηνπο ρψξνπο
απηνχο γηα λα ιάβνπλ απαληήζεηο ζηα εξσηήκαηα ηνπο. Έλα παξάδεηγκα είλαη νη
ειάρηζηεο εξσηήζεηο πνπ κέλνπλ δίρσο απάληεζε ζηελ νκάδα ρξεζηψλ ηεο
Microsoft Access ζην comp.databases.ms-access.
Μνινλφηη ε πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε ηξίηνπο δελ παξέρεη ερέγγπα αμηνπηζηίαο
ή δηαζεζηκφηεηαο φηαλ παξέρεηαη ζε εζεινληηθή βάζε ε εκπεηξία ησλ ηειεπηαίσλ
εηψλ έρεη δείμεη πσο κπνξεί λα απνηειέζεη έλα ρξήζηκν ζπκπιεξσκαηηθφ βνήζεκα
γηα φζνπο ρξεζηκνπνηνχλ ην Internet γηα εθπαηδεπηηθνχο ζθνπνχο. Γε κπνξεί
θπζηθά λα παξάζρεη νινθιεξσκέλε
γλψζε,
αιιά
έρεη
απνδεηρζεί
αξθεηά
απνηειεζκαηηθή ζηε
δηεπζέηεζε ζπγθεθξηκέλσλ απνξηψλ ή ηελ αλαδήηεζε πνιχ
εηδηθψλ ζεκάησλ. Γηα απηφ θαη ε επί ακνηβή παξνρή ηεο θαίλεηαη πσο έρεη κεγάιν θαη
θεξδψν κέιινλ.
Η πξνζσπηθή επηθνηλσλία κε εμεηδηθεπκέλν εθπαηδεπηή είλαη πην γλσζηή κε ην
φλνκα εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο ζπκβνιίδεη ηηο
πξαγκαηηθέο δπλαηφηεηεο ηνπ Internet θαη ην δξφκν πξνο ηνλ νπνίν αλαπφθεπθηα
θαηεπζχλεηαη
ε εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία.
Ο φξνο εθπαίδεπζε απφ απφζηαζε
ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ππφ ηελ πνιχ επξεία έλλνηα ηνπ θαη αλαθέξεηαη ζε θάζε
κνξθή δηδαζθαιίαο φπνπ ράξε ζηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο, ν εθπαηδεπηήο θαη νη
εθπαηδεπφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην κάζεκα απφ δηαθνξεηηθνχο ρψξνπο φπσο έρεη ήδε
πξναλαθεξζεί γηα ηε Γηαδηθηπαθή εθκάζεζε.
Οη καζεηέο αιιά θαη νη δάζθαινη ηνπο, δηαζέηνπλ ν θαζέλαο δηαθνξεηηθνχο ηξφπνπο κε
ηνπο νπνίνπο καζαίλνπλ, κε ηελ έλλνηα πσο έρνπλ πξνηηκψκελεο νδνχο γηα ηελ
πξφζιεςε θαη ηελ επεμεξγαζία ησλ πιεξνθνξηψλ. Μεξηθνί ελδηαθέξνληαη γηα γεγνλφηα,
δεδνκέλα θαη αιγνξίζκνπο, άιινη αηζζάλνληαη πεξηζζφηεξν άλεηα κε ζεσξίεο θαη
καζεκαηηθά κνληέια. Κάπνηνη επηζπκνχλ ηελ νπηηθνπνηεκέλε παξνπζίαζε ησλ
πιεξνθνξηψλ (εηθφλεο, ζρήκαηα, δηαγξάκκαηα), άιινη πξνηηκνχλ ηηο πξνθνξηθέο
παξνπζηάζεηο θαη ηηο γξαπηέο ή πξνθνξηθέο εξκελείεο. Σέινο ππάξρνπλ απηνί πνπ
εκπηζηεχνληαη πεξηζζφηεξν ηηο δηαδηθαζίεο φπνπ ππάξρεη δπλαηφηεηα γηα δξάζε θαη
αιιεινπάζεηα θαη εθείλνη πνπ έιθνληαη απφ κία εζσζηξεθή θαη εμαηνκηθεπκέλε
αληηκεηψπηζε ηεο καζεζηαθήο δηαδηθαζίαο.
ε απηήλ ηε γλσζηηθή πεξηπέηεηα, ζηελ νπνία ππνηίζεηαη πσο φινη ζα πξέπεη
λα ζπκκεηέρνπλ κε ελδηαθέξνλ θαη απνηειεζκαηηθφηεηα,
εκπιέθνληαη πνιπζρηδείο
παξάγνληεο
πνπ
ζρεηίδνληαη
κε θαζαξά βηνινγηθά
ππνθείκελα, (εγθέθαινο,
ιεηηνπξγία αηζζήζεσλ, ρξνλνβηνινγία θ.η.ι.π.), κε ςπρνινγηθέο παξακέηξνπο θαη κε
θνηλσληθέο θαηαζηάζεηο νη νπνίεο αθνξνχλ ηφζν ηνπο εθπαηδεπφκελνπο φζν θαη ηνπο
εθπαηδεπηέο ηνπο. Πξφθεηηαη γηα έλα δήηεκα πςειήο πνιππινθφηεηνο πνπ γίλεηαη
αθφκε πην ζχλζεην, εάλ δελ εμαζθαιηζζεί ε ζπλδξνκή φισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ
ηνπο
νπνίνπο
αληηιακβαλφκαζηε
εδψ
σζάλ βην - ςπρν - θνηλσληθά γλσζηηθά
ζπζηήκαηα πνπ απηννξγαλψλνληαη. Δάλ ζηα παξαπάλσ πξνζηεζεί ε αλαγθαία,
φπσο θαίλεηαη ζήκεξα, ζπλχπαξμε κε ηνπο ππνινγηζηέο θαη ηελ επαλαζηαηηθή
ινγηθή πνπ ζπλνδεχεη πνιιέο απφ ηηο εθαξκνγέο ηνπο, πνπ είλαη θαηά θαλφλα κε
γξακκηθέο, ηφηε αληηιακβαλφκαζηε πφζν ελδηαθέξνλ απνθηά ε γλψζε απφ ηνλ θαζέλα
ησλ ηξφπσλ κε ηνπο νπνίνπο πξνηηκά λα πξνζιακβάλεη ή θαη λα κεηαδίδεη ηηο
πιεξνθνξίεο, λα πινεγείηαη κε άιια ιφγηα θαη λα αιιειεπηδξά ζην Γηαδίθηπν.
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ρήκα 2.9 : ην Γηαδίθηπν ςάρλνπκε ζπλήζσο φινη ζήκεξα γηα απαληήζεηο
απνξίεο θαζφζνλ απηφ απνηειεί κία αλεμάληιεηε θξήλε γλψζεο.

ζε

Σειηθφ ζπκπέξαζκα είλαη πσο επηβάιιεηαη λα αλαγλσξίζνπκε ηα
φξηα,
ηνπο
πεξηνξηζκνχο αιιά θαη ηηο δπλαηφηεηεο πνπ παξέρεη ην Γηαδίθηπν κε ηειηθφ ζηφρν φρη ηελ
επηβίσζε αιιά ηε ιεηηνπξγηθή ζπλνίθεζε καδί ηνπ, αλαγλσξίδνληάο ην σο έλα
δπλακηθφ, κε γξακκηθφ θαη ζπλερψο εμειηζζφκελν γλσζηηθφ πιεξνθνξηαθφ πεξηβάιινλ.
ην
πεξηβάιινλ απηφ είκαζηε αλαγθαζκέλνη λα πινεγεζνχκε, απνθαζίδνληαο ν
θαζέλαο, άιινηε κφλνο ηνπ θαη άιινηε σο κέινο κίαο ζπγθξνηεκέλεο νκάδαο, ηηο
ζηξαηεγηθέο επηινγέο καο θαη ηηο ηαθηηθέο καο θηλήζεηο, κέζα ζε έλαλ θφζκν πνπ
ραξαθηεξίδεηαη απφ πνιππινθφηεηα θαη αζάθεηα θαη γηα ηνλ νπνίν νη δηαδηθαζίεο θαη νη
θαλφλεο ιεηηνπξγίαο ζπγθξνηνχληαη θαη αλαδηαηάζζνληαη αδηάιεηπηα.

2.2 Δκπαίδεςζη με εθαπμογέρ ηων Java Applets
Έλα Applet ή αιιηψο Java Applet, είλαη έλα πξφγξακκα ην νπνίν είλαη γξακκέλν ζηελ
θνξπθαία απηήλ ηε ζηηγκή γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ζηνλ πιαλήηε δειαδή ζηε γιψζζα
Java. Σν Applet πεξηιακβάλεηαη πάληνηε ζε ηζηνζειίδα θαη παξνπζηάδεηαη ζην Internet. Αλ
θαη ν θψδηθαο ηεο ηζηνζειίδαο είλαη εκθαλήο ζε πεξίπησζε πνπ θάπνηνο ςάμεη γηα ηνλ
θψδηθα ηεο εληνχηνηο ν θψδηθαο ηνπ Applet είλαη αδηφξαηνο γηα νπνηνλδήπνηε κε εμαίξεζε
ηνλ πξνγξακκαηηζηή ηνπ Αpplet. Ήηνη ν πξνγξακκαηηζηήο γξάθεη ηνλ θψδηθα ηεο Java
ζηνλ ππνινγηζηή ηνπ θαη ηνλ ηξέρεη αιινχ δειαδή ζην Γηαδίθηπν. Δπίζεο πνιχο θφζκνο
έρεη ηαπηίζεη εζθαικέλσο ηελ νξνινγία ηνπ Applet κε ην κήιν. Σν Applet ζεκαίλεη
κηθξνεθαξκνγή θαη φρη κήιν ελψ ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα δηαρείξηζε γξαθηθψλ ζην
Web φπσο αληίζηνηρα θαη ην Java Swing γηα πξνγξακκαηηζκφ κε γξαθηθά αιιά ζε
ηνπηθνχο ππνινγηζηέο. Πξέπεη επίζεο λα αλαθεξζεί φηη ην Applet ηξέρεη ζην Web πάληα
απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε.
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Σα Applets ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα παξέρνπλ δηαδξαζηηθέο ιεηηνπξγίεο ζε Web
εθαξκνγέο πνπ δε κπνξνχλ λα παξέρνληαη απφ HTML γιψζζα θαη κφλν. Μπνξνχλ κέζσ
ηνπ πνληηθηνχ λα κεηαθηλνχλ αληηθείκελα, λα δσγξαθίδνπλ θαη γεληθά έρνπλ πάκπνιιεο
δπλαηφηεηεο κε ην πνληίθη (θαη φρη κφλν κε απηφ) ηηο νπνίεο δελ ηηο έρεη ε γιψζζα HTML
θαη αξθεηέο απφ απηέο δελ ηηο έρεη νχηε ε δπλακηθή γιψζζα απφ ηελ πιεπξά ηνπ πειάηε client ε JavaScript. Σν γεγνλφο απηφ θαζηζηά ηα Αpplets νινζρεξψο θαηάιιεια γηα ηελ
επίδεημε, ηελ απεηθφληζε θαη ηε δηδαζθαιία. Τπάξρνπλ ζε απεπζείαο ζχλδεζε ζπιινγέο
Applets γηα ηε κειέηε δηαθφξσλ ζεκάησλ, απφ ηε Φπζηθή κέρξη ηελ Ιαηξηθή θαη θπξίσο ζε
απηφλ ηνλ ηνκέα γηα ηε θπζηνινγία
ηεο θαξδηάο. Δπηπξφζζεηα ηα Applets
ρξεζηκνπνηνχληαη επξέσο απφ ηε NASA ελψ αθφκε εθαξκφδνληαη γηα λα δεκηνπξγήζνπλ
ζε απεπζείαο ζχλδεζε ζπιινγέο παηρληδηψλ φπνπ επηηξέπεηαη ζηνπο παίθηεο λα
αληαγσληζηνχλ κε ηνπο αληηπάινπο ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν.

ρήκα 2.10 : Υξήζε ηνπ Applet απφ ηε NASA φπνπ κε
νπνηαδήπνηε κεξηά ηεο γεο κέρξη θαη ζε πνιχ ρακειφ χςνο.

ην

Applet επηζθέπηεζαη

Οη πξφζθαηεο εμειίμεηο φζνλ αθνξά ηελ θσδηθνπνίεζε ησλ εθαξκνγψλ,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θηλεηψλ θαη ησλ ελζσκαησκέλσλ ζπζηεκάησλ έρνπλ
νδεγήζεη ζηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο αζθάιεηαο ησλ Αpplets. Αο ππνζέζνπκε πσο θάπνηνο
έρεη δεκηνπξγήζεη έλα Java Applet ζηνλ Ιζηφ. Ο θψδηθαο byte απηνχ ηνπ Applet εθηειείηαη
ζην θπιινκεηξεηή πνπ βξίζθεηαη ζηνλ ππνινγηζηή ελφο αλαγλψζηε. Γειαδή ην Applet
απηνχ ηνπ θάπνηνπ εθηειείηαη ζηνπο ππνινγηζηέο άιισλ. Παλνκνηφηππα ηα Applets πνπ
έρνπλ ζρεδηαζζεί απφ άιινπο πξνγξακκαηηζηέο εθηεινχληαη θαη ζηνλ ππνινγηζηή απηνχ
ηνπ θάπνηνπ. Δίλαη θαζνιηθή δηαπίζησζε πσο φηαλ εθηεινχληαη πξνγξάκκαηα άιισλ
ρξεζηψλ ζηνλ ππνινγηζηή νπνηνπδήπνηε ππάξρεη θίλδπλνο αζθάιεηαο. Έλαο πηζαλφο
θίλδπλνο είλαη φηη ην πξφγξακκα κπνξεί λα κεηαδψζεη θάπνηνλ ηφ ζηνπο ππνινγηζηέο.
Άιινο θίλδπλνο είλαη κήπσο ην πξφγξακκα είλαη ηθαλφ λα δηαβάζεη εκπηζηεπηηθέο
πιεξνθνξίεο νη νπνίεο βξίζθνληαη απνζεθεπκέλεο ζηα αξρεία ησλ ππνινγηζηψλ. Αθφκε
ππάξρεη θφβνο κήπσο ην πξφγξακκα εζθεκκέλα επηθέξεη δπζεπίιπηα πξνβιήκαηα ζην
ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα ησλ ππνινγηζηψλ. Δπηπρψο φκσο ην Applet είλαη εμαθξηβσκέλν φηη
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παξέρεη αζθάιεηα θαη δε δχλαηαη λα πξνβεί ζε θακία ηέηνηνπ είδνπο ελέξγεηα θαη νχηε
κπνξεί λα δηαβάζεη ή λα γξάςεη θάπνην απφ ηα αξρεία ησλ ππνινγηζηψλ.
Χο εθπαηδεπηηθά κέζα, ηα Java Applets επεξεάδνπλ ηε δηδαζθαιία ησλ
καζεκάησλ κεηαθέξνληαο ηελ εζηίαζε ηνπο απφ ηηο μεθνκκέλεο δεμηφηεηεο ζηελ πεξηνρή
ηεο δηεξεχλεζεο ησλ ζρέζεσλ κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ηνπ εθάζηνηε καζήκαηνο. Χο εθ
ηνχηνπ, ηα ηειεπηαία ρξφληα πνιιά εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζηξέθνπλ ηελ πξνζνρή ηνπο
ζηελ παξαγσγή portals κε καζεζηαθά εξγαιεία ηα νπνία επηηξέπνπλ ζηνπο
εθπαηδεπηηθνχο ηελ online ρξήζε Applets θαη άιισλ πιηθψλ πνπ παξέρνπλ κάζεζε. Η
έληαμε ησλ Applets ζηελ εθπαηδεπηηθή δηαδηθαζία εθηφο απφ ην φηη ηελ εκπινπηίδεη κε έλα
λέν κέζν πνπ είλαη ελδηαθέξνλ θαη πξνζειθχεη ηνπο καζεηέο, δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα
πινπνηεζεί δηεξεπλεηηθή εθκάζεζε. Έηζη νη καζεηέο έρνπλ έλα εξγαιείν πεηξακαηηζκνχ
θαη κφξθσζεο, ρσξίο πεξηνξηζκνχο ρξφλνπ θαη ηφπνπ, ην νπνίν ζπκβάιιεη ζηελ
θαηαλφεζε ελλνηψλ θαη θαηλνκέλσλ θαη ζηε δηαηχπσζε γφληκσλ απνξηψλ.

ρήκα 2.11 : Applet ην νπνίν δηδάζθεη ηνπο ρξφλνπο ηεο αγγιηθήο, γεξκαληθήο θαη
νιιαλδηθήο γιψζζαο.
Οη εθπαηδεπηηθνί απφ ηελ άιιε απνθηνχλ ξφιν ζπληνληζηή, θαζνδεγεηή, νξγαλσηή
θαη ηζφηηκα ζπκκεηέρνληα ζηε δηαδηθαζία ηεο πλεπκαηηθήο θαηάξηηζεο. Σα ηθαλνπνηεηηθά
ζρεδηαζκέλα πξνγξάκκαηα πξνζνκνίσζεο Java Applets κπνξνχλ λα παξέρνπλ
ζηνπο καζεηέο έλα θαλάιη γηα λα ζπδεηήζνπλ ηηο έλλνηεο ηεο κάζεζεο κέζα ζε έλα
αιιειεπηδξαζηηθφ πεξηβάιινλ εθκάζεζεο. ην πιαίζην απηψλ νη καζεηεπφκελνη δελ
εθιακβάλνληαη σο παζεηηθνί δέθηεο, αιιά σο απηνηειή θαη ππεχζπλα άηνκα ηα
νπνία ζπκκεηέρνπλ ελεξγά ζηε δηαδηθαζία ηεο δηαπαηδαγψγεζεο, ππνβνεζνχκελα
απφ ηηο δπλαηφηεηεο ηεο αιιειεπηδξαζηηθήο ππνινγηζηηθήο ηερλνινγίαο. Η έλλνηα ηεο
ελεξγεηηθήο κχεζεο πξνυπνζέηεη φηη ν καζεηήο ζα αλαπηχμεη έλα ηδηαίηεξν είδνο
ςπρνινγηθήο ζρέζεο κε ηε δηαδηθαζία θαη ην πεξηερφκελν. Η ξπζκηζηηθή παξέκβαζε ηνπ
εθπαηδεπηηθνχ
ζπληειείηαη
ζην πιαίζην κίαο
δηελεθνχο
ππνζηήξημεο
ησλ
καζεζηαθψλ επηδηψμεσλ, κε ηαπηφρξνλε ζηαδηαθή απφζπξζε ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο
ππνζηήξημεο απφ ην ζχζηεκα θαη ηνλ εθπαηδεπηηθφ κε ζηφρν ηελ απηφλνκε κάζεζε.
15

Παξάιιεια ε γξαθηζηηθή πξνζέγγηζε ζηελ αιιειεπίδξαζε, έρεη βαξπζήκαλην ξφιν
ζηα
καζεζηαθά
θίλεηξα. Οη
καζεηέο
ζπρλά έιθνληαη απφ ηελ θαηλνηνκία ησλ
αιιειεπηδξαζηηθψλ πνιπκέζσλ. Η δηάηαμε ηεο πιεξνθνξίαο ζηελ νζφλε θαη ν ηξφπνο
παξνπζίαζεο
επεξεάδνπλ
ζνβαξά
ηελ θαηεχζπλζε, ηε δηάξθεηα θαη ην βαζκφ
πξνζνρήο ηνπ καζεηή. ην πιαίζην απηφ ην ρξψκα, ε ηαρχηεηα, ε θίλεζε θαη ν
ήρνο,
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ αιιειεπηδξαζηηθή δηαδηθαζία.
Αθφκε νη
αλαπαξαζηάζεηο πνπ εμαζθαιίδνπλ ηα Applets απνηεινχλ ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ ελλνηψλ
θαζφζνλ έρνπλ πξαθηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ. Έλα παξάδεηγκα απνηειεί ε παξνπζίαζε ηνπ
ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν αιιάδεη ην εκβαδφ ρσξίνπ θακπχιεο θαζψο απμάλνπλ νη
δηακεξίζεηο, θάηη ην νπνίν ζε πεξίπησζε πνπ δελ ην δνπλ νη καζεηέο λα ζπκβαίλεη,
δπζθνιεχνληαη λα ην αληηιεθζνχλ. πλ ηνηο άιινηο, γίλεηαη
εχθνια
πξνζέγγηζε
ζπλαθψλ αληηθεηκέλσλ κε άκεζε αλαθνξά ηνπο κέζα ζην ίδην Applet, δίρσο λα
δηαθφπηεηαη έηζη ε ξνή θαη ε θαζαξφηεηα ηεο δηδαζθαιίαο, φπσο ζπκβαίλεη ιφγνπ ράξε
κε ηα ζπρλά «βάιε - βγάιε» ησλ δηαθαλεηψλ ή ην «ζβήζε - γξάςε» ηνπ πίλαθα.

ρήκα 2.12 : ηα δηαιχκαηα ηα κφξηα ηνπ λεξνχ ζρεκαηίδνπλ έλα θέιπθνο γχξσ
απφ ηα δηαιπκέλα ηφληα. ε απηφ ην Applet γίλεηαη πξνζνκνίσζε ηεο θίλεζεο ησλ
δηαιπκέλσλ ηφλησλ ή αιιηψο ελπδαησκέλσλ ηφλησλ.
To GUI ζεκαίλεη Γξαθηθή Γηεπαθή Υξήζηε - Graphical User Interface. Ήηνη ε έλλνηα ηνπ
GUI είλαη ηα παξαζπξηθά ζπζηήκαηα πνπ αιιειεπηδξνχλ κε ηνπο ρξήζηεο ή
απινχζηεξα ηα γξαθηθά ηεο γιψζζαο Java. Όπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί Swing GUI
είλαη ηα γξαθηθά πνπ πξνγξακκαηίδνληαη κφλν γηα ηνπηθνχο ππνινγηζηέο ελψ ηα Java
Applets είλαη ηα ίδηα ζρεδφλ γξαθηθά ηα νπνία πξνγξακκαηίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα ην
Γηαδίθηπν. Γεληθά ηα πξνγξάκκαηα ηεο
γιψζζαο
Java
δηαηξνχληαη
ζε δχν
θαηεγνξίεο εθαξκνγέο θαη κηθξνεθαξκνγέο. Σηο κηθξνεθαξκνγέο ηηο απνηεινχλ ηα
Java Applets ελψ ηηο εθαξκνγέο νπνηαδήπνηε άιινπ είδνπο πξνγξακκαηηζκφο κε ηε
γιψζζα Java ζπγθαηαιέγνληαο θπζηθά ζε απηέο θαη ην Java Swing.
Οη εθαξκνγέο πξέπεη λα πεξηέρνπλ πάληνηε ηε κέζνδν main. Δηνχηε ε κέζνδνο
είλαη επηθνξηηζκέλε κε ην λα μεθηλάεη ηελ εθηέιεζε θάζε πξνγξάκκαηνο ηεο Java ην
νπνίν είλαη εθαξκνγή. ε αληηδηαζηνιή ηα Java Applets ρξεζηκνπνηνχλ αληί ηεο
16

κεζφδνπ main γηα λα ηξέμνπλ ηε κέζνδν init. ηε κέζνδν init γίλνληαη νη αξρηθνπνηήζεηο
πνπ ζα γίλνληαλ απφ ηνπο δεκηνπξγνχο ελφο ηππηθνχ Swing GUI. Ο νξηζκφο κίαο
θιάζεο κηθξνεθαξκνγήο δειαδή Applet δελ ελζσκαηψλεη δεκηνπξγνχο. Δπηπξφζζεηα ηα
Applets δελ πεξηέρνπλ ηηο κεζφδνπο setTitle, setVisible θαη setSize ηηο νπνίεο
δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ην Swing. ηηο κηθξνεθαξκνγέο αθνχ κπαίλνπλ ζε HTML
αξρείν κπνξεί λα πξνζηεζεί νπνηνζδήπνηε ηίηινο απφ ηε γιψζζα HTML ελψ αθφκε ε
γιψζζα HTML είλαη απηή πνπ
ξπζκίδεη ην κέγεζνο
ηνπ Applet. Δπίζεο νη
κηθξνεθαξκνγέο παξνπζηάδνληαη απηνκάησο ζε κία ηζηνζειίδα ή ζε έλα πξφγξακκα
επηζθφπεζεο κηθξνεθαξκνγψλ θαη γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη άζθνπε ε ρξήζε
ησλ πξνεηξεκέλσλ κεζφδσλ ζηα Applets. Πξνζέηη νη κηθξνεθαξκνγέο δελ έρνπλ
θνπκπί γηα ην θιείζηκν ηνπ παξαζχξνπ κε ζπλέπεηα λα κε δηαζέηνπλ ηε
κέζνδν setDefaultCloseOperation
πνπ
ρξεζηκνπνηεί
ην Swing. Όηαλ θιείλεη ην
έγγξαθν HTML ην νπνίν εκπεξηέρεη ηε κηθξνεθαξκνγή ηφηε ην Applet θιείλεη νκφρξνλα.
Γηα λα εηζρσξήζεη έλα Applet ζην αξρείν HTML πξέπεη λα γξαθηεί ζην αξρείν απηφ
ν παξαθάησ θψδηθαο:
<applet code = "Όλνκα θιάζεο.class" width = έλαο αθέξαηνο αξηζκφο height = έλαο
αθέξαηνο αξηζκφο </applet>
Απηή ε εηηθέηα ηεο κηθξνεθαξκνγήο πξνυπνζέηεη φηη ην αξρείν HTML θαη ε θιάζε ηεο
Java βξίζθνληαη ζηνλ ίδην θάθειν. Δάλ δελ ηζρχεη απηφ ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλα
πιήξεο φλνκα δηαδξνκήο γηα ηελ θιάζε ηεο Java. Δδψ παξαηεξνχκε φηη δε δίλεηαη ε
νλνκαζία
ηνπ αξρείνπ ηεο Java πνπ έρεη θαηάιεμε .java αιιά απηνχ πνπ έρεη ηελ
θαηάιεμε .class. Όζν γηα ηα width θαη height είλαη εθείλα ηα νπνία θαζνξίδνπλ ην
κέγεζνο ηεο κηθξνεθαξκνγήο. To width ζέηεη ην πιάηνο ηεο κηθξνεθαξκνγήο ζε
εηθνλνζηνηρεία (pixels) ελψ ην height ην χςνο ηνπ Applet νκνίσο ζε εηθνλνζηνηρεία.
Γηα λα νξηζηεί έλα Applet ν θψδηθαο ηεο Java πξέπεη λα είλαη ν εμήο:
public class Όλνκα θιάζεο extends JΑpplet { }
Καηφπηλ κέζα ζηα άγθηζηξα ηεο θιάζεο πνπ νξίζηεθε πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί ε κέζνδνο
init:
public void init()
{
Container a = getContentPane();
a.setLayout(null);
}
ηε ζέζε ηνπ a κπνξεί λα κπεη νπνηαδήπνηε άιιε κεηαβιεηή. Η θιάζε Container είλαη
κία θιάζε πνπ αλήθεη ζην παθέην java.awt ην νπνίν πξέπεη λα δεισζεί ζηελ αξρή ηνπ
θψδηθα. Σελ θιάζε απηή κπνξνχκε λα ηε θαληαζηνχκε σο έλαλ ππνδνρέα γηα ζηνηρεία
δηαζχλδεζεο ρξήζηε κέζσ γξαθηθψλ (GUI components container). ηνλ θψδηθα γίλεηαη
ιήςε αλαθνξάο ζηνλ ππνδνρέα a. ηελ ακέζσο επφκελε γξακκή ηνπ θψδηθα ζέηνπκε
φηη ν ππνδνρέαο ήηνη νιφθιεξε ε κηθξνεθαξκνγή ζα έρεη δηαρεηξηζηή δηάηαμεο απφιπην.
ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ν πξνγξακκαηηζηήο πξέπεη θάζε θνξά λα πξνδηαγξάθεη ηα φξηα
ηνπ θάζε ζπζηαηηθνχ κε ηε κέζνδν setBounds. Απηφ κπνξεί λα θαίλεηαη πνιχκνρζν
σζηφζν δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα βάιεη ζε φπνην αθξηβψο ζεκείν
εθείλνο επηζπκεί ηα ζπζηαηηθά πξάγκα πνπ ίζσο λα κε γηλφηαλ αηαιαηπψξεηα αλ είρε
πξνζδηνξηζηεί δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο. ηελ εξγαζία εηνχηε ν δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο έρεη
νξηζηεί σο απφιπηνο.
Όζν γηα ην extends απηφ ζεκαίλεη πσο ε θιάζε πνπ
δεκηνπξγνχκε είλαη ππνθιάζε ηεο θιάζεο JΑpplet κε απαχγαζκα ε θιάζε καο λα έρεη
φιεο ηηο δπλαηφηεηεο ηεο θιάζεο JΑpplet. Καζφζνλ ε ππνθιάζε πάληνηε θιεξνλνκεί ηηο
δπλαηφηεηεο ηεο ππεξθιάζεο ηεο. Η θιάζε JApplet αλήθεη ζην παθέην javax.swing
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ην νπνίν πξέπεη νκνίσο λα δεισζεί ζηελ αξρή ηνπ θψδηθα. Γεληθά φια ηα παθέηα
πξέπεη λα δειψλνληαη ζηελ αξρή ηνπ θψδηθα. Η κέζνδνο public void setLayout
(LayoutManager x) είλαη κία
κέζνδνο ηεο θιάζεο Container ελψ ε θιάζε
LayoutManager αλήθεη ζην παθέην java.awt θαη θαζνξίδεη ην δηαρεηξηζηή δηάηαμεο. Η
κέζνδνο public void setBounds (int k, int m, int z, int b) απνηειεί κία κέζνδν πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ νη ππνθιάζεηο ηεο θιάζεο Component ε νπνία θιάζε αλήθεη ζην
παθέην java.awt. Δηνχηε ε κέζνδνο κεηαθηλεί θαη αιιάδεη ην κέγεζνο ηνπ ζπζηαηηθνχ.
Η λέα ζέζε ηεο πάλσ αξηζηεξήο γσλίαο ηνπ δίλεηαη απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο k, m ελψ
ην λέν ηνπ κέγεζνο πξνζδηνξίδεηαη απφ ηηο παξακέηξνπο z θαη b φπνπ z είλαη ην
πιάηνο ηνπ ζπζηαηηθνχ θαη b ην χςνο ηνπ. Οη παξάκεηξνη k, m, z, b είλαη
αθέξαηνη αξηζκνί θαη αλαπαξηζηνχλ εηθνλνζηνηρεία. Αλ επηζπκνχζακε λα νξίζνπκε
θάπνην
δηαρεηξηζηή
δηάηαμεο ν νπνίνο είλαη επηθνξηηζκέλνο ζην λα
δίλεη
θαηάιιειεο δηαζηάζεηο
ζηα
ζπζηαηηθά κέξε ηνπ ππνδνρέα θαη λα ηα εηζάγεη ζε
νξηζκέλεο ζέζεηο ζηελ νζφλε απαιιάζζνληαο ηνηνπηνηξφπσο ηνλ πξνγξακκαηηζηή απφ
ην λα πξνδηαγξάθεη ηηο ιεπηνκέξεηεο απηέο ηφηε έπξεπε λα ζπληάμνπκε ηνλ εμήο θψδηθα:
LayoutManager d = new FlowLayout();
a.setLayout(d);
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ρήκα 2.13 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη ε ηεξαξρία ησλ βαζηθψλ θιάζεσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Java Swings θαη ηα Java Applets. Η ππεξθιάζε είλαη ην θνπηί ηεο
εηθφλαο ζην νπνίν πάεη ην βέινο θαη ε ππνθιάζε είλαη ην θνπηί ηεο εηθφλαο απφ φπνπ
πξνέξρεηαη ην βέινο.
ηελ πεξίπησζε απηή έρνπκε νξίζεη σο δηαρεηξηζηή δηάηαμεο ηνλ FlowLayout.
Δηνχηνο ν δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο είλαη ν απινχζηεξνο θαη ηνπνζεηεί ηα ζπζηαηηθά ζηνλ
ππνδνρέα απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά, κε ηε ζεηξά πνπ απηά πξνζηίζεληαη ζε απηφλ
ελψ είλαη ν εμ νξηζκνχ δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο γηα ηνλ ππνδνρέα JPanel θαη αλήθεη ζην
παθέην java.awt. Όηαλ θηάζεη ζην δεμηφ φξην ηνπ ππνδνρέα ζπλερίδεη λα πξνζζέηεη
ζπζηαηηθά απφ ηελ επφκελε ζεηξά ηνπ. Η θιάζε FlowLayout επηηξέπεη ζηα ζπζηαηηθά
λα είλαη ζηνηρηζκέλα πξνο ηα αξηζηεξά, ζην θέληξν ή πξνο ηα δεμηά. Πξέπεη λα
επηζεκαλζεί φηη είλαη απαξαίηεην πάληνηε λα νξίδνπκε δηαρεηξηζηή δηάηαμεο ή λα
ηνλ ζέηνπκε σο απφιπην εθφζνλ δεκηνπξγνχκε αληηθείκελν ηεο θιάζεο Container ην
νπνίν ην εμηζψλνπκε κε getContentPane() φπσο ζηα applets απηήο ηεο εξγαζίαο ψζηε
λα γίλεη ζπζηεκαηνπνηεκέλνο ν πξνγξακκαηηζκφο ησλ applets. Αθφκε αξκφδεη λα
ζεκεησζεί φηη έηζη φπσο έρεη αξρηθνπνηεζεί ν δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο FlowLayout, ε
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ζηνίρηζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζα γίλεηαη ζην θέληξν.
αξηζηεξά αλ γίλεη αξρηθνπνίεζε φπσο:

Σα ζπζηαηηθά ζηνηρίδνληαη πξνο ηα

LayoutManager d = new FlowLayout(FlowLayout.LEFT);
Οκνίσο αλ ζέιακε λα θάλνπκε ζηνίρηζε ησλ ζπζηαηηθψλ ζην θέληξν ζα ζέηακε:
LayoutManager d = new FlowLayout(FlowLayout.CENTER);
Αλ επηζπκνχζακε ζηνίρηζε πξνο ηα δεμηά έπξεπε λα γξάςνπκε:
LayoutManager d = new FlowLayout(FlowLayout.RIGHT);
Οη παξάκεηξνη FlowLayout.LEFT, FlowLayout.RIGHT θαη FlowLayout.CENTER είλαη
ηχπνπ integer ηνπηέζηηλ απνηεινχλ αθέξαηεο ηηκέο. Όζν γηα ηελ θιάζε JPanel αλήθεη
ζην παθέην javax.swing. Η θιάζε απηή ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ επηδηψθνπκε λα
δεκηνπξγήζνπκε κεγάια παξάζπξα κε πνιιά ζηνηρεία ψζηε λα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα
ρσξίζνπκε ηνλ ππνδνρέα ζε πνιινχο κηθξφηεξνπο θαη λα νξίζνπκε ηνλ θαηάιιειν
δηαρεηξηζηή δηάηαμεο ζε θαζέλαλ απφ απηνχο ηνπο κηθξνχο ππνδνρείο μερσξηζηά.
Σνηνπηνηξφπσο κε ηα παλφ παξέρεηαη κεγάιε επειημία ζρεδίαζεο πξνγξακκάησλ κε
γξαθηθά ελψ ηα αληηθείκελα ηεο θιάζεο JPanel είλαη εμ νξηζκνχ αδηαθαλή. Οη βαζηθνί
θαηαζθεπαζηέο ησλ θιάζεσλ FlowLayout θαη JPanel είλαη νη εμήο:
public FlowLayout()
Με απηφλ ηνλ θαηαζθεπαζηή δεκηνπξγείηαη ν δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο FlowLayout κε
ηα ζπζηαηηθά φπσο πξναλαθέξζεθε λα δηαηάζζνληαη ζην θέληξν.
public FlowLayout(int x)
Με απηφλ ηνλ θαηαζθεπαζηή δεκηνπξγείηαη ν δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο FlowLayout
θαη φπσο κλεκνλεχηεθε πξηλ ηα ζπζηαηηθά δηαηάζζνληαη δεμηά ή αξηζηεξά ή ζην
θέληξν.
public FlowLayout(int x,int y,int z)
Με απηφλ ηνλ θαηαζθεπαζηή δεκηνπξγείηαη ν δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο FlowLayout
θαη ζηε ζέζε ηνπ x ζέηνπκε αλ ηα ζπζηαηηθά ζα ζηνηρεζνχλ ζην θέληξν, ζηα δεμηά
ή ζηα αξηζηεξά φπσο πξνεγνπκέλσο. ηηο ζέζεηο ησλ y θαη z βάδνπκε δχν
αθέξαηνπο αξηζκνχο πνπ αλαπαξηζηνχλ εηθνλνζηνηρεία θαη θαζνξίδνπλ αληηζηνίρσο
ην νξηδφληην θαη θαηαθφξπθν δηάθελν κεηαμχ ησλ ζηνηρείσλ. ε θάζε
πεξίπησζε φπνπ δελ πξνδηαγξάθνπκε ηα δηάθελα ρξεζηκνπνηνχληαη
απηνκάησο δηάθελα ησλ πέληε εηθνλνζηνηρείσλ.
public JPanel()
Με απηφλ ηνλ θαηαζθεπαζηή δεκηνπξγείηαη έλα παλφ κε δηαρεηξηζηή δηάηαμεο
ηνλ FlowLayout.
public JPanel(LayoutManager a)
Με απηφλ ηνλ θαηαζθεπαζηή δεκηνπξγείηαη έλα παλφ κε έλα ζπγθεθξηκέλν
δηαρεηξηζηή δηάηαμεο.
Αλ δελ νξίζνπκε ζπγθεθξηκέλν δηαρεηξηζηή δηάηαμεο γηα θάπνηνλ ππνδνρέα, εθαξκφδεηαη
ν δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο BorderLayout. Ο δηαρεηξηζηήο απηφο καο επηηξέπεη λα νξίζνπκε
ηε ζέζε ηνπ ζηνηρείνπ κε βάζε ηηο ζέζεηο north (βφξεηα), south (λφηηα), east
(αλαηνιηθά), west (δπηηθά)
θαη center
(θεληξηθά).
Σα ζπζηαηηθά ηα νπνία
ηνπνζεηνχληαη north θαη south επεθηείλνληαη νξηδνληίσο κέρξη ηηο πιεπξέο ηνπ
ππνδνρέα. Σν χςνο ησλ πεξηνρψλ απηψλ είλαη φζν θαη ην χςνο ησλ ζπζηαηηθψλ
πνπ πεξηέρνπλ. Οη πεξηνρέο east θαη west επεθηείλνληαη θαηαθφξπθα θαη έρνπλ
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πιάηνο ίζν κε ην πιάηνο ησλ ζπζηαηηθψλ πνπ ηνπνζεηνχληαη ζε απηέο. Σν
ζπζηαηηθφ πνπ ηίζεηαη ζηελ πεξηνρή center δηεπξχλεηαη ηνηνπηνηξφπσο ψζηε λα
γεκίζεη φιν ηνλ ππφινηπν ρψξν ηνπ ππνδνρέα. Αλ θαη νη πέληε πεξηνρέο είλαη
θαηεηιεκκέλεο ηφηε πξνθαλψο φινο ν ρψξνο είλαη θνξεζκέλνο κε
ζπζηαηηθά. ε
πεξίπησζε φπνπ νη πεξηνρέο north ή south δελ είλαη θαηεηιεκκέλεο, ηα ζπζηαηηθά ζηηο
πεξηνρέο east, center θαη west αλαπηχζζνληαη θαηαθφξπθα έηζη ψζηε λα γεκίζνπλ ην
ρψξν πνπ απνκέλεη. Αλ νη πεξηνρέο east ή west δελ είλαη πηαζκέλεο ην ζπζηαηηθφ ζηελ
πεξηνρή center επεθηείλεηαη νξηδφληηα θαη θαηαιακβάλεη ηελ έθηαζε ηελ νπνία ελαπνκέλεη.
Σέινο άκα ε πεξηνρή center δελ είλαη θαηεηιεκκέλε ηφηε απηή παξακέλεη θελή θαζφζνλ
ηα ππφινηπα ζπζηαηηθά δελ εμαπιψλνληαη γηα λα ζπκπιεξψζνπλ εηνχην ην άδεην απφ
ζπζηαηηθά κέξνο. Ο δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο
BorderLayout
αλήθεη
ζην
παθέην
java.awt ελψ έρεη ηνπο εμήο θαηαζθεπαζηέο:
public ΒorderLayout()
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα δηαρεηξηζηή δηάηαμεο BorderLayout
ρσξίο θελά κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ.
public ΒorderLayout(int x,int y)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα δηαρεηξηζηή δηάηαμεο BorderLayout
φπνπ ε αθέξαηε ηηκή ηνπ x δειψλεη ζε εηθνλνζηνηρεία ην νξηδφληην δηάθελν
κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ ελψ ε αθέξαηε ηηκή ηνπ y δειψλεη ην θαηαθφξπθν
δηάθελν κεηαμχ ησλ ζπζηαηηθψλ νκνίσο ζε εηθνλνζηνηρεία.
Η πξνζζήθε ελφο ζηνηρείνπ ζε έλαλ ππνδνρέα Container ζηνλ νπνίν έρνπκε ζέζεη
σο δηαρεηξηζηή δηάηαμεο έλα αληηθείκελν ηνπ ηχπνπ BorderLayout επηηπγράλεηαη κε ηελ
εληνιή:
Container.add(ζπζηαηηθφ,πεξηνρή);
Η πεξηνρή είλαη κία απφ ηηο ζηαζεξέο BorderLayout.NORTH, BorderLayout.SOUTH,
BorderLayout.EAST,
BorderLayout.WEST
ή
BorderLayout.CENTER.
Αλ
δελ
πξνζδηνξηζηεί ε πεξηνρή ζηελ παξαπάλσ κέζνδν ηφηε ην ζηνηρείν ηνπνζεηείηαη
απηνκάησο ζηελ πεξηνρή BorderLayout.CENTER. H πξνζάξηεζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο
ζπζηαηηθνχ ζε κία νξηζκέλε πεξηνρή έρεη σο απνηέιεζκα λα αλαθχεηαη κνλάρα ην
ηειεπηαίν ζηνηρείν πνπ πξνζηέζεθε. Τπάξρνπλ θαη άιινη δηαρεηξηζηέο δηάηαμεο φπσο ν
GridLayout, o GridBagLayout θαη ν CardLayout αιιά ζα κειεηήζνπκε κφλν έλαλ αθφκε
ηνλ GridLayout.

ρήκα 2.14 : ηελ εηθφλα ηα γξαθηθά ζηνηρεία ηα ηνπνζεηεί ν δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο
FlowLayout. Σα ζπζηαηηθά εγθαζίζηαληαη απφ ην δηαρεηξηζηή δηάηαμεο ζε γξακκέο απφ ηα
αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ρσξίο θακία ζηνίρηζε.
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Ο δηαρεηξηζηήο δηάηαμεο GridLayout δηαηξεί έλαλ ππνδνρέα ζε πιαίζηα έηζη ψζηε
ηα ζπζηαηηθά πνπ πξνζηίζεληαη ζε απηφλ λα δχλαληαη λα ηνπνζεηεζνχλ νξηδφληηα ζε
γξακκέο θαη θαηαθφξπθα ζε ζηήιεο. Όια ηα ζπζηαηηθά ηα νπνία εγθαζίζηαληαη ζε
ππνδνρέα κε δηαρεηξηζηή δηάηαμεο ηνλ GridLayout έρνπλ ην ίδην πιάηνο θαζψο θαη
ην ίδην χςνο. Σα ζηνηρεία πξνζηίζεληαη αξρίδνληαο απφ ην πάλσ αξηζηεξά θειί ηνπ
πιαηζίνπ θαη ζπλερίδνπλ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά κέρξη λα ζπκπιεξσζεί ε πξψηε
γξακκή. Η δηαδηθαζία εηνχηε εμαθνινπζεί γηα ηε δεχηεξε γξακκή θ.ν.θ. Ο δηαρεηξηζηήο
δηάηαμεο
GridLayout
αλήθεη
ζην παθέην java.awt θαη έρεη ηνπο αθφινπζνπο
θαηαζθεπαζηέο:
public GridLayout()
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα δηαρεηξηζηή δηάηαμεο GridLayout φπνπ
ηα ζπζηαηηθά ζέηνληαη ζε κία ζηήιε αλά ζπζηαηηθφ ζε κία γξακκή.
public GridLayout(int x,int y)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα δηαρεηξηζηή δηάηαμεο GridLayout φπνπ ε
ηηκή ηνπ x εθθξάδεη έλαλ αθέξαην αξηζκφ ν νπνίνο θαζνξίδεη ηνλ αξηζκφ ησλ
γξακκψλ φπνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ηα ζπζηαηηθά ελψ ε ηηκή ηνπ y έλαλ αθέξαην
αξηζκφ πνπ πξνδηαγξάθεη ηνλ αξηζκφ ησλ ζηειψλ.
public GridLayout(int x,int y,int k,int z)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα δηαρεηξηζηή δηάηαμεο GridLayout ελψ νη
ηηκέο ησλ x θαη y παίδνπλ ηνλ ίδην αθξηβψο ξφιν φπσο ζηνλ πξνεγνχκελν
θαηαζθεπαζηή. Η ηηκή ηνπ k είλαη έλαο αθέξαηνο αξηζκφο ν νπνίνο δειψλεη
εηθνλνζηνηρεία θαη πξνζδηνξίδεη ηνλ νξηδφληην θελφ ρψξν κεηαμχ ησλ γξακκψλ.
Οκνίσο ε ηηκή ηνπ z είλαη έλαο αθέξαηνο αξηζκφο πνπ εθθξάδεη εηθνλνζηνηρεία
θαη θαζνξίδεη ηνλ θαηαθφξπθν άδεην ρψξν κεηαμχ ησλ ζηειψλ.
πλνςίδνληαο κε ηνπο δηαρεηξηζηέο δηάηαμεο,
ν
πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα
ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο δηαρεηξηζηέο δηάηαμεο. Γειαδή έρεη ηελ
πνιπηέιεηα λα θάλεη ζπλδπαζκφ ησλ δηαρεηξηζηψλ
δηάηαμεο.
Χζηφζν
ν
πξνγξακκαηηζηήο δχλαηαη θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη δηαρεηξηζηή δηάηαμεο απφιπην θαη λα
πξνδηαγξάθεη εθείλνο ηα φξηα ηνπ θάζε ζηνηρείνπ. Σνηνπηνηξφπσο ππάξρεη αμηνζαχκαζηε
επθηλεζία ζηελ επηινγή ηεο κεζφδνπ πξνγξακκαηηζκνχ, γεγνλφο πνπ επηβεβαηψλεη
γηα κία αθφκε θνξά ηε θήκε ηεο γιψζζαο Java σο ηελ αζπλαγψληζηε γιψζζα
πξνγξακκαηηζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ πθήιην.

ρήκα 2.15 : ηελ εηθφλα θαίλνληαη ηα γξαθηθά ζηνηρεία φπσο έρνπλ ηεζεί απφ ην
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δηαρεηξηζηή δηάηαμεο BorderLayout. Σα ζπζηαηηθά βξίζθνληαη βφξεηα (north), δπηηθά
(west), αλαηνιηθά (east), λφηηα (south) θαη θεληξηθά (center). Σν ζπγθεθξηκέλν
παξάζπξν δελ είλαη Applet δειαδή δε δεκηνπξγήζεθε απφ ηελ θιάζε JApplet αιιά
απφ ηελ θιάζε JFrame. Σν ίδην ηζρχεη θαη γηα ην ζρήκα 14. Η θιάζε JFrame είλαη
απηή πνπ παξάγεη γξαθηθά ζε ηνπηθνχο ππνινγηζηέο πεξίπνπ φπσο ζπλζέηεη γξαθηθά ε
θιάζε JApplet ζην Γηαδίθηπν.
ε έλα Applet έρνπκε ηε δπλαηφηεηα αλ ην επηζπκνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε λέν παξάζπξν
κε ηελ θιάζε JFrame. Γειαδή δελ απαγνξεχεηαη λα ελζσκαηψζνπκε ζε έλα Applet
ηνπηέζηηλ ζε κία κηθξνεθαξκνγή, κία εθαξκνγή. Απηφ κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί γηα
παξάδεηγκα κε ην πνπ παηήζνπκε έλα θνπκπί ζην Applet λα εκθαληζηεί έλα παξάζπξν
γξαθηθψλ ην νπνίν δηακνξθψζεθε απφ ηελ θιάζε JFrame. Γεληθά φκσο ηα γξαθηθά
πνπ δεκηνπξγεί ε θιάζε JFrame πξννξίδνληαη γηα ηνπηθνχο ππνινγηζηέο θαη φρη
γηα ην Internet φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί. Η ηάμε JFrame παξέρεη ηηο δπλαηφηεηεο θαη
ζπκπεξηθνξέο
ελφο
παξαζχξνπ
δειαδή κία κπάξα ηίηινπ θαη θνπκπηά γηα
ειαρηζηνπνίεζε, κεγηζηνπνίεζε θαη θιείζηκν
ηνπ παξαζχξνπ.
Δδψ αμίδεη λα
αλαθεξζεί πσο ε ρξεζηκνπνίεζε ηεο θιάζεο JFrame γηα ηνλ πξνγξακκαηηζκφ
γξαθηθψλ ζε ηνπηθνχο ππνινγηζηέο είλαη ν πην επξέσο δηαδεδνκέλνο ηξφπνο γηα
κεραλνγξαθήζεηο ηξαπεδψλ, θαξκαθείσλ, βηβιηνπσιείσλ θαη άιια. Η θιάζε JFrame
αλήθεη ζην παθέην javax.swing ελψ νη βαζηθνί ηεο θαηαζθεπαζηέο είλαη νη παξαθάησ:
public JFrame()
Ο θαηαζθεπαζηήο απηφο δεκηνπξγεί έλα παξάζπξν ην νπνίν αξρηθά είλαη αφξαην.
Γηα λα γίλεη νξαηφ ην παξάζπξν πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ νη κέζνδνη
setSize θαη setVisible φπνπ κε ηελ πξψηε κέζνδν δίλνπκε δχν αθέξαηνπο
αξηζκνχο νη νπνίνη αλαπαξηζηνχλ εηθνλνζηνηρεία θαη εθθξάδνπλ ην πιάηνο θαη ην
χςνο ηνπ παξαζχξνπ. ηε δεχηεξε κέζνδν πξέπεη λα δψζνπκε ηελ ηηκή true ε
νπνία είλαη ηχπνπ boolean θαη έηζη ην παξάζπξν γίλεηαη πιένλ νξαηφ.
public JFrame(String a)
Ο θαηαζθεπαζηήο απηφο παξάγεη έλα πιαίζην πνπ είλαη αξρηθά αφξαην θαη έρεη
ηίηιν ηε κεηαβιεηή a.
Γηα λα πξνγξακκαηίζνπκε έλα JFrame πξέπεη λα γξάςνπκε ηνλ εμήο θψδηθα:
public class Όλνκα θιάζεο extends JFrame
{
}
Καηφπηλ κέζα ζηα άγθηζηξα ηεο θιάζεο πνπ νξίζηεθε πξέπεη λα δεκηνπξγεζεί
αθφινπζνο θαηαζθεπαζηήο:

o

public void Όλνκα θιάζεο ()
{
Container a = getContentPane();
Καηφπηλ γξάθνπκε ηα ίδηα φπσο ζηελ θιάζε JApplet ελψ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε
θαη ηε κέζνδν main γηα λα ηξέμεη ε εθαξκνγή.
}
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ρήκα 2.16 : ηελ εηθφλα θαίλνληαη ηα γξαθηθά ζηνηρεία φπσο έρνπλ ηεζεί απφ
ην
δηαρεηξηζηή δηάηαμεο GridLayout. Καη απηφ ην παξάζπξν δελ είλαη Applet θαη έρεη
δεκηνπξγεζεί απφ ηελ θιάζε JFrame. Σα ζπζηαηηθά θαη πην ζπγθεθξηκέλα ηα θνπκπηά
έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζε εθηά γξακκέο θαη ηξεηο ζηήιεο. Σν ηειεπηαίν ζηνηρείν πξνθαλψο δελ
είλαη θνπκπί απιά έρεη αθεζεί σο θελφο ρψξνο. Έηζη κπνξνχκε εχθνια λα
ζπκπεξάλνπκε πσο αθνχ κε εηνχηνλ ην δηαρεηξηζηή δηάηαμεο είκαζηε ηθαλνί λα
ζηνηρίδνπκε ηα ζπζηαηηθά κε ηε κνξθή ελφο πίλαθα, ν GridLayout καο ρξεζηκεχεη
ππεξάγαλ ζε πιεζψξα εθαξκνγψλ.
Κάζε ππνθιάζε ηεο θιάζεο JApplet πνπ επηζπκεί λα ρεηξηζηεί έλα ζεκαζηνινγηθφ
γεγνλφο πξέπεη λα πινπνηεί ηε δηεπαθή ActionListener ε νπνία αλήθεη ζην παθέην
java.awt.event θαη ηε (κνλαδηθή ηεο) κέζνδν actionPerformed. Σν αληηθείκελν ην νπνίν
δεκηνπξγείηαη απφ ηελ θιάζε ActionListener εγγξάθεηαη αθνινχζσο κε έλα ζπζηαηηθφ
κε ηε ρξήζε ηεο κεζφδνπ addActionListener ηνπ ζπζηαηηθνχ απηνχ. Όηαλ ζπκβεί έλα
ζεκαζηνινγηθφ γεγνλφο θαιείηαη ε κέζνδνο actionPerformed. Σν γεγνλφο απηφ κπνξεί γηα
παξάδεηγκα λα είλαη ην πάηεκα ελφο αληηθεηκέλνπ ηεο ηάμεο JButton φπνπ ε θιάζε
JButton αλήθεη ζην παθέην javax.swing θαη δεκηνπξγεί έλα παξαιιειφγξακκν θνπκπί.
Η θιάζε JButton έρεη ηνπο εμήο βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο:
public JButton()
Ο θαηαζθεπαζηήο απηφο δεκηνπξγεί έλα παξαιιειφγξακκν θνπκπί
ππάξρεη κέζα ζην θνπκπί εηθφλα ή ζπκβνινζεηξά.

ρσξίο λα

public JButton(String a)
Ο θαηαζθεπαζηήο απηφο δεκηνπξγεί έλα παξαιιειφγξακκν θνπκπί φπνπ κέζα
ζην θνπκπί ππάξρεη ε ζπκβνινζεηξά a.
public JButton(Icon a)
Ο θαηαζθεπαζηήο απηφο δεκηνπξγεί έλα παξαιιειφγξακκν θνπκπί φπνπ κέζα
ζην θνπκπί πεξηέρεηαη ε εηθφλα a.
public JButton(String a,Icon b)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα παξαιιειφγξακκν θνπκπί φπνπ κέζα
ζην θνπκπί πεξηέρεηαη κία ζπκβνινζεηξά a θαη κία εηθφλα b.
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Μεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο ηάμεο JButton είλαη νη επφκελεο:
public void setText(String a)
Απηή ε ζπλάξηεζε ηνπνζεηεί ηε ζπκβνινζεηξά a κέζα ζην θνπκπί.
public String getText()
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ηε ζπκβνινζεηξά πνπ πεξηέρεηαη ζην θνπκπί.
public void setIcon(Icon a)
Απηή ε κέζνδνο ζέηεη ηελ εηθφλα a εληφο ηνπ θνπκπηνχ.
public Icon getIcon()
Δηνχηε ε κέζνδνο επηζηξέθεη ηελ εηθφλα ηνπ θνπκπηνχ.
Γηα λα βάινπκε κία εηθφλα ζε έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο JButton ρξεζηκνπνηνχκε ηνλ
εμήο θψδηθα:
Icon a=new ImageIcon(“Γηεχζπλζε ηεο εηθφλαο”);
JButton b=new JButton(a);
Οη θιάζεηο Icon θαη ImageIcon αλήθνπλ ζην παθέην javax.swing ελψ ρξεζηκνπνηνχκε
ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έλαλ απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο ηάμεο ImageIcon.
Γειαδή ππάξρνπλ πνιινί άιινη θαηαζθεπαζηέο ηεο ελψ ε δνπιεηά πνπ επηηειεί ε θιάζε
ImageIcon κε ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνλ νπνίν νξίζακε, φπσο είλαη απηφδειν είλαη ην λα
θνξηψλεη εηθφλεο απφ ζπγθεθξηκέλεο δηεπζχλζεηο. Δπηβάιιεηαη αθφκε λα αλαθεξζεί
φηη ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ γίλεηαη φηαλ ν ρξήζηεο ηνπνζεηήζεη ην δξνκέα ηνπ
πνληηθηνχ πάλσ ζηελ πεξηνρή ηνπ θνπκπηνχ θαη χζηεξα παηήζεη ην αξηζηεξφ
πιήθηξν ηνπ
πνληηθηνχ.
Γίρσο
φκσο
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε κέζνδν
addActionListener φζν θαη λα παηάκε ην θνπκπί ε ελέξγεηα καο δε ζα έρεη θαλέλα
απνιχησο απνηέιεζκα. Γηα λα έρνπκε θάπνην απνηέιεζκα κε ην πάηεκα ηνπ
θνπκπηνχ θαηαξράο πξέπεη λα ζπγθξνηήζνπκε κία εζσηεξηθή θιάζε ζηελ ππνθιάζε
ηεο θιάζεο JApplet σο private (ηδησηηθή) δειαδή πνπ λα ρξεζηκεχεη κφλν ζηελ
ππνθιάζε
απηή
ηεο
θιάζεο
JApplet
φπσο
παξαθάησ:
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ρήκα 2.17 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα απφζπαζκα ηεο ηεξαξρίαο ησλ βαζηθψλ θιάζεσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Java Swings θαη ηα Java Applets ελψ ζπκπεξηιακβάλεηαη
ζηελ εηθφλα θαη ε ηάμε JFrame. Η ππεξθιάζε είλαη ην θνπηί ηεο εηθφλαο ζην νπνίν πάεη
ην βέινο θαη ε ππνθιάζε είλαη ην θνπηί ηεο εηθφλαο απφ φπνπ πξνέξρεηαη ην βέινο.
private class buttonListener implements ActionListener
{
public void actionPerformed(ActionEvent event)
{
String buttonb=event.getActionCommand();
sunartisi(buttonb);
}
}
Δδψ νξίζακε κία εζσηεξηθή θιάζε κε ην φλνκα buttonListener ε νπνία πινπνηεί ηε
δηεπαθή ActionListener. Κάζε δηαζχλδεζε πεξηέρεη κία ζπιινγή απφ επηθεθαιίδεο
κεζφδσλ θαη φπνηα θιάζε πινπνηεί ηε δηαζχλδεζε πξέπεη λα πινπνηεί φιεο ηηο κεζφδνπο
ηεο δηεπαθήο. Η δηαζχλδεζε
ActionListener
έρεη κφλν κία κέζνδν ηελ
actionPerformed ηελ νπνία θαη ρξεζηκνπνηνχκε. Η θιάζε ActionEvent αλήθεη ζην
παθέην java.awt.event ελψ έρεη ηε κέζνδν public String getActionCommand. Με εηνχηε
ηε κέζνδν αξρηθνπνηήζακε ηε ζπκβνινζεηξά buttonb. Καηφπηλ βάιακε κέζα ζηε
ζπλάξηεζε sunartisi ηε ζπκβνινζεηξά buttonb θαζφζνλ δελ είλαη εθηθηφ λα γξάςνπκε
ηεξάζηην θψδηθα κέζα ζηε κέζνδν actionPerformed. Σψξα αλ έρνπκε γηα παξάδεηγκα
εληφο ελφο θνπκπηνχ ηε ζπκβνινζεηξά “Click” θαη ζέζνπκε κία ζπλζήθε πνπ λα ιέεη
πσο αλ ε ζπκβνινζεηξά buttonb είλαη ίζε κε ηελ “Click” λα γίλεη θφθθηλν ην παξαζθεληαθφ
ρξψκα ηνπ ππνδνρέα ηφηε ζε πεξίπησζε πνπ παηήζνπκε ην ελ ιφγσ θνπκπί ζα
κεηαηξαπεί ζε θφθθηλν ην παξαζθεληαθφ ρξψκα ηνπ ππνδνρέα.
Σνπηέζηηλ
ζα
πξαγκαηνπνηεζεί έλα ζπκβάλ. Κνληνινγίο ε ζπκβνινζεηξά buttonb εμαηηίαο ηνπ
φηη αξρηθνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν getActionCommand είλαη ηθαλή λα παξάγεη
ζπκβάληα αλ ζεσξήζνπκε πσο είλαη ίζε κε ηε ζπκβνινζεηξά ηνπ θνπκπηνχ πνπ
παηηέηαη. Όζν γηα ηε κέζνδν public void addActionListener (ActionListener a) απνηειεί
26

κία ζπλάξηεζε ηεο θιάζεο AbstractButton ε νπνία ηάμε αλήθεη ζην παθέην javax.swing
θαη είλαη ππεξθιάζε ηεο ηάμεο JButton. πλεπψο ηα αληηθείκελα ηεο θιάζεο JButton
κπνξνχλ λα ηε ρξεζηκνπνηήζνπλ δηφηη νη ππνθιάζεηο πάληνηε θιεξνλνκνχλ ηηο κεζφδνπο
ησλ ππεξθιάζεσλ ηνπο. Οπφηε γηα λα γίλεη ην ζπκβάλ πξέπεη λα έρνπκε γξάςεη
αιινχ γεληθά θαη ζηε κέζνδν init εηδηθά ηνλ εμήο θψδηθα:
public class firstApplet extends JApplet
{
private buttonListener blistener;
private JButton button1;
public void init()
{
ηε κέζνδν init γξάθνπκε θψδηθα αιιά ζα επηθεληξσζνχκε κφλν ζηνλ θψδηθα
ησλ θαηαζθεπαζηψλ ελφο θνπκπηνχ θαη ηνπ αθξναηή θαζψο θαη ηεο ζχλδεζεο ηνπο.
blistener=new ButtonListener();
button1=new JButton(“Click”);
button1.addActionListener(blistener);
}
private class buttonListener implements ActionListener
{
public void actionPerformed(ActionEvent event)
{
Δδψ βάδνπκε φηη παξνπζηάζακε πξνεγνπκέλσο.
}
}
public void sunartisi(String a)
{
Δδψ γξάθνπκε ηνλ θψδηθα γηα λα δεκηνπξγήζνπκε ηα ζπκβάληα.
}
}
Η θιάζε Component απνηειεί ηελ ππεξθιάζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ GUI θαη νξίδεη φιεο
ηηο θνηλέο ηδηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ ππνηάμεσλ ηεο. Πεξηέρεη κεζφδνπο νη
νπνίεο πξνζδηνξίδνπλ ην κέγεζνο ελφο ζπζηαηηθνχ, ην αλ είλαη νξαηφ ή φρη, ηε
γξακκαηνζεηξά ησλ ραξαθηήξσλ ηνπ, ην ρξψκα ηνπ θαη ηξφπνπο κε ηνπο νπνίνπο απηφ
δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί ζε γεγνλφηα. Η ελ ιφγσ θιάζε είλαη αθεξεκέλε δειαδή
δε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αληηθείκελα. Χζηφζν νη ππνηάμεηο ηεο επηηξέπεηαη λα
παξάγνπλ αληηθείκελα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ ηηο κεζφδνπο ηεο θιάζεο Component.
Μεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο ηάμεο Component είλαη νη παξαθάησ:
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public void setLocation(int x,int y)
Η κέζνδνο απηή κεηαθηλεί ην ζπζηαηηθφ. Η λέα ζέζε ηεο πάλσ αξηζηεξήο γσλίαο
ηνπ δίλνληαη απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο x θαη y. Σα x θαη y είλαη αθέξαηνη
αξηζκνί πνπ εθθξάδνπλ εηθνλνζηνηρεία.
public void setBounds(int x,int y,int z,int k)
Η κέζνδνο απηή έρεη πεξηγξαθεί ήδε.
public void setSize(int x,int y)
Η ζπλάξηεζε εηνχηε κεηαβάιιεη ην κέγεζνο ηνπ ζηνηρείνπ ψζηε απηφ λα έρεη
πιάηνο x θαη χςνο y. Σα x θαη y είλαη αθέξαηνη αξηζκνί πνπ εθθξάδνπλ
εηθνλνζηνηρεία.
public void setFont(Font f)
Η κέζνδνο απηή πξνζδηνξίδεη ηε κνξθή ηεο γξακκαηνζεηξάο ηνπ ζπζηαηηθνχ. Αλ
ε παξάκεηξνο
f
είλαη null ηφηε ην ζηνηρείν θιεξνλνκεί ηε κνξθή ηεο
γξακκαηνζεηξάο ηνπ γνληθνχ ηνπ ζπζηαηηθνχ.
public void setForeground(Color c)
Η ζπλάξηεζε απηή πξνζδηνξίδεη ην πξνζθεληαθφ ρξψκα ηνπ ζηνηρείνπ. Δάλ
ε παξάκεηξνο c είλαη ίζε κε null ηφηε ην ζπζηαηηθφ θιεξνλνκεί ην πξνζθεληαθφ
ρξψκα ηνπ γνληθνχ ηνπ ζηνηρείνπ.
public void setBackground(Color c)
Η κέζνδνο εηνχηε πξνζδηνξίδεη ην παξαζθεληαθφ ρξψκα ηνπ ζηνηρείνπ. Αλ
ε παξάκεηξνο
c
είλαη ίζε κε
null
ηφηε ην ζπζηαηηθφ θιεξνλνκεί ην
παξαζθεληαθφ ρξψκα ηνπ γνληθνχ ηνπ ζπζηαηηθνχ.
public void setVisible(boolean b)
Η ζπλάξηεζε απηή θάλεη νξαηφ ην ζηνηρείν φηαλ ε ηηκή b είλαη ίζε κε true ελψ
ην θάλεη αφξαην αλ ε ηηκή b είλαη false.
public Color getBackground()
Η κέζνδνο απηή επηζηξέθεη κία αλαθνξά γηα ην παξαζθεληαθφ ρξψκα
ηνπ ζπζηαηηθνχ.
public Color getForeground()
Η ζπλάξηεζε απηή επηζηξέθεη κία αλαθνξά ζρεηηθά κε ην πξνζθεληαθφ ρξψκα
ηνπ ζηνηρείνπ.
public void setEnabled(boolean b)
Η κέζνδνο εηνχηε ελεξγνπνηεί ην ζπζηαηηθφ αλ ε ηηκή ηνπ b είλαη
Γηαθνξεηηθά εάλ ε ηηκή ηνπ b είλαη false ην ζηνηρείν απελεξγνπνηείηαη.

true.

public void setFocusable(boolean b)
Η ζπλάξηεζε εηνχηε δίλεη ηελ εζηίαζε ζε έλα ζηνηρείν εάλ ε ηηκή ηνπ b είλαη true.
Αλ ε ηηκή ηνπ b είλαη false ράλεηαη ε εζηίαζε απφ ην ζπζηαηηθφ.
public void addKeyListener(KeyListener a)
Η κέζνδνο απηή πξνζζέηεη ηνλ αθξναηή a ψζηε λα ιακβάλεη γεγνλφηα
ηνπ πιεθηξνινγίνπ απφ ην ζηνηρείν απηφ.
public void addMouseListener(MouseListener a)
Η ζπλάξηεζε απηή πξνζζέηεη ηνλ αθξναηή a ψζηε λα ιακβάλεη γεγνλφηα
ηνπ πνληηθηνχ απφ ην ζπζηαηηθφ.
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public void addMouseMotionListener(MouseMotionListener a)
Η κέζνδνο εηνχηε πξνζζέηεη ηνλ αθξναηή a γηα λα ιακβάλεη γεγνλφηα θίλεζεο
ηνπ πνληηθηνχ απφ ην ζηνηρείν απηφ.
public void paint(Graphics g)
Η ζπλάξηεζε απηή δσγξαθίδεη ην ζπζηαηηθφ. Η κέζνδνο εηνχηε θαιείηαη
απηνκάησο απφ ην ζχζηεκα φηαλ ην ζηνηρείν πξέπεη λα δσγξαθηζηεί. Γηα
παξάδεηγκα φηαλ απηφ εκθαλίδεηαη γηα πξψηε θνξά ή έρεη θαηαζηξαθεί θαη
ρξεηάδεηαη λα δηνξζσζεί. Η παξάκεηξνο g είλαη κία αλαθνξά ηεο αθεξεκέλεο
ηάμεο Graphics ε νπνία αλήθεη ζην παθέην java.awt θαη πξνζδηνξίδεη ηελ
πεξηνρή φπνπ πξέπεη λα δσγξαθηζηεί ην ζπζηαηηθφ. Δθφζνλ ε ζπλάξηεζε
paint θαιείηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα πνιχ ζπάληα απαηηείηαη λα θιεζεί απφ
ηνλ πξνγξακκαηηζηή. πλήζσο αθπξψλεηαη απφ απηφλ. ηελ πεξίπησζε πνπ
ν πξνγξακκαηηζηήο επηζπκεί λα μαλαδσγξαθίζεη ην ζηνηρείν ηφηε πξέπεη λα
θαιέζεη ηε κέζνδν repaint.
public void repaint(Graphics g)
Η κέζνδνο απηή μαλαδσγξαθίδεη ην ζπζηαηηθφ. Όηαλ ην ζηνηρείν είλαη
ειαθξχ ηνπηέζηηλ φρη πνιχπινθα ζρεδηαζκέλν ηφηε ε θιήζε εηνχηεο ηεο
ζπλάξηεζεο πξνμελεί ηελ θιήζε ηεο κεζφδνπ paint ην ζπληνκφηεξν δπλαηφ.
Γηαθνξεηηθά ζε πεξίπησζε φπνπ ην ζπζηαηηθφ είλαη βαξχ δειαδή πεξίπινθα
ζρεδηαζκέλν ηφηε ε θιήζε εηνχηεο ηεο κεζφδνπ πξνθαιεί ηελ θιήζε ηεο
ζπλάξηεζεο update ην ζπληνκφηεξν δπλαηφλ.
public void update(Graphics g)
Η ζπλάξηεζε εηνχηε ελεκεξψλεη ην ζηνηρείν. Αλ ην ζπζηαηηθφ είλαη βαξχ ηφηε
ε θιήζε ηεο κεζφδνπ update είλαη ην απνηέιεζκα κίαο θιήζεο ηεο κεζφδνπ
repaint. Η ζπλάξηεζε update θαιεί ηε κέζνδν paint ηνπ ζηνηρείνπ γηα λα ην
μαλαζρεδηάζεη. Όπσο θαη ε κέζνδνο paint ηνηνπηνηξφπσο θαη ε ζπλάξηεζε
update πνιχ ζπάληα ρξεηάδεηαη λα θιεζεί άκεζα απφ ηνλ πξνγξακκαηηζηή αλ
θαη ε ηειεπηαία κπνξεί λα αθπξσζεί γηα λα ειαηηψζεη ην ηξεκνπαίμηκν ησλ
θηλνχκελσλ γξαθηθψλ.

ρήκα 2.18 : ηελ εηθφλα θαίλνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθαξκνγήο ησλ ζπλαξηήζεσλ
setEnabled(true) θαη setEnabled(false). Όια ηα θπθιηθά θνπκπηά θαζψο θαη έλα απφ
ηα παξαιιειφγξακκα θνπκπηά είλαη απελεξγνπνηεκέλα ελψ ηα άιια δχν
παξαιιειφγξακκα θνπκπηά είλαη ελεξγνπνηεκέλα.
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Η θιάζε Container (ππνδνρέαο) είλαη ππνηάμε ηεο θιάζεο Component (ζπζηαηηθφ).
Αθνχ ε ηάμε Container θιεξνλνκεί ηελ Component θάζε αληηθείκελν ηεο Container είλαη
ππνδνρέαο θαη ζπζηαηηθφ.
Παλνκνηφηππα ηα αληηθείκελα ησλ ππνθιάζεσλ ηεο
Container απνηεινχλ ππνδνρείο θαη ζπζηαηηθά. πλεπψο ηα αληηθείκελα ηεο Container
θαη φια ηα αληηθείκελα ησλ ππνηάμεσλ ηεο θιάζεο Container έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα
ελζσκαησζνχλ ζε έλαλ άιινλ ππνδνρέα γεγνλφο ην νπνίν καο δίλεη ηελ ηθαλφηεηα λα
δεκηνπξγήζνπκε ζχλζεηεο γξαθηθέο δηεπαθέο ρξήζηε. Η ηάμε Container εθηφο ηνπ
φηη νξίδεη φιεο ηηο θνηλέο ηδηφηεηεο θαη ζπκπεξηθνξέο ησλ αληηθεηκέλσλ ησλ
ππνθιάζεσλ ηεο, θιεξνλνκεί θαη ηηο κεζφδνπο ηεο ηάμεο Component. Οξηζκέλεο απφ ηηο
κεζφδνπο ηεο θιάζεο Container είλαη νη εμήο:
public Component add(Component a)
Η ζπλάξηεζε απηή πξνζζέηεη ην ζπζηαηηθφ a ζε έλαλ ππνδνρέα.
public void setLayout(LayoutManager a)
Η κέζνδνο εηνχηε έρεη ήδε πεξηγξαθεί.
public void paint(Graphics g)
Η ζπλάξηεζε εηνχηε δσγξαθίδεη απηφλ ηνλ ππνδνρέα.
Γηα παξάδεηγκα αλ ν
ρξήζηεο θαιχςεη ην παξάζπξν ελφο ππνδνρέα ζηελ νζφλε κε έλα άιιν αλνηθηφ
παξάζπξν θαη αξγφηεξα μεζθεπάζεη ην παξάζπξν ηνπ ππνδνρέα ηφηε απηνκάησο
θαιείηαη ε κέζνδνο paint. H ζπλάξηεζε απηή ιεηηνπξγεί αληηζηνίρσο φπσο ε
κέζνδνο paint ηεο ηάμεο Component.
public void update(Graphics g)
Η ζπλάξηεζε απηή ελεκεξψλεη ηνλ ππνδνρέα θαη ιεηηνπξγεί
φπσο ιεηηνπξγεί ε κέζνδνο update ηεο θιάζεο Component.

αληηζηνίρσο

Η ηάμε JComponent είλαη ε ππεξθιάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ ζπζηαηηθψλ ηνπ παθέηνπ
swing, ηα νλφκαηα ησλ νπνίσλ αξρίδνπλ κε „J‟. Απνηειεί κία αθεξεκέλε θιάζε θαη
επνκέλσο δε κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη αληηθείκελα. Μνιαηαχηα νη ππνηάμεηο ηεο
θιάζεο JComponent δχλαληαη λα παξάγνπλ αληηθείκελα γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπλ
ηηο κεζφδνπο ηεο ηάμεο JComponent. Οπνηαδήπνηε αθεξεκέλε - abstract θιάζε
ζρεκαηίδεηαη κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ην λα παξαρζνχλ ππνηάμεηο ηεο νη νπνίεο ζα
κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ησλ ζπλαξηήζεσλ ηεο. Η θιάζε JComponent αλήθεη
ζην παθέην javax.swing θαη δχν απφ ηηο κεζφδνπο ηεο είλαη νη παξαθάησ:
public boolean setOpaque(boolean b)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε θαζηζηά ην ζπζηαηηθφ αδηαθαλέο αλ ε παξάκεηξνο b είλαη
true αιιηψο αλ είλαη false ην ζηνηρείν κεηαηξέπεηαη ζε δηαθαλέο. Γηα παξάδεηγκα αλ
έρνπκε ζρεκαηίδεη κία νξζνγψληα πεξηνρή κε ηελ θιάζε JLabel θαη ζέινπκε λα
δψζνπκε θάπνην ρξψκα κέζα ζε απηήλ ηελ πεξηνρή απηφ είλαη δπλαηφ λα
γίλεη κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ζα έρνπκε ζέζεη ηελ παξάκεηξν b σο true.
public void setToolTipText(String a)
Δηνχηε ε κέζνδνο πξνζδηνξίδεη ηε ζπκβνινζεηξά a ε νπνία ζα εκθαληζηεί φηαλ
ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ παξακείλεη γηα ιίγν ρξνληθφ δηάζηεκα πάλσ
απφ ην ζπγθεθξηκέλν ζπζηαηηθφ.
public void setBorder (Border border)
Απηή ε κέζνδνο ζέηεη ην φξην border ηνπ ζηνηρείνπ. H ηάμε Border αλήθεη ζην
παθέην javax.swing.border.
Η ηάμε JLabel έρεη αληηθείκελα ηα νπνία δεκηνπξγνχλ κία πεξηνρή φπνπ ζα δχλαηαη
λα παξνπζηαζηεί έλα θείκελν, κία εηθφλα ή θαη ηα δχν. Αξθεηέο θνξέο απηή ε εηηθέηα
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ηνπνζεηείηαη δίπια ζε θάπνην άιιν ζηνηρείν γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε πεξηέρνληαο κία
ζπκβνινζεηξά ή θαη κία εηθφλα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ππνδεηθλχεη ηελ
απνζηνιή εηνχηνπ ηνπ άιινπ ζπζηαηηθνχ γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε. Κάζε εηηθέηα
δειαδή ε θιάζε JLabel έρεη κία πεξηνρή εκθάληζεο. Η εηηθέηα απνηειεί ππεξβνιηθά
ζεκαληηθή ηάμε θαζφζνλ παξέρεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή αμηφινγε επειημία ζην
ζρεδηαζκφ πξνγξακκάησλ κε γξαθηθά γεγνλφο ζην νπνίν ζπληεινχλ εθηφο απφ ηνπο
εμαηξεηηθνχο θαηαζθεπαζηέο ηεο θαη νη ζπνπδαίεο ζπλαξηήζεηο πνπ δηαζέηεη. Η
θιάζε
JLabel
αλήθεη ζην παθέην
javax.swing ελψ
έρεη
ηνπο επφκελνπο
θαηαζθεπαζηέο:
public JLabel()
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη κία εηηθέηα ε νπνία δελ πεξηέρεη θείκελν ή εηθφλα
θαη είλαη θαηαθφξπθα θεληξαξηζκέλε κέζα ζηελ πεξηνρή εκθάληζεο ηεο. Έπεηηα
απφ ηε δεκηνπξγία ηεο ζηελ εηηθέηα δχλαηαη λα πξνζηεζεί θείκελν ή εηθφλα απφ
κεζφδνπο ηεο ηάμεο JLabel.
public JLabel(String s)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί κία εηηθέηα πνπ πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά s.
Η εηηθέηα είλαη ζηνηρηζκέλε σο πξνο ηελ αξρηθή άθξε ηεο πεξηνρήο εκθάληζεο
ηεο θαη θεληξαξηζκέλε θαηαθφξπθα κέζα ζε απηήλ.
public JLabel(String s,int a)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη κία εηηθέηα ε νπνία πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά
s. Η εηηθέηα είλαη θεληξαξηζκέλε θαηαθφξπθα ζηελ πεξηνρή εκθάληζεο ηεο. Η
παξάκεηξνο a είλαη έλαο αθέξαηνο αξηζκφο ν νπνίνο ζηνηρίδεη νξηδφληηα ηελ
εηηθέηα αλαιφγσο κε πνηα απφ ηηο παξαθάησ ζηαζεξέο ηεο θιάζεο JLabel ιάβεη:
ηαθεπά

ηοίσιζη

SwingConstants.LEFT
SwingConstants.CENTER
SwingConstants.RIGHT
SwingConstants.LEADING
SwingConstants.TRAILING

Πξνο ηα αξηζηεξά
ην θέληξν
Πξνο ηα δεμηά
ηελ αξρή ηεο πεξηνρήο
ην ηέινο ηεο πεξηνρήο

public JLabel(Icon a)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη κία εηηθέηα πνπ πεξηέρεη ηελ εηθφλα a. Η
εηηθέηα είλαη θαηαθφξπθα θαη νξηδφληηα θεληξαξηζκέλε ζηελ πεξηνρή εκθάληζεο
ηεο.
public JLabel(Icon a,int b)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί κία εηηθέηα ε νπνία πεξηθιείεη κία εηθφλα a.
Η παξάκεηξνο b θαζνξίδεη ηελ νξηδφληηα ζηνίρηζε ηεο εηηθέηαο κέζα ζηελ
πεξηνρή παξνπζίαζεο ηεο θαη παίξλεη κία απφ ηηο ηηκέο πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ
παξαπάλσ. Η εηηθέηα είλαη θαηαθφξπθα θεληξαξηζκέλε κέζα ζηνλ ηνκέα
εκθάληζεο ηεο.
public JLabel(String s,Icon a,int b)
Δηνχηνο
ν
θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη κία εηηθέηα πνπ εκπεξηέρεη κία
ζπκβνινζεηξά s θαη κία εηθφλα a ελψ ε αθέξαηε ηηκή b παίξλεη κία απφ ηηο ηηκέο νη
νπνίεο αλαθέξζεθαλ παξαπάλσ. Η εηηθέηα είλαη θαηαθφξπθα θεληξαξηζκέλε
εληφο ηνπ πεδίνπ εκθάληζεο ηεο ελψ ε ζπκβνινζεηξά s βξίζθεηαη ζηελ ηειηθή trailing άθξε ηεο εηθφλαο a.
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Μεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο ηάμεο JLabel είλαη νη εμήο:
public void setHorizontalAlignment(int a)
Απηή ε ζπλάξηεζε ζέηεη ηε ζηνίρηζε ηνπ ηίηινπ ηεο εηηθέηαο θαηά κήθνο ηνπ
άμνλα x (νξηδνληίσο) φπνπ ε αθέξαηε ηηκή a ιακβάλεη κία απφ ηηο
ηηκέο
νη νπνίεο πξνζδηνξίζηεθαλ πξνεγνπκέλσο.
Χο ηίηινο ηεο εηηθέηαο
ελλνείηαη ε ζπκβνινζεηξά ή θαη ε εηθφλα πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηελ εηηθέηα.
public int getHorizontalAlignment()
Δηνχηε ε κέζνδνο επηζηξέθεη ηε ζηνίρηζε ηνπ ηίηινπ ηεο εηηθέηαο θαηά κήθνο
ηνπ άμνλα x σο κία ηηκή απφ απηέο πνπ δειψζεθαλ πξσηχηεξα.
public void setVerticalAlignment(int a)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε ζέηεη ηε ζηνίρηζε ηνπ ηίηινπ ηεο εηηθέηαο θαηά κήθνο ηνπ
άμνλα y (θάζεηα). Η παξάκεηξνο a δχλαηαη λα ιάβεη κία απφ ηηο αθφινπζεο ηηκέο:
ηαθεπά

ηοίσιζη

SwingConstants.TOP
SwingConstants.CENTER
SwingConstants.BOTTOM

ηνίρηζε ζηελ θνξπθή
ηνίρηζε ζην θέληξν
ηνίρηζε ζηε βάζε

public int getVerticalAlignment()
Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη ηε ζηνίρηζε ηνπ ηίηινπ ηεο εηηθέηαο θαηά κήθνο ηνπ
άμνλα y σο κία απφ ηηο παξαπάλσ ηηκέο.
public void setHorizontalTextPosition(int a)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε κε βάζε ηελ ηηκή ηεο παξακέηξνπ a ε νπνία κπνξεί λα είλαη
κία απφ ηηο ηηκέο πνπ αλαθέξζεθαλ πην πάλσ θαζνξίδεη ηελ νξηδφληηα
ζέζε ηεο ζπκβνινζεηξάο ηεο εηηθέηαο ζρεηηθά κε ηε ζέζε ηεο εηθφλαο ηεο.
public int getHorizontalTextPosition()
Απηή ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ηε ζρεηηθή κε ηε ζέζε ηεο εηθφλαο νξηδφληηα ζέζε
ηεο ζπκβνινζεηξάο ηεο εηηθέηαο.
public void setVerticalTextPosition(int a)
Δηνχηε ε κέζνδνο θαζνξίδεη ηελ θαηαθφξπθε ζηνίρηζε ηεο ζπκβνινζεηξάο
ηεο εηηθέηαο ζε ζρέζε κε ηε ζέζε ηεο εηθφλαο ηεο. Η παξάκεηξνο a δχλαηαη λα
ιάβεη κία απφ ηηο ηηκέο νη νπνίεο πξνζδηνξίζηεθαλ παξαπάλσ.
public int getVerticalTextPosition()
Απηή ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ηε ζρεηηθή κε ηε ζέζε ηεο εηθφλαο ζέζε
ηεο ζπκβνινζεηξάο ηεο εηηθέηαο σο πξνο ηνλ θαηαθφξπθν άμνλα.
public void setText(String a)
Δηνχηε ε κέζνδνο ηνπνζεηεί ηε ζπκβνινζεηξά a κέζα ζηελ εηηθέηα.
public String getText()
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ηε ζπκβνινζεηξά ε νπνία βξίζθεηαη κέζα
ζηελ εηηθέηα.
public void setIcon(Icon a)
Απηή ε κέζνδνο ηνπνζεηεί ηελ εηθφλα a έλδνλ ηεο εηηθέηαο.
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public Icon getIcon()
Απηή ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ηελ εηθφλα πνπ πεξηέρεη ε εηηθέηα.
public void setLabelfor(Component a)
Δηνχηε ε κέζνδνο ζέηεη ηελ εηηθέηα ζην ζπζηαηηθφ a. Η παξάκεηξνο a κπνξεί λα
είλαη null εάλ ε ζπγθεθξηκέλε εηηθέηα δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην ζπζηαηηθφ.
public Component getLabelfor()
Απηή ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ην ζπζηαηηθφ ζην νπνίν αληηζηνηρεί ε ελ ιφγσ
εηηθέηα. ε πεξίπησζε πνπ ε εηηθέηα δελ αληηζηνηρεί ζε θάπνην ζπζηαηηθφ ε
ηηκή πνπ επηζηξέθεη ε κέζνδνο είλαη null.

ρήκα 2.19 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάζπξν ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ
θιάζε JFrame θαη φρη απφ ηελ JApplet. ην ζπγθεθξηκέλν παξάζπξν δηαθξίλεηαη ε
εθαξκνγή ηεο ηάμεο JLabel. Τπάξρνπλ ηξία ζηνηρεία ηεο θιάζεο JLabel. Σν πξψην
βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ φπνπ θαίλεηαη κία εηηθέηα ε νπνία πεξηέρεη
κία ζπκβνινζεηξά. Σν δεχηεξν ζηνηρείν δηαθξίλεηαη ζην θέληξν φπνπ ε εηηθέηα
ζπγθαηαιέγεη κία εηθφλα θαη κία ζπκβνινζεηξά. Σν ηξίην είλαη ηνπνζεηεκέλν ζην
θάησ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ θαη ε εηηθέηα πεξηθιείεη νκνίσο κία εηθφλα θαη κία
ζπκβνινζεηξά αιιά φρη ζηε ζεηξά αθνχ ε εηθφλα είλαη πάλσ απφ ηε ζπκβνινζεηξά.
Η θιάζε JTextField δεκηνπξγεί έλα ζπζηαηηθφ γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε ην
νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη είηε γηα ηελ εηζαγσγή κίαο γξακκήο θεηκέλνπ πνπ πιεθηξνινγεί
ν ρξήζηεο είηε γηα λα εκθαλίζεη κία γξακκή θεηκέλνπ σο έμνδν ηνπ πξνγξάκκαηνο. Η
γξακκή θεηκέλνπ πιεθηξνινγείηαη ή εκθαλίδεηαη κέζα ζε έλα νξζνγψλην. Όηαλ ν ρξήζηεο
παηήζεη Δnter γηα λα ζηείιεη ηε ζπκβνινζεηξά πνπ πιεθηξνιφγεζε ζην πξφγξακκα,
ζπκβαίλεη έλα γεγνλφο ελέξγεηαο - action event. Αλ ην πξφγξακκα δηαζέηεη έλαλ αθξναηή
ελέξγεηαο ζπλδεδεκέλν κε ην πεδίν θεηκέλνπ ηφηε απηφο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ην ελ
ιφγσ γεγνλφο. Η ηάμε JTextField αλήθεη ζην παθέην javax.swing ελψ κεξηθνί απφ ηνπο
θαηαζθεπαζηέο ηεο είλαη νη παξαθάησ:
public JTextField()
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη έλα λέν πεδίν θεηκέλνπ πνπ είλαη θελφ δειαδή
έρεη κεδέλ ζηήιεο θαη πεξηέρεη ηελ θελή ζπκβνινζεηξά.
public JTextField(String a)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη έλα λέν πεδίν θεηκέλνπ ην νπνίν ηνπνζεηεί
ηε ζπκβνινζεηξά a εληφο απηνχ. Ο αξηζκφο ησλ ζηειψλ ηνπ πεδίνπ ηίζεηαη ζην
κεδέλ.
public JTextField(int a)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα λέν πεδίν θεηκέλνπ κε αξηζκφ ζηειψλ a
φπνπ a αθέξαηνο αξηζκφο.
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public JTextField(String a,int b)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο ζπγθξνηεί έλα λέν πεδίν θεηκέλνπ
πνπ
πεξηιακβάλεη ηε ζπκβνινζεηξά a θαη έρεη αξηζκφ ζηειψλ b φπνπ b αθέξαηνο
αξηζκφο.
Μεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο θιάζεο JTextField είλαη νη εμήο:
public String getText()
Απηή ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ην θείκελν πνπ ππάξρεη κέζα ζην πεδίν θεηκέλνπ
σο κία ζπκβνινζεηξά.
public void setText(String a)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε ζέηεη ηε ζπκβνινζεηξά a ζην πεδίν θεηκέλνπ. Δάλ
ε ζπκβνινζεηξά a είλαη θελή ηφηε δηαγξάθεηαη ην θείκελν ην νπνίν βξηζθφηαλ
κέζα ζην πεδίν θεηκέλνπ.
public void setEditable(boolean b)
ε απηήλ ηε κέζνδν αλ ε παξάκεηξνο b είλαη ίζε κε false ηφηε ν ρξήζηεο δε
δχλαηαη λα ηξνπνπνηήζεη ηα πεξηερφκελα ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ηάμεο JTextField.
Αληηζέησο εάλ ε παξάκεηξνο b είλαη true ηφηε ν ρξήζηεο κπνξεί λα
πιεθηξνινγήζεη κέζα ζην πεδίν θεηκέλνπ.
public boolean isEditable()
Δηνχηε κέζνδνο επηζηξέθεη true ή false αλάινγα κε ην αλ ηα πεξηερφκελα ηνπ
πεδίνπ θεηκέλνπ είλαη ηξνπνπνηήζηκα.
public void addActionListener(ActionListener a)
Απηήλ ηε ζπλάξηεζε ηελ έρνπκε δεη πξνεγνπκέλσο
αθξναηή ελέξγεηαο a ζην πεδίν θεηκέλνπ.

θαη πξνζζέηεη ηνλ
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ρήκα 2.20 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάζπξν ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ
θιάζε JFrame θαη φρη απφ ηελ JApplet. ηελ εηθφλα νη νξζνγψληεο πεξηνρέο ζηηο νπνίεο
έρνπλ ηεζεί νη αξηζκνί κε πξάζηλν ρξψκα απνηεινχλ παξαδείγκαηα πεδίνπ
θεηκέλνπ ηνπηέζηηλ παξαδείγκαηα ηεο ηάμεο JTextField.
Η θιάζε JTextArea δειαδή κία πεξηνρή θεηκέλνπ είλαη παξφκνηα κε ηελ ηάμε
JTextField (πεδίν θεηκέλνπ) κε ηε δηαθνξά πσο ε πξψηε επηηξέπεη ηελ εκθάληζε ή
ηελ εηζαγσγή πνιιψλ γξακκψλ θεηκέλνπ ζε απηήλ. ηελ ηάμε JTextArea ην πάηεκα
ηνπ πιήθηξνπ
Enter επηθέξεη ηε δεκηνπξγία κίαο λέαο γξακκήο ελψ φπσο
πξναλαθέξζεθε ζηελ θιάζε JTextField ην πάηεκα ηνπ πιήθηξνπ Enter πξνθαιεί έλα
ζπκβάλ ActionEvent ην νπνίν ζπκβάλ είλαη παλνκνηφηππν κε ηα ζπκβάληα απφ
θνπκπηά δηαηαγψλ κε ηε δηαθνξά φηη ε εζηίαζε δελ εγθαηαιείπεη ην πεδίν. Καη εάλ είλαη
επηζπκεηή ε έμνδνο πξέπεη λα πξνγξακκαηηζηεί. Η ηάμε JTextArea αλήθεη ζην παθέην
javax.swing ελψ νξηζκέλνη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο είλαη νη αθφινπζνη:
public JTextArea()
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη κία λέα πεξηνρή πνπ είλαη θελή δειαδή έρεη
κεδέλ γξακκέο, κεδέλ ζηήιεο θαη θελή ζπκβνινζεηξά.
public JTextArea(String a)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη κία λέα πεξηνρή θεηκέλνπ ε νπνία εκπεξηέρεη
ηε ζπκβνινζεηξά a. Σν πιήζνο ησλ γξακκψλ θαη ησλ ζηειψλ ηεο πεξηνρήο
ηίζεηαη ζην κεδέλ.
public JTextArea(int a,int b)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί κία λέα θελή πεξηνρή θεηκέλνπ, νη δηαζηάζεηο
ηεο νπνίαο θαζνξίδνληαη απφ ηνπο αθέξαηνπο αξηζκνχο a, b. Ο αθέξαηνο
αξηζκφο a πξνζδηνξίδεη ην λνχκεξν ησλ γξακκψλ ηεο πεξηνρήο θεηκέλνπ θαη ν
αθέξαηνο αξηζκφο b ην πιήζνο ησλ ζηειψλ ηεο.
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Η θιάζε JTextArea δηαζέηεη ηηο κεζφδνπο getText, setText, setEditable θαη isEditable
νη νπνίεο είλαη ίδηεο κε ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο ηάμεο JTextField. Απηφ ζπκβαίλεη θαζφζνλ θαη
νη δχν θιάζεηο θιεξνλνκνχλ ηελ αθεξεκέλε ηάμε JTextComponent ζηελ νπνία αλήθνπλ
εηνχηεο νη ζπλαξηήζεηο. Καη αθνχ νη θιάζεηο JTextField θαη JTextArea είλαη
ππνηάμεηο ηεο θιάζεο JTextComponent θιεξνλνκνχλ ηηο κεζφδνπο ηεο. Η ηάμε JTextArea
έρεη κία αθφκε ζεκαληηθή ζπλάξηεζε:
public void append(String a)
Απηή ε κέζνδνο επηζπλάπηεη ηε ζπκβνινζεηξά a ζην ηέινο ελφο αληηθεηκέλνπ
ηεο θιάζεο JTextArea.

ρήκα 2.21 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάζπξν ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ
θιάζε JFrame θαη φρη απφ ηελ JApplet. Δδψ απεηθνλίδεηαη ε εθαξκνγή ηεο ηάμεο
JTextArea κε ην ζηνηρείν ην νπνίν ελέρεη θείκελν ελψ επίζεο πεξηιακβάλεη θαη ην άζπξν
ρξψκα θφληνπ πνπ πιαηζηψλεη ην θείκελν.
Μία άιιε πνιχ ζεκαληηθή θιάζε είλαη ε JPasswordField. Η ηάμε απηή δεκηνπξγεί
έλα ζηνηρείν
γξαθηθψλ
δηεπαθψλ ρξήζηε ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ
εηζαγσγή κίαο γξακκήο θεηκέλνπ πνπ πιεθηξνινγεί ν ρξήζηεο. Η γξακκή θεηκέλνπ
πιεθηξνινγείηαη κέζα ζε έλα νξζνγψλην. Όηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη Δnter γηα λα
ζηείιεη ηε ζπκβνινζεηξά πνπ πιεθηξνιφγεζε ζην πξφγξακκα, ζπκβαίλεη έλα γεγνλφο
ελέξγεηαο - action event. Αλ ην πξφγξακκα δηαζέηεη έλαλ αθξναηή ελέξγεηαο
ζπλδεδεκέλν κε ην αληηθείκελν ηεο ηάμεο JPasswordField ηφηε απηφο κπνξεί λα
αληηκεησπίζεη ην ελ ιφγσ γεγνλφο. Γειαδή ε θιάζε εηνχηε κνηάδεη πάξα πνιχ κε ηελ
ηάμε JTextField κε ηε δηαθνξά πσο ην θείκελν ην νπνίν θαηαρσξίδεη ν ρξήζηεο
θξχβεηαη κε αζηεξίζθνπο. Η θιάζε JPasswordField αλήθεη ζην παθέην javax.swing
ελψ νξηζκέλνη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο είλαη νη παξαθάησ:
public JPasswordField()
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη έλα αληηθείκελν ηεο ηάμεο JPasswordField
πνπ είλαη θελφ δειαδή έρεη κεδέλ ζηήιεο θαη πεξηέρεη ηελ θελή ζπκβνινζεηξά.
public JPasswordField(String a)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο JPasswordField
ζην νπνίν ηνπνζεηείηαη ε ζπκβνινζεηξά a εληφο απηνχ. Ο αξηζκφο ησλ ζηειψλ
ηίζεηαη ζην κεδέλ.
public JPasswordField(int a)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο JPasswordField
κε αξηζκφ ζηειψλ a φπνπ a αθέξαηνο αξηζκφο.
public JPasswordField(String a,int b)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο ζπγθξνηεί έλα αληηθείκελν ηεο ηάμεο JPasswordField
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πνπ πεξηιακβάλεη ηε ζπκβνινζεηξά a θαη έρεη αξηζκφ ζηειψλ b φπνπ b αθέξαηνο
αξηζκφο.
Μία αμηνζεκείσηε κέζνδνο ηεο θιάζεο JPasswordField είλαη ε εμήο:
public
char
[]
getPassword()
Η ζπλάξηεζε απηή επηζηξέθεη ην θείκελν ζην πεδίν σο πίλαθα απφ ραξαθηήξεο.
Γηα ιφγνπο αζθαιείαο δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί ην αληηθείκελν String. Γηα
απηφ θαη ε κέζνδνο
getText
πνπ θιεξνλνκείηαη απφ
ηελ ηάμε
JTextComponent ζεσξείηαη παξσρεκέλε.
Γηα λα δεκηνπξγήζνπκε πιαίζηα ειέγρνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ θιάζε JCheckBox.
Σα αληηθείκελα απηήο ηεο ηάμεο παξνπζηάδνπλ ζηελ νζφλε κηθξέο ηεηξάγσλεο πεξηνρέο.
Όηαλ παηήζνπκε θάπνηα απφ εηνχηεο ηηο ηεηξάγσλεο πεξηνρέο εκθαλίδεηαη έλα
γξαθηθφ „„λ‟‟, ελδεηθηηθφ φηη ηελ έρνπκε επηιέμεη.
Γειαδή ρξεζηκνπνηνχκε
αληηθείκελα ηεο θιάζεο JCheckBox φηαλ επηζπκνχκε λα ζπληάμνπκε πνιιαπιέο
επηινγέο, ρσξίο φκσο λα είλαη αιιειναπνθιεηφκελεο. H θιάζε JCheckBox αλήθεη ζην
παθέην javax.swing ελψ έρεη ηνπο εμήο βαζηθνχο θαηαζθεπαζηέο:
public JCheckBox()
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα πιαίζην ειέγρνπ ην νπνίν αξρηθά δελ
είλαη επηιεγκέλν ελψ δελ πεξηέρεη νχηε ζπκβνινζεηξά, νχηε εηθφλα.
public JCheckBox(Icon a)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη έλα
είλαη επηιεγκέλν θαη πεξηέρεη ηελ εηθφλα a.

πιαίζην

ειέγρνπ πνπ αξρηθά

δελ

public JCheckBox(Icon a,boolean b)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη έλα πιαίζην ειέγρνπ ην νπνίν εκπεξηέρεη
ηελ εηθφλα a. Δπίζεο αλ ε παξάκεηξνο b είλαη true ηφηε ην πιαίζην ειέγρνπ είλαη
αξρηθά επηιεγκέλν ελψ εάλ είλαη false δελ είλαη επηιεγκέλν.
public JCheckBox(String s)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο δεκνπξγεί έλα πιαίζην ειέγρνπ πνπ αξρηθά
είλαη επηιεγκέλν ελψ πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά s.

δελ

public JCheckBox(String s,boolean b)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη έλα πιαίζην ειέγρνπ ην νπνίν πεξηέρεη
ηε ζπκβνινζεηξά s θαη αλ ε παξάκεηξνο b είλαη true ηφηε ην πιαίζην
ειέγρνπ είλαη αξρηθά επηιεγκέλν ελψ φηαλ είλαη false δελ είλαη επηιεγκέλν.
public JCheckBox(String s,Icon a)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη έλα πιαίζην ειέγρνπ πνπ εκπεξηέρεη
ηε ζπκβνινζεηξά s θαη ηελ εηθφλα a ελψ δελ είλαη αξρηθά επηιεγκέλν.
public JCheckBox(String s,Icon a,boolean b)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα πιαίζην ειέγρνπ ην νπνίν πεξηέρεη
ηε ζπκβνινζεηξά s θαη ηελ εηθφλα a ελψ είλαη αξρηθά επηιεγκέλν αλ ε
παξάκεηξνο b είλαη true. Δάλ είλαη false ην πιαίζην ειέγρνπ δελ είλαη αξρηθά
επηιεγκέλν.
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ρήκα 2.22 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα απφζπαζκα ηεο ηεξαξρίαο ησλ βαζηθψλ θιάζεσλ
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πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηα
Java Swings
θαη
ηα
Java Applets
ελψ
ζπκπεξηιακβάλoληαη
ζηελ εηθφλα θαη νη ηάμεηο JPasswordField θαη ButtonGroup. Η
ππεξθιάζε είλαη ην θνπηί ηεο εηθφλαο ζην νπνίν πάεη ην βέινο θαη ε ππνθιάζε είλαη ην
θνπηί ηεο εηθφλαο απφ φπνπ πξνέξρεηαη ην βέινο.
Γχν βαξπζήκαληεο κέζνδνη ηεο ηάμεο JCheckBox ηηο νπνίεο θιεξνλνκεί απφ ηελ
αθεξεκέλε θιάζε AbstractButton είλαη νη επφκελεο:
public boolean isSelected()
Η ζπλάξηεζε εηνχηε ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαπηζησζεί εάλ έρεη επηιεγεί ην
πιαίζην ειέγρνπ. Αλ ε επηζηξνθή ηεο ζπλάξηεζεο είλαη true ηφηε έρεη δηαιερζεί
ην πιαίζην ειέγρνπ ελψ αλ είλαη false δελ έρεη επηιεγεί ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην
ειέγρνπ.
public void setSelected(boolean b)
Η κέζνδνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα νξηζηεί ην πιαίζην ειέγρνπ σο
επηιεγκέλν ή σο κε επηιεγκέλν. Δάλ ε παξάκεηξνο b ηεζεί σο true ηφηε ην πιαίζην
ειέγρνπ νξίδεηαη σο επηιεγκέλν ελψ φηαλ ηεζεί σο false ην πιαίζην ειέγρνπ
νξίδεηαη σο κε επηιεγκέλν.
Γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ξαδηνπιήθηξα ρξεζηκνπνηνχκε ηελ θιάζε JRadioButton.
Δηνχηε ε θιάζε θαλεξψλεη ζηελ νζφλε κία κηθξή θπθιηθή πεξηνρή πνπ φηαλ ηελ
παηήζνπκε εκθαλίδεηαη κία κηθξή ηειεία, ελδεηθηηθφ φηη έρεη επηιερζεί. Υξεζηκνπνηνχκε
απηφ ην είδνο ηεο ηάμεο θπξίσο φηαλ επηδηψθνπκε λα ζπληάμνπκε πνιιαπιέο
επηινγέο, νη νπνίεο είλαη αιιειναπνθιεηφκελεο, δειαδή ε επηινγή κίαο εμ‟ απηψλ
απηνκάησο αλαηξεί ηελ επηινγή ηεο πξνεγνχκελεο. Χζηφζν γηα λα γίλνπλ νη επηινγέο κε
ηα ξαδηνπιήθηξα αιιειναπνθιεηφκελεο επηβάιιεηαη λα θάλνπκε ρξήζε ηεο θιάζεο
ButtonGroup ε νπνία βάδεη ηα ξαδηνπιήθηξα ζε κία νκάδα. Οη ηάμεηο JRadioButton θαη
ButtonGroup αλήθνπλ ζην παθέην javax.swing ελψ έρνπλ ηνπο αθφινπζνπο βαζηθνχο
θαηαζθεπαζηέο:
public JRadioButton()
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα ξαδηνπιήθηξν ην νπνίν δελ είλαη
αξρηθά επηιεγκέλν θαη δελ πεξηέρεη ζπκβνινζεηξά ή εηθφλα.
public JRadioButton(Icon a,boolean b)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη έλα ξαδηνπιήθηξν πνπ εκπεξηέρεη κία εηθφλα a
θαη είλαη αξρηθά επηιεγκέλν αλ ε παξάκεηξνο b έρεη ηελ ηηκή true. Δάλ ε
παξάκεηξνο b έρεη ηελ ηηκή false ηφηε ην ξαδηνπιήθηξν δελ είλαη αξρηθά
επηιεγκέλν.
public JRadioButton(String s,boolean b)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη έλα ξαδηνπιήθηξν ην νπνίν πεξηέρεη
κία ζπκβνινζεηξά s θαη είλαη αξρηθά επηιεγκέλν αλ ε παξάκεηξνο b έρεη ηελ
ηηκή true. Δάλ ε παξάκεηξνο b έρεη ηελ ηηκή false ηφηε ην ξαδηνπιήθηξν δελ
είλαη αξρηθά επηιεγκέλν.
public JRadioButton(String s,Icon a,boolean b)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα ξαδηνπιήθηξν πνπ πεξηέρεη ηε
ζπκβνινζεηξά s θαη ηελ εηθφλα a. Αλ ε παξάκεηξνο b έρεη ηελ ηηκή true ην
ξαδηνπιήθηξν είλαη αξρηθά επηιεγκέλν
ελψ ζηελ πεξίπησζε φπνπ
ε
παξάκεηξνο b είλαη false ηφηε ην ξαδηνπιήθηξν δελ είλαη αξρηθά επηιεγκέλν.
public JRadioButton(String s)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη έλα ξαδηνπιήθηξν ην νπνίν πεξηέρεη
ηε ζπκβνινζεηξά s δίρσο λα είλαη αξρηθά επηιεγκέλν.
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public ButtonGroup()
Ο θαηαζθεπαζηήο εηνχηνο είλαη
ν
κνλαδηθφο θαηαζθεπαζηήο ηεο ηάμεο
ButtonGroup θαη θπζηθά παξάγεη αληηθείκελα ηεο ελ ιφγσ θιάζεο.
Η ηάμε JRadioButton θιεξνλνκεί απφ ηελ αθεξεκέλε θιάζε AbstractButton (φπσο
θαη ε ηάμε JCheckBox) ηηο ζπνπδαίεο κεζφδνπο isSelected() θαη setSelected(boolean b)
νη νπνίεο πεξηγξάθεθαλ πξνεγνπκέλσο. Γχν απφ ηηο πην νπζηψδεηο ζπλαξηήζεηο
ηεο θιάζεο ButtonGroup είλαη νη εμήο:
public void add(AbstractButton a)
Η κέζνδνο εηνχηε ζπλδέεη έλα αληηθείκελν a ηεο ηάμεο JRadioButton δειαδή
έλα ξαδηνπιήθηξν a ζηελ νκάδα. Δδψ εχινγα ζα αλαξσηηφηαλ θάπνηνο
επεηδή ε ζπλάξηεζε έρεη εληφο ηεο αληηθείκελν ηεο θιάζεο AbstractButton
θαη φρη ηεο JRadioButton. Όκσο ε ηάμε JRadioButton είλαη ππνθιάζε ηεο
ηάμεο AbstractButton θαη ζπλεπψο κέζα ζηε κέζνδν δχλαηαη λα εηζρσξήζεη
αληηθείκελν ηεο JRadioButton.
public void remove(AbstractButton a)
Η ζπλάξηεζε απηή απνζπλδέεη ην αληηθείκελν a
ηνπηέζηηλ ην ξαδηνπιήθηξν a απφ ηελ νκάδα.

ηεο θιάζεο

JRadioButton

ρήκα 2.23 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα Applet κέζα ζην νπνίν ζηα αξηζηεξά ηνπ
ππάξρνπλ ηξία ξαδηνπιήθηξα κε θείκελν θαη αιιειναπνθιεηφκελεο επηινγέο. ηα
δεμηά ηνπ Applet δηαθξίλνληαη ηξία πιαίζηα ειέγρνπ κε θείκελν ρσξίο φκσο απηέο νη
πνιιαπιέο επηινγέο λα είλαη αιιειναπνθιεηφκελεο.
Η ηάμε Graphics καο επηηξέπεη λα ζρεδηάδνπκε ζρήκαηα ζε δηάθνξεο ζπζθεπέο
εκθάληζεο εηθφλσλ. Γηα ιφγνπο θνξεηφηεηαο ε θιάζε απηή είλαη αθεξεκέλε θαζφζνλ ν
ζρεδηαζκφο ησλ ζρεκάησλ επηηπγράλεηαη κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν ζε θάζε πιαηθφξκα
πνπ
ππνζηεξίδεη
ηε Java. Έηζη φηαλ ε Java πινπνηείηαη ζε θάπνηα πιαηθφξκα
δεκηνπξγείηαη κία λέα ηάμε ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ θιάζε Graphics. Δηνχηε ε λέα
ηάμε είλαη απηή νπζηαζηηθά πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα παξέρεη ηηο ηθαλφηεηεο ζρεδίαζεο.
Η ζπγθεθξηκέλε πινπνίεζε δελ είλαη νξαηή ζηνλ πξνγξακκαηηζηή θη έηζη απηφο
δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηηο κεζφδνπο ηεο θιάζεο Graphics γηα λα ζρεδηάζεη κε
ηξφπν ν νπνίνο είλαη αλεμάξηεηνο απφ ηελ
εθάζηνηε πιαηθφξκα πιηζκηθνχ θαη
ινγηζκηθνχ.
Η ζπλάξηεζε paint ηεο ηάμεο Component ιακβάλεη σο παξάκεηξν έλα αληηθείκελν
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ηεο θιάζεο Graphics πνπ ζηελ πξαγκαηηθφηεηα απνηειεί κία αλαθνξά ελφο
αληηθεηκέλνπ ηεο ηάμεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ θιάζε Graphics. Όηαλ νπνηνδήπνηε
ζπζηαηηθφ γξαθηθψλ δηεπαθψλ ρξήζηε πξφθεηηαη λα παξνπζηαζηεί ζηελ νζφλε ηφηε ην
ζχζηεκα απηνκάησο θαιεί ηε κέζνδν paint. Αληί γηα απηή ζπλήζσο θαιείηαη ε ζπλάξηεζε
repaint. Η ηειεπηαία δεηά λα θιεζεί ε κέζνδνο update ηεο θιάζεο Component φζν
γίλεηαη ηαρχηεξα. Η ζπλάξηεζε update θαζαξίδεη ην παξαζθήλην ηνπ ζηνηρείνπ απφ
νηηδήπνηε εκπεξηέρεη θαη θαιεί άκεζα ηε κέζνδν paint. Η κέζνδνο update φπσο θαη ε
ζπλάξηεζε paint παίξλεη θαη απηή σο παξάκεηξν έλα αληηθείκελν ηχπνπ Graphics ην
νπνίν ζηελ νπζία είλαη κία αλαθνξά αληηθεηκέλνπ ηεο ηάμεο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηελ
θιάζε Graphics. Δηνχην ην αληηθείκελν παξέρεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα ζηε κέζνδν
update.
Έλα αληηθείκελν ηχπνπ Graphics έρεη δηάθνξεο ηδηφηεηεο νη νπνίεο
απαηηνχληαη γηα ηελ εκθάληζε ηνπ. Μεξηθέο απφ ηηο ελ ιφγσ ηδηφηεηεο είλαη:
Σν αληηθείκελν - ζπζηαηηθφ πάλσ ζην νπνίν ζα ζρεδηαζηεί.
Σηο ζπληεηαγκέλεο.
Σν ηξέρνλ ρξψκα ηνπ.
Σν ηξέρνλ font ηνπ.
Καη άιια.
Οξηζκέλεο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο ηάμεο Graphics δίλνληαη παξαθάησ. Όπνπ δελ
αλαθέξεηαη ξεηά νη ζπλαξηήζεηο απηέο ρξεζηκνπνηνχλ ην ηξέρνλ ρξψκα ησλ γξαθηθψλ
ζπκθξαδνκέλσλ. Οη παξάκεηξνη width (πιάηνο) θαη height (χςνο) εθθξάδνπλ
εηθνλνζηνηρεία ελψ επηβάιιεηαη λα έρνπλ κε αξλεηηθέο ηηκέο, εηδάιισο ην ζρήκα δε ζα
εκθαληζηεί. Οη ζπληεηαγκέλεο απηέο κεηξηνχληαη απφ ην πάλσ αξηζηεξά ζεκείν ηνπ
παξαζχξνπ ηνπ ππνδνρέα. Γηα παξάδεηγκα νη ζπληεηαγκέλεο (0,0) αληηζηνηρνχλ ζηελ
άλσ αξηζηεξά γσλία ηνπ παξαζχξνπ ηνπ ππνδνρέα. Οη κέζνδνη πνπ παξνπζηάδνπκε
είλαη νη εμήο:
public abstract void drawString(String a,int x,int y)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε ζρεδηάδεη ηε ζπκβνινζεηξά a μεθηλψληαο απφ ηε ζέζε (x,y).
public abstract void drawLine(int x1,int y1,int x2,int y2)
Απηή ε ζπλάξηεζε ζρεδηάδεη κία γξακκή κεηαμχ ησλ ζεκείσλ (x1,y1) θαη (x2,y2).
public void drawRect(int x,int y,int k,int z)
Δηνχηε ε κέζνδνο ζρεδηάδεη έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν πνπ έρεη
πιάηνο k εηθνλνζηνηρεία θαη χςνο z εηθνλνζηνηρεία. Η πάλσ αξηζηεξή γσλία
ηνπ νξζνγσλίνπ έρεη ζπληεηαγκέλεο (x,y).
public abstract void fillRect(int x,int y,int k,int z)
Απηή ε κέζνδνο θάλεη φηη θαη ε ακέζσο πξνεγνχκελε κε ηε δηαθνξά πσο
ην νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν είλαη γεκάην κε ην ηξέρνλ ρξψκα.
public abstract void clearRect(int x,int y,int k,int z)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε ιεηηνπξγεί φπσο θαη ε ακέζσο πξνεγνχκελε ηεο κε ηε
δηαθνξά φηη ην νξζνγψλην έρεη ην ηξέρνλ παξαζθεληαθφ ρξψκα ηεο ηξέρνπζαο
επηθάλεηαο ζρεδίαζεο.
public abstract void drawRoundRect(int x,int y,int k,int z,int q,int p)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε ζρεδηάδεη έλα νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν πνπ έρεη
πιάηνο k εηθνλνζηνηρεία, χςνο z εηθνλνζηνηρεία θαη ζηξνγγπιέο γσλίεο νη
νπνίεο δηαζέηνπλ πιάηνο q εηθνλνζηνηρεία θαη χςνο p εηθνλνζηνηρεία. Η
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πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ νξζνγσλίνπ δίλεηαη απφ ηηο ζπληεηαγκέλεο (x,y).
public abstract void fillRoundRect(int x,int y,int k,int z,int q,int p)
Απηή ε κέζνδνο είλαη ίδηα κε ηελ πξνεγνχκελε κε ηε δηαθνξά πσο ην
νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν κε ηηο ζηξνγγπιέο γσλίεο είλαη γεκάην κε ην ηξέρνλ
ρξψκα.
public abstract void drawOval(int x,int y,int k,int z)
Δηνχηε ε κέζνδνο ζρεδηάδεη κία έιιεηςε ε νπνία έρεη πιάηνο k εηθνλνζηνηρεία
θαη χςνο z εηθνλνζηνηρεία.
Η πάλσ αξηζηεξή γσλία ηνπ νξζνγσλίνπ
παξαιιεινγξάκκνπ πνπ πεξηθιείεη ηελ έιιεηςε έρεη ζπληεηαγκέλεο (x,y). Η
έιιεηςε αγγίδεη θαη ηηο ηέζζεξηο πιεπξέο απηνχ ηνπ νξζνγσλίνπ ζην θέληξν ηνπο.
public abstract void fillOval(int x,int y,int k,int z)
Απηή ε ζπλάξηεζε ιεηηνπξγεί φπσο θαη ε ακέζσο πξνεγνχκελε ηεο κε ηε δηαθνξά
φηη ε έιιεηςε είλαη ρξσκαηηζκέλε κε ην ηξέρνλ ρξψκα.
public abstract void drawArc(int x,int y,int k,int z,int q,int p)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε ζρεδηάδεη έλα ηφμν ην νπνίν έρεη γσλία ηφμνπ p φπνπ p
αθέξαηνο αξηζκφο θαη αλαπαξηζηά κνίξεο. Η γσλία ηνπ ηφμνπ μεθηλά απφ ηελ
αξρηθή γσλία q φπνπ q αθέξαηνο αξηζκφο θαη εθθξάδεη επίζεο κνίξεο.
Αξλεηηθέο ηηκέο ηεο παξακέηξνπ p ζεκαίλνπλ ζρεδίαζε ηνπ ηφμνπ κε θνξά ίδηα
κε απηήλ ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ ελψ ζεηηθέο ηηκέο ζεκαίλνπλ ζρεδίαζε ηφμνπ
κε θνξά αληίζεηε απφ εθείλε ησλ δεηθηψλ ηνπ ξνινγηνχ. Η ηηκή 0 ηεο
παξακέηξνπ q αληηζηνηρεί ζην δεμηφηεξν ζεκείν ηεο έιιεηςεο ζηελ νπνία αλήθεη
ην ηφμν. Οη παξάκεηξνη x, y πξνζδηνξίδνπλ ην πάλσ αξηζηεξφ ζεκείν ηνπ
νξζνγσλίνπ παξαιιεινγξάκκνπ ζην νπνίν πεξηθιείεηαη ε έιιεηςε
ελψ νη
παξάκεηξνη k θαη z ην πιάηνο θαη ην χςνο ηνπ νξζνγσλίνπ εηνχηνπ αληηζηνίρσο.
public abstract void fillArc(int x,int y,int z,int k,int q,int p)
Απηή ε κέζνδνο είλαη ίδηα κε ηελ ακέζσο πξνεγνχκελε κε ηε δηαθνξά πσο ην
ηφμν είλαη ρξσκαηηζκέλν κε ην ηξέρνλ ρξψκα.
public abstract Color getColor()
Δηνχηε ε κέζνδνο επηζηξέθεη ην ηξέρνλ ρξψκα ησλ γξαθηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ.
public abstract void setColor(Color c)
Απηή ε ζπλάξηεζε ζέηεη ην ηξέρνλ ρξψκα εηνχησλ ησλ γξαθηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ
κε ην ρξψκα c.
public abstract Font getFont()
Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη ην ηξέρνλ Font ηνπηέζηηλ ην ζηπι θαη ην κέγεζνο.
public abstract void setFont(Font f)
Δηνχηε ε κέζνδνο ζέηεη ην ηξέρνλ Font δειαδή ην ζηπι θαη ην κέγεζνο φπσο
ηα πξνζδηνξίδεη ε παξάκεηξνο f.
public abstract void translate(int x,int y)
Απηή
ε
ζπλάξηεζε κεηαθξάδεη ηηο πξνθαηαξθηηθέο ζπληεηαγκέλεο ησλ
γξαθηθψλ ζπκθξαδνκέλσλ ζην ζεκείν (x,y) ηνπ ηξέρνληνο ζπζηήκαηνο
ζπληεηαγκέλσλ. Σξνπνπνηεί ηα γξαθηθά ζπκθξαδφκελα έηζη ψζηε ε λέα ηνπο αξρή
λα αληηζηνηρεί ζην ζεκείν (x,y) ζην πξνθαηαξθηηθφ ζχζηεκα ζπληεηαγκέλσλ
ησλ γξαθηθψλ
απηψλ ζπκθξαδνκέλσλ.
Όιεο νη ζπληεηαγκέλεο πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη αθνινχζσο γηα ηα ζπκθξαδφκελα εηνχηα ζα είλαη ζρεηηθέο σο
πξνο ηε λέα αξρή.
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ρήκα 2.24: ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα Applet
ζρεδηαζκνί κε κεζφδνπο ηεο θιάζεο Graphics.

κέζα ζην

νπνίν ππάξρνπλ

δηάθνξνη

Η ηάμε Color νξίδεη ζηαζεξέο θαη κεζφδνπο γηα ηελ επεμεξγαζία ρξσκάησλ ζε
πξνγξάκκαηα ηεο Java. Η θιάζε Color αλήθεη ζην παθέην java.awt. Οπνηνδήπνηε
ρξψκα κπνξεί λα αλαπαξαρζεί απφ ζπλδπαζκφ ησλ ρξσκάησλ θφθθηλν (red), πξάζηλν
(green) θαη κπιε (blue). Οη αλαινγίεο ησλ ρξσκάησλ απηψλ είλαη γλσζηέο σο ηηκέο RGB
θαη νη ηηκέο εηνχηεο κπνξεί λα είλαη αθέξαηεο ζηελ πεξηνρή απφ 0 εψο 255 ή θηλεηήο
ππνδηαζηνιήο ζηελ πεξηνρή 0.0F σο 1.0F. Η πξψηε ηηκή πξνζδηνξίδεη ην πνζνζηφ ηνπ
θφθθηλνπ, ε δεχηεξε ην πνζνζηφ ηνπ πξάζηλνπ θαη ε ηξίηε ην πνζνζηφ ηνπ κπιε. Η
Java επηηξέπεη ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα επηιέμεη κεηαμχ 256x256x256 ρξψκαηα
δειαδή πεξίπνπ 16.7 εθαηνκκχξηα
δηαθνξεηηθά ρξψκαηα. Οη δεκφζηεο ζηαηηθέο
ζηαζεξέο ηχπνπ Color πνπ νξίδεη ε ηάμε απηή είλαη:
ηαθεπά
black (BLACK)
blue (BLUE)
cyan (CYAN)
darkGray (DARK_GRAY)
gray (GRAY)
green (GREEN)
lightGray (LIGHT_GRAY)
magenta (MAGENTA)
orange (ORANGE)
pink (PINK)
red (RED)
white (WHITE)
yellow (YELLOW)

Υπώμα
Μαχξν
Μπιε
Κπαλφ
θνχξν γθξίδν
Γθξίδν
Πξάζηλν
Διαθξχ γθξίδν
Βαζχ θφθθηλν
Πνξηνθαιί
Ρνδ
Κφθθηλν
Λεπθφ
Κίηξηλν

Σιμή RGB
0,0,0
0,0,255
0,255,255
64,64,64
128,128,128
0,255,0
192,192,192
255,0,255
255,200,0
255,175,175
255,0,0
255,255,255
255,255,0

Οξηζκέλνη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο θιάζεο Color είλαη νη αθφινπζνη:
public Color (int r,int g,int b,int a)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα ρξψκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο ηηκέο
απφ 0 εψο 255 ησλ r (θφθθηλν), g (πξάζηλν) θαη b (κπιε). Η παξάκεηξνο a
πξνζδηνξίδεη ηε δηαθάλεηα ηνπ ρξψκαηνο. Αλ ε ηηκή ηνπ a είλαη 255 ην ρξψκα είλαη
ηειείσο αδηαθαλέο ελψ εάλ ε ηηκή ηνπ είλαη ίζε κε 0 ηφηε ην ρξψκα είλαη παληειψο
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δηαθαλέο.
public Color (int r,int g,int b)
Απηφο
ν
θαηαζθεπαζηήο ιεηηνπξγεί πεξίπνπ φπσο θαη ν
ακέζσο
πξνεγνχκελνο δειαδή παξάγεη έλα ρξψκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ηηκέο απφ 0 κέρξη
255 ησλ r (θφθθηλν) , g (πξάζηλν) θαη b (κπιε). Δίλαη ηζνδχλακνο κε ηνλ
πξνεγνχκελν θαηαζθεπαζηή αλ ε ηηκή ηνπ a είλαη 255.
public Color (float r,float g,float b,float a)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη έλα ρξψκα ην νπνίν βαζίδεηαη ζηηο ηηκέο
απφ 0.0f εψο 1.0f ησλ r (θφθθηλν), g (πξάζηλν) θαη b (κπιε) ελψ νη παξάκεηξνη
φινη εδψ είλαη ηχπνπ θηλεηήο ππνδηαζηνιήο. Η παξάκεηξνο a πξνδηαγξάθεη ηε
δηαθάλεηα ηνπ ρξψκαηνο. Δάλ ην a ηζνχηαη κε 1.0f ηφηε ην ρξψκα είλαη
νινθιεξσηηθά αδηαθαλέο ελψ ζε πεξίπησζε πνπ ηζνχηαη κε 0.0f ην ρξψκα είλαη
εληειψο δηαθαλέο.
public Color (float r,float g,float b)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο κνηάδεη πνιχ κε ηνλ ακέζσο πξνεγνχκελν. Γεκηνπξγεί
έλα ρξψκα πνπ ζηεξίδεηαη ζηηο ηηκέο απφ 0.0f κέρξη 1.0f ησλ r (θφθθηλν), g
(πξάζηλν) θαη b (κπιε). Δίλαη ηζνδχλακνο κε ηνλ πξνεγνχκελν θαηαζθεπαζηή
ζηελ πεξίπησζε φπνπ ην a ιάβεη ηελ ηηκή 1.0f.
Μεξηθέο απφ ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο ηάμεο Color είλαη νη εμήο:
public int getRed()
Η κέζνδνο απηή επηζηξέθεη κία ηηκή απφ 0 εψο 255 πνπ εθθξάδεη ην πνζνζηφ
ηνπ θφθθηλνπ ζην ρξψκα.
public int getGreen()
Η κέζνδνο εηνχηε επηζηξέθεη κία ηηκή απφ 0 εψο 255 ε νπνία παξηζηάλεη ην
πνζνζηφ ηνπ πξάζηλνπ ζην ρξψκα.
public int getBlue()
Η ζπλάξηεζε απηή επηζηξέθεη κία ηηκή απφ 0 κέρξη 255 πνπ απεηθνλίδεη
πνζνζηφ ηνπ κπιε ζην ρξψκα.

ην

public Color brighter()
Η ζπλάξηεζε εηνχηε επηζηξέθεη έλα ρξψκα ην νπνίν είλαη πεξηζζφηεξν θσηεηλφ
απφ απηφ ην ρξψκα.
public Color darker()
Η κέζνδνο εηνχηε επηζηξέθεη έλα ρξψκα πνπ είλαη πην ζθνχξν απφ απηφ ην
ρξψκα.
public String toString()
Η κέζνδνο εηνχηε επηζηξέθεη κία ζπκβνινζεηξά ε νπνία αληηπξνζσπεχεη
απηφ ην ρξψκα. Γηα παξάδεηγκα εάλ είρακε ζέζεη ην ρξψκα Color (204,204,204) ε
ζπλάξηεζε ζα επέζηξεθε ηε ζπκβνινζεηξά: java.awt.Color[r=204,g=204,b=204].
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ρήκα 2.25: ηελ εηθφλα θαίλεηαη ν δηάζεκνο ρξσκαηηθφο θχβνο RGB
Έλα αληηθείκελν
ην
νπνίν
απνηειεί ζηηγκηφηππν ηεο θιάζεο Font πεξηέρεη
πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηε γξακκαηνζεηξά. Κάζε γξακκαηνζεηξά έρεη φλνκα, ζηπι
θαη κέγεζνο.
Σα νλφκαηα είλαη ηα ίδηα πνπ γλσξίδνπκε απφ ηελ επεμεξγαζία
θεηκέλνπ. Τπάξρνπλ πάξα πνιιέο γξακκαηνζεηξέο θαη ην πιήζνο ηνπο ζε θάζε
ππνινγηζηή εμαξηάηαη απφ ην ηη έρεη εγθαηαζηαζεί ζηνλ ππνινγηζηή απηφλ. Γηα λα
ππάξρεη θάπνηα θνηλή βάζε νξίδνληαη πέληε ζπκβνιηθά νλφκαηα ηα νπνία αληηζηνηρνχλ
πάληα ζε θάπνηα απφ ηηο ππάξρνπζεο θπζηθέο γξακκαηνζεηξέο. Σα πέληε απηά νλφκαηα
είλαη:
SansSerif
Serif
Monospaced
Dialog
DialogInput
Σν κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο νξίδεηαη ζε ζηηγκέο - points. Πξφθεηηαη γηα κία
κνλάδα κέηξεζεο ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ ηππνγξαθία θαη δελ αληηζηνηρεί ζηνλ
αξηζκφ ησλ pixels - εηθνλνζηνηρείσλ. Σν κέγεζνο ησλ γξακκάησλ κπνξνχκε λα
ην εληνπίζνπκε ρξεζηκνπνηψληαο ηελ θιάζε FontMetrics. Η θιάζε εηνχηε φπσο θαη ε
ηάμε Font αλήθνπλ ζην παθέην java.awt. Η θιάζε Font νξίδεη ζηαζεξέο θαη
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κεζφδνπο
γηα ηνλ έιεγρν ησλ γξακκαηνζεηξψλ ησλ ραξαθηήξσλ πνπ
παξνπζηάδνληαη ζηελ νζφλε. Μεξηθέο απφ ηηο ζηαζεξέο πνπ νξίδεη ε ηάμε εηνχηε
είλαη:
public Font.BOLD
Η ζπγθεθξηκέλε ζηαζεξά παξηζηάλεη ην ηνληζκέλν ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο.
public Font.ITALIC
Η ελ ιφγσ ζηαζεξά πεξηγξάθεη ην πιάγην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο.
public Font.PLAIN
Δηνχηε ε ζηαζεξά απεηθνλίδεη ην απιφ ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο.
Έλαο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο ηάμεο Font είλαη ν επφκελνο:
public Font(String s,int a,int b)
Απηφο ν
θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη έλα αληηθείκελν Font ζην νπνίν ε
ζπκβνινζεηξά s εθθξάδεη ην φλνκα ηεο γξακκαηνζεηξάο.
Σν φλνκα ηεο
γξακκαηνζεηξάο κπνξεί λα είλαη είηε θάπνην απφ ηα πέληε ζπκβνιηθά νλφκαηα
πνπ πξναλαθέξζεθαλ είηε ην φλνκα ην νπνίν γλσξίδνπκε φηη ζα ππάξρεη
ζηνλ ππνινγηζηή πνπ εθηειείηαη ην πξφγξακκα. Αλ ην φλνκα δελ είλαη
έγθπξν δελ απνζηέιιεηαη κήλπκα ζθάικαηνο. Η παξάκεηξνο a είλαη θάπνηα απφ
ηηο πξνεηξεκέλεο ζηαζεξέο ή θάπνηνο ζπλδπαζκφο απηψλ. Ο ζπλδπαζκφο κπνξεί
λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρξήζε ηνπ ζπκβφινπ „|‟ ή „+‟ φπσο γηα παξάδεηγκα
Font.BOLD | Font.ITALIC.
Γειαδή ε παξάκεηξνο a θαζνξίδεη ην ζηπι ηεο
γξακκαηνζεηξάο.
Σέινο ε παξάκεηξνο b δηαηππψλεη ην κέγεζνο ηεο
γξακκαηνζεηξάο ην νπνίν φπσο πξναλαθέξζεθε νξίδεηαη ζε ζηηγκέο - points.
Οξηζκέλεο απφ ηηο ζπλαξηήζεηο πνπ παξέρεη ε ηάμε Font είλαη νη αθφινπζεο:
public int getStyle()
Η κέζνδνο απηή επηζηξέθεη κία αθέξαηε ηηκή πνπ πεξηγξάθεη ην ηξέρνλ ζηπι
ηεο γξακκαηνζεηξάο. Η αθέξαηε εηνχηε ηηκή κπνξεί λα είλαη PLAIN, ITALIC,
BOLD ή BOLD θαη ITALIC.
public int getSize()
Η ζπλάξηεζε απηή επηζηξέθεη κία αθέξαηε ηηκή ε νπνία απεηθνλίδεη ην ηξέρνλ
κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο. Σν κέγεζνο αθνχ είλαη ζε ζηηγκέο έρεη
ζηξνγγπινπνηεζεί ζε αθέξαην αξηζκφ.
public String getName()
Η κέζνδνο εηνχηε επηζηξέθεη ην φλνκα ηεο γξακκαηνζεηξάο σο ζπκβνινζεηξά.
public String getFamily()
Η ζπλάξηεζε εηνχηε επηζηξέθεη ην ηξέρνλ φλνκα ηεο νηθνγέλεηαο ηεο
γξακκαηνζεηξάο σο ζπκβνινζεηξά.
public boolean isPlain()
Η κέζνδνο απηή επηζηξέθεη ηελ ηηκή true αλ ην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο είλαη
απιφ εηδάιισο επηζηξέθεη ηελ ηηκή false.
public boolean isBold()
Η κέζνδνο εηνχηε επηζηξέθεη ηελ ηηκή true αλ ην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο
είλαη ηνληζκέλν αιιηψο επηζηξέθεη ηελ ηηκή false.
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public boolean isItalic()
Η ζπλάξηεζε απηή επηζηξέθεη ηελ ηηκή true εάλ ην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο
είλαη πιάγην εηδάιισο επηζηξέθεη ηελ ηηκή false.
public float getSize2D()
Η ζπλάξηεζε εηνχηε επηζηξέθεη κία ηηκή θηλεηήο ππνδηαζηνιήο ε νπνία δειψλεη
ην ηξέρνλ κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζε ζηηγκέο.

ρήκα 2.26 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη ε ηεξαξρία ησλ θιάζεσλ Object, Graphics, Font,
FontMetrics θαη Color. Η ππεξθιάζε είλαη ην θνπηί ηεο εηθφλαο ζην νπνίν πάεη ην βέινο
θαη ε ππνθιάζε είλαη ην θνπηί ηεο εηθφλαο απφ φπνπ πξνέξρεηαη ην βέινο.
ε πεξίπησζε φπνπ έρνπκε κεγάιν αξηζκφ πνιιαπιψλ επηινγψλ αληί λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε ηα πιαίζηα ειέγρνπ ή ηα ξαδηνπιήθηξα κπνξνχκε λα θάλνπκε
ρξήζε κίαο ιίζηαο ε νπνία είλαη εμαηξεηηθά επέιηθηε. ηε ιίζηα κπνξεί λα ππάξρνπλ
θείκελα απφ ηα νπνία ν ρξήζηεο ζα δχλαηαη λα επηιέμεη έλα ή πεξηζζφηεξα. Γηα λα
δεκηνπξγήζνπκε κία ιίζηα επηβάιιεηαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηελ θιάζε JList. Η ηάμε
JList αλήθεη ζην παθέην javax.swing ελψ αλ πξφθεηηαη λα κεηαβάιινπκε ηα πεξηερφκελα
ηεο ιίζηαο πξέπεη λα θάλνπκε ρξήζε ηεο θιάζεο DefaultListModel πνπ επίζεο αλήθεη ζην
παθέην javax.swing. H θιάζε DefaultListModel ηεξεί κία ιίζηα κε ηα πεξηερφκελα ησλ
δεδνκέλσλ ελφο ζηνηρείνπ ηεο JList. Γχν απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο ηάμεο JList
είλαη νη παξαθάησ:
public JList()
Ο θαηαζθεπαζηήο απηφο ζρεκαηίδεη κία ιίζηα κε θελφ κνληέιν. Μνληέιν ζεκαίλεη
ηα δεδνκέλα ηεο ιίζηαο.
public JList(Object data[])
O θαηαζθεπαζηήο εηνχηνο παξάγεη κία ιίζηα ηεο νπνίαο ηα δεδνκέλα είλαη
ηχπνπ Object.
Γειαδή
ηα δεδνκέλα δχλαληαη
λα
είλαη εθηφο απφ
ζπκβνινζεηξέο θαη θάηη δηαθνξεηηθφ απφ ηηο ζπκβνινζεηξέο.
Οξηζκέλεο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο θιάζεο JList είλαη νη επφκελεο:
public void addListSelectionListener(ListSelectionListener a)
Απηή ε ζπλάξηεζε πξνζζέηεη ηνλ αθξναηή a ν νπνίνο αθππλίδεηαη θάζε θνξά
πνπ ππάξρεη αιιαγή ζηηο επηινγέο ηεο ιίζηαο.
public void setSelectionMode(int a)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε απνθαζίδεη πνηνλ ηχπν επηινγψλ έρεη ηε δπλαηφηεηα λα
θάλεη ν ρξήζηεο. Σν φξηζκα a πξέπεη λα είλαη έλα απφ ηα παξαθάησ ηα νπνία
επηβάιιεηαη λα πξνζδηνξίδνληαη κε ην φλνκα ηεο δηαζχλδεζεο ηεο θιάζεο
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ListSelectionModel ε νπνία ηάμε αλήθεη ζην παθέην javax.swing:
SINGLE_SELECTION
Απηφ ην φξηζκα ζεκαίλεη πσο ν ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέγεη κφλν
έλα δεδνκέλν ηεο ιίζηαο θάζε θνξά. Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη ηελ
επηινγή ηνπ, νπνηαδήπνηε πξνεγνχκελε επηινγή ηνπ κεηαζρεκαηίδεηαη
πξψηα ζε κε επηιεγκέλε.
SINGLE_INTERVAL_SELECTION
Δηνχην ην φξηζκα ζεκαίλεη φηη ρξήζηεο δχλαηαη λα επηιέγεη πνιιαπιά
θαη γεηηνληθά δεδνκέλα ηεο ιίζηαο. Όηαλ ν ρξήζηεο θάλεη ηελ
επηινγή
ηνπ,
νπνηεζδήπνηε
πξνεγνχκελεο
επηινγέο
ηνπ
κεηαηξέπνληαη πξψηα ζε κε επηιεγκέλεο.
MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION
Απηφ ην φξηζκα ζεκαίλεη πσο ν ρξήζηεο κπνξεί λα δηαιέμεη ηα
δεδνκέλα ηεο ιίζηαο κε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ. Δπίζεο ν ρξήζηεο
πξέπεη ξεηά λα θάλεη ηα δεδνκέλα σο κε επηιεγκέλα ελψ ην ζπγθεθξηκέλν
φξηζκα απνηειεί ηελ πξνεπηινγή ζε πεξίπησζε πνπ δε ζα δεισζεί θάηη
άιιν.
public void clearSelection()
Δηνχηε ε κέζνδνο θαζαξίδεη ηηο επηινγέο νη νπνίεο έγηλαλ. ε φινπο
ηνπο θαηαρσξηζκέλνπο αθξναηέο δηαβηβάδεηαη ε ζπλάξηεζε valueChanged.
Γειαδή αλ ζπκεζνχκε πσο θηηάρλεηαη κία εζσηεξηθή θιάζε ε νπνία
δηαζπλδέεηαη
κε ηελ ηάμε ActionListener
θαη κέζα ηεο έρεη ηε κέζνδν
actionPerformed ην αληίζηνηρν γίλεηαη θη εδψ. Η δηαθνξά έγθεηηαη ηψξα ζην φηη
ε εζσηεξηθή θιάζε ηνπ αθξναηή ListListener δηαζπλδέεηαη
κε ηελ ηάμε
ListSelectionListener θαη κέζα ηεο έρεη ηε ζπλάξηεζε valueChanged. Η θιάζε
ListSelectionListener αλήθεη ζην παθέην javax.swing.event.
public int getSelectedIndex()
Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη ηνλ αξηζκνδείθηε ηεο επηινγήο ε νπνία έγηλε.
Αλ πξαγκαηνπνηήζεθε πνιιαπιή επηινγή ηφηε επηζηξέθεη ηνλ αξηζκνδείθηε ηεο
πξψηεο επηινγήο. ε πεξίπησζε πνπ δελ έγηλε επηινγή ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη
ηελ ηηκή -1.
public int [] getSelectedIndices()
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη έλαλ πίλαθα κε ηνπο αξηζκνδείθηεο ησλ
επηινγψλ πνπ έγηλαλ. Οη αξηζκνδείθηεο είλαη ζε αχμνπζα ζεηξά.
public Object setSelectedValue()
Απηή ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη κία αλαθνξά ζηελ επηινγή ε νπνία έγηλε. Δάλ δελ
έρεη ζπκβεί επηινγή ηφηε επηζηξέθεηαη ε ηηκή null.
public Object [] getSelectedValues()
Δηνχηε ε κέζνδνο επηζηξέθεη έλαλ πίλαθα αλαθνξψλ πξνο
πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ.

ηηο

επηινγέο

public boolean isSelectedIndex(int a)
Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη true εάλ έρεη επηιεγεί ε γξακκή κε ηνλ αξηζκνδείθηε
a. Δηδάιισο επηζηξέθεη false.
public boolean isSelectionEmpty()
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη true αλ δελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηινγή.
Αιιηψο επηζηξέθεη false.
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public void setSelectedIndex(int a)
Απηή ε ζπλάξηεζε επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε κίαο επηινγήο κε αξηζκνδείθηε a.
public void setSelectedIndices(int a [])
Δηνχηε ε κέζνδνο επηηξέπεη ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ επηινγψλ κε αξηζκνδείθηεο
νη νπνίνη βξίζθνληαη κέζα ζηνλ πίλαθα a.
public void setSelectedValue(Object a,boolean b)
Απηή ε κέζνδνο επηηξέπεη λα νξηζηεί ην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν a σο
επηιεγκέλν. Υξεζηκνπνηνχκε ζηε ζέζε ηεο παξακέηξνπ b ηελ ηηκή true φηαλ ε
ιίζηα πξέπεη λα θπιάεη ψζηε λα εκθαλίδεηαη ε επηινγή. Αιιηψο βάδνπκε ζηε ζέζε
ηνπ b ηελ ηηκή false.
public boolean getValueIsAdjusting()
Κάζε επηινγή δηαβηβάδεη πνιιά κελχκαηα απφ ηε ζπλάξηεζε valueChanged
ζην αληηθείκελν ηνπ αθξναηή. ε πεξίπησζε πνπ είλαη ζεκαληηθφ γηα εκάο λα
ρεηξηδφκαζηε κφλν έλα απφ απηά κπνξνχκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ζπλάξηεζε
απηή. Δηνχηε ε κέζνδνο επηζηξέθεη true γηα φια ηα κελχκαηα εθηφο απφ ην
ηειεπηαίν κίαο επηινγήο, γηα ην νπνίν επηζηξέθεηαη ε ηηκή false.
Η εζσηεξηθή θιάζε ηνπ αθξναηή πνπ δεκηνπξγείηαη θαη έρεη δηαζχλδεζε κε ηελ
ηάμε ListSelectionListener πξναλαθέξζεθε φηη πεξηέρεη ηε κέζνδν:
public void valueChanged(ListSelectionEvent a)
Με ηε ζπλάξηεζε απηή δηαβηβάδνληαη ηα κελχκαηα ζηα αληηθείκελα ησλ
αθξναηψλ φηαλ γίλνληαη επηινγέο ζηε ιίζηα. Η επηινγή δχλαηαη λα ζπκβεί είηε
απφ ην ρξήζηε είηε γηα παξάδεηγκα κε ηε κέζνδν setSelectedIndex. Όζνλ
αθνξά ηελ θιάζε ListSelectionEvent αλήθεη ζην παθέην javax.swing.event.

ρήκα 2.27 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα Applet ζην νπνίν δηαθξίλνπκε ηε ζπκβνινζεηξά
The Sample Text. Απηή ε ζπκβνινζεηξά ζχκθσλα κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αληινχκε
απφ ην Applet έρεη φλνκα γξακκαηνζεηξάο Monospaced, ζηπι γξακκαηνζεηξάο πιάγην
θαη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο 30 ζηηγκέο.
Η ηάμε DefaultListModel έρεη ηνλ αθφινπζν θαηαζθεπαζηή:
public DefaultListModel()
Ο θαηαζθεπαζηήο εηνχηνο παξάγεη έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο DefaultListModel.
Οξηζκέλεο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο θιάζεο DefaultListModel είλαη νη εμήο:
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public void add(int a,Object b)
Απηή ε ζπλάξηεζε δεκηνπξγεί ρψξν γηα κία λέα αλαθνξά b κεηαθηλψληαο φιεο
ηηο αλαθνξέο κία ζέζε πξνο ηα θάησ αξρίδνληαο απφ ηε ζέζε a. Η λέα
αλαθνξά b ηνπνζεηείηαη ζηε ζέζε a.
public void addElement(Object a)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε εηζάγεη κία αλαθνξά a πξνο έλα αληηθείκελν ζην ηέινο
ηεο ιίζηαο.
public Object get(int a)
Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη ηελ αλαθνξά κε ηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκνδείθηε a.
public Object remove(int a)
Δηνχηε ε κέζνδνο αθαηξεί ηελ αλαθνξά κε αξηζκνδείθηε a απφ ηε ιίζηα. Σα
ζηνηρεία κεηαθέξνληαη θαηά κία ζέζε πιεζηέζηεξα ζηελ αξρή ηεο ιίζηαο,
μεθηλψληαο απφ ηε ζέζε φπνπ ππήξρε θελφ δηάζηεκα θαη πξνρσξψληαο
απφ εθεί. Η ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ηελ αλαθνξά.
public Object set(int a,Object b)
Απηή ε κέζνδνο αληηθαζηζηά ηελ αλαθνξά ζηνλ θαζνξηζκέλν αξηζκνδείθηε a κε
ηελ αλαθνξά b.
public int size()
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ην πιήζνο ησλ ζηνηρείσλ ηεο ιίζηαο.

ρήκα 2.28 : ηελ εηθφλα θαίλνληαη ηξία αληηθείκελα ηεο ηάμεο JList δειαδή ηξεηο
ιίζηεο. ηα αξηζηεξά ηεο εηθφλαο βξίζθεηαη κία ιίζηα ε νπνία ρξεζηκνπνηεί ηε κέζνδν
setSelection(int a)
θαη ζηε ζέζε ηνπ a έρεη κπεη ην φξηζκα SINGLE_SELECTION
ηνπηέζηηλ κπνξεί λα επηιερζεί κφλν έλα δεδνκέλν θάζε θνξά. ηε κέζε ηεο εηθφλαο
ζηε ζέζε ηνπ a έρεη εηζρσξήζεη ην φξηζκα SINGLE_INTERVAL_SELECTION πξάγκα
πνπ ζεκαίλεη φηη δχλαληαη λα επηιερζνχλ έλα ή πεξηζζφηεξα δεδνκέλα αιιά κε ηελ
πξνυπφζεζε πσο είλαη γεηηνληθά.
ηα δεμηά ηεο εηθφλαο ζηε ζέζε ηνπ a έρεη
παξεηζδχζεη ην φξηζκα MULTIPLE_INTERVAL_SELECTION ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ν
ρξήζηεο κπνξεί λα επηιέμεη δεδνκέλα κε νπνηνλδήπνηε ζπλδπαζκφ.
ηε γιψζζα Java πνιχ ζπρλά απαηηείηαη λα είκαζηε ζε ζέζε λα αληηκεησπίζνπκε
δηάθνξα ζθάικαηα ζηε ζπγγξαθή ηνπ θψδηθα καο φπσο ζηελ πεξίπησζε ηεο δηαίξεζεο
κε ην κεδέλ θαη ζε άιιεο δχζθνιεο ή παξάμελεο θαηαζηάζεηο. Η αληηκεηψπηζε
ηέηνησλ θαηαζηάζεσλ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ
απηέο κπνξεί λα ζπκβνχλ. Σν πιενλέθηεκα εηνχηνπ ηνπ ηξφπνπ αληηκεηψπηζεο ησλ
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παξάμελσλ θαηαζηάζεσλ είλαη πσο κπνξνχκε λα δηαπηζηψζνπκε ζηελ άκεζε γεηηνλία
ησλ απνζπαζκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο φπνπ δχλαηαη λα ζπκβνχλ ηέηνηεο θαηαζηάζεηο,
αλ έρεη πινπνηεζεί επαξθψο ν έιεγρνο ησλ ζθαικάησλ πνπ κπνξεί λα γίλνπλ.
Σν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ην πξφγξακκα καο θαηαιήγεη λα έρεη πάξα πνιιέο
εληνιέο αληηκεηψπηζεο ζθαικάησλ, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε ε θαηαλφεζε θαη ε
ζπληήξεζε ηνπ. Δπηπξφζζεηα ππάξρνπλ πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο κία ηάμε δελ είλαη
ζε ζέζε λα αληηκεησπίζεη φια ηα ζθάικαηα πνπ είλαη πηζαλφ λα πξνθχςνπλ απφ
ηε ρξήζε ηεο, κε ηξφπν ν νπνίνο λα ηθαλνπνηεί θάζε απφζπαζκα πξνγξάκκαηνο
(θάζε πειάηε) πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ παξάμελσλ
θαηαζηάζεσλ ε γιψζζα Java παξέρεη ην κεραληζκφ ρεηξηζκνχ εμαηξέζεσλ - exception
handling κε ηνλ νπνίν δπλάκεζα λα παγηδεχζνπκε - trap θαη λα ζπιιάβνπκε - catch
ηέηνηνπ
είδνπο
θαηαζηάζεηο
θαη
λα
ηηο ρεηξηζηνχκε ζε έλα ή πεξηζζφηεξα
πξνζδηνξηζκέλα ζεκεία ηνπ πξνγξάκκαηνο καο κε εληαίν ηξφπν.
Δάλ κία κέζνδνο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηκεησπίζεη ηνπηθά ηα ζθάικαηα ηεο, ηφηε
είλαη πξνηηκφηεξν λα
ην
πξαγκαηνπνηήζεη ε
ίδηα,
απνθεχγνληαο έηζη ηελ
επηβάξπλζε πνπ πξνθαιεί ν κεραληζκφο εμαηξέζεσλ ηεο γιψζζαο Java. Ο κεραληζκφο
εμαηξέζεσλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ζθάικαηα καο
επηβάιιεηαη λα ηχρνπλ ρεηξηζκνχ απφ κία ζπλάξηεζε δηαθνξεηηθή απφ εθείλε πνπ
ζπκβαίλνπλ, αλ γίλνπλ ηέηνηα ζθάικαηα. Οη θαηαζηάζεηο νη νπνίεο πξνμελνχλ εμαηξέζεηο
είλαη ζχγρξνλεο κε ην πξφγξακκα ηνπ ρξήζηε δειαδή φηαλ απηφ εθηειείηαη
πξνθαινχληαη άκεζα απφ εηνχην θαη ζπκβαίλνπλ πάληνηε ζηα ίδηα ζεκεία ηνπ. Οη
θαηαζηάζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ:
Αξηζκεηηθέο πλζήθεο - Arithmetic Conditions
Σέηνηνπ ηχπνπ ζπλζήθεο είλαη γηα παξάδεηγκα ε δηαίξεζε κε ην κεδέλ.
Πξνζηαζία - Protection
ε ηέηνηεο θαηαζηάζεηο γίλεηαη πξνζπάζεηα ηνπ
πξνγξάκκαηνο λα
κεηαβάιιεη ή απιψο λα πξνζπειάζεη έλα κέξνο ηεο κλήκεο πνπ δελ ηνπ
αλήθεη. ρεηηθά παξαδείγκαηα πεξηιακβάλνπλ ηελ ππέξβαζε ησλ νξίσλ
ελφο πίλαθα ή κίαο ζπκβνινζεηξάο θαη ηελ ππεξρείιηζε ηεο ζηνίβαο ηνπ
ρξφλνπ εθηέιεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο.
Δμαηξέζεηο Υξήζηε - User Exceptions
Η Java επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο φρη κφλν λα πξνζδηνξίδνπλ πσο πξέπεη
λα αληηκεησπηζηνχλ νη αηηίεο νη νπνίεο πξνθαινχλ εμαηξέζεηο αιιά θαη λα
πξνμελνχλ νη ίδηνη ηηο δηθέο ηνπο εμαηξέζεηο.
Ο κεραληζκφο δηαρείξηζεο εμαηξέζεσλ ηεο Java καο επηηξέπεη λα ζπιιάβνπκε φιεο
ηηο εμαηξέζεηο ελφο νξηζκέλνπ ηχπνπ ή φιεο ηηο εμαηξέζεηο ζπλαθψλ ηχπσλ ή φινπο ηνπο
ηχπνπο ησλ
εμαηξέζεσλ πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ελφο
πξνγξάκκαηνο. Γηα λα ρεηξηζηνχκε ηηο εμαηξέζεηο πξέπεη λα γξάςνπκε try { } θαη
κέζα ζηα άγθηζηξα λα ηνπνζεηήζνπκε ηηο εληνιέο νη νπνίεο πηζαλφηαηα ζα πεηάμνπλ
θάπνην exception. Καηφπηλ επηβάιιεηαη λα γξάςνπκε catch(Exception e) { } φπνπ κέζα
ζηα άγθηζηξα ιέκε ζηνλ compiler ηη λα θάλεη κεηά ηελ εκθάληζε ηεο εμαίξεζεο.
Τπάξρνπλ πνιιψλ εηδψλ εμαηξέζεηο θαη κπνξνχκε λα ρεηξηζηνχκε ηνλ θάζε ηχπν
εμαίξεζεο μερσξηζηά. Ο απινχζηεξνο φκσο ηξφπνο γηα ην ρεηξηζκφ ησλ εμαηξέζεσλ είλαη
απηφο πνπ κφιηο πεξηγξάθεθε δειαδή λα ζέζνπκε κέζα ζην catch ηελ θιάζε Exception.
Πξάηηνληαο ηνηνπηνηξφπσο
κεηά ηελ εμαίξεζε ε ιεηηνπξγία ηνπ πξνγξάκκαηνο
ζπλερίδεηαη θαλνληθά ρσξίο λα δηαθνπεί.
Η ηάμε Exception αλήθεη ζην παθέην
java.lang ελψ δχν απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο είλαη νη αθφινπζνη:
public Exception()
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο απιά ζρεκαηίδεη έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο Exception.
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public Exception(String s)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα αληηθείκελν ηεο ηάμεο Exception
κε παξάκεηξν ηε ζπκβνινζεηξά s. Η παξάκεηξνο s κεηαβηβάδεηαη ζε θάζε
αληηθείκελν ηεο θιάζεο Exception θαη είλαη πνιχ ρξήζηκε φηαλ απαηηείηαη λα
πξνζδηνξηζηεί ε πεγή ηεο εμαίξεζεο κέζσ ηεο ζπλάξηεζεο getMessage.
Η κέζνδνο getMessage αλήθεη ζηελ ηάμε Throwable ηελ νπνία θιάζε θιεξνλνκεί ε
ηάμε Exception. Η θιάζε Throwable αλήθεη ζην παθέην java.lang ελψ ε ζπλάξηεζε
getMessage πεξηγξάθεηαη παξαθάησ:
public String getMessage()
Δηνχηε ε κέζνδνο επηζηξέθεη κία ζπκβνινζεηξά ε νπνία πξνζδηνξίδεη ηελ πεγή
ηεο εμαίξεζεο.
πλνςίδνληαο γηα ηηο εμαηξέζεηο ην έξγν ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη ηεο αλάπηπμεο ηνπ θψδηθα
ελφο πξνγξάκκαηνο ζα κπνξνχζε λα ππνδηαηξεζεί ζε δχν αλεμάξηεηα κέξε. Σελ
πεξίπησζε πνπ δε ζπκβαίλεη θάηη αζπλήζηζην θαη ηελ πεξίπησζε ζηελ νπνία δχλαηαη
λα ζπκβεί νηηδήπνηε πεξίεξγν. Η πην ζεκαληηθή ρξήζε ησλ κεραληζκψλ ρεηξηζκνχ ησλ
εμαηξέζεσλ είλαη γηα ηελ αληηκεηψπηζε κεζφδσλ ζηηο νπνίεο κπνξεί λα ζπκβεί
θάπνηα εηδηθή πεξίπησζε πνπ ν ρεηξηζκφο είλαη πηζαλφ λα δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ
ηξφπν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ε κέζνδνο. Γηα παξάδεηγκα εάλ ζε κία ζπλάξηεζε ππάξρεη
δηαίξεζε κε ην κεδέλ ηφηε απνδεηθλχεηαη πσο γηα θάπνηεο θιήζεηο ηεο ζπλάξηεζεο ην
πξφγξακκα ζα πξέπεη λα ηεξκαηίδεηαη ελψ γηα θάπνηεο άιιεο θιήζεηο ηεο ζπλάξηεζεο
ζα πξέπεη λα γίλεηαη θάηη δηαθνξεηηθφ.
Η κέζνδνο εηνχηε δχλαηαη λα νξηζηεί
ηνηνπηνηξφπσο ψζηε αλ παξνπζηαζηεί κία εηδηθή πεξίπησζε λα παξαρζεί έλα ζήκα ην
νπνίν κε ηε ζεηξά ηνπ ζα ππξνδνηήζεη ην κεραληζκφ πνπ ζα ρεηξηζηεί ηελ εηδηθή
πεξίπησζε ζε θάπνην άιιν ζεκείν ηνπ πξνγξάκκαηνο ην νπνίν βξίζθεηαη έμσ απφ ηε
ζπλάξηεζε. Έηζη δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ πξνγξακκαηηζηή λα ρεηξίδεηαη δηαθνξεηηθά ηηο
εηδηθέο πεξηπηψζεηο πνπ κπνξεί λα πξνθχςνπλ γηα δηαθνξεηηθέο θιήζεηο ηεο κεζφδνπ.
ηε Java ν ρεηξηζκφο ησλ εμαηξέζεσλ εμειίζζεηαη είηε σο θάπνην ινγηζκηθφ απφ ηηο
βηβιηνζήθεο ηεο Java είηε σο κέξνο ηνπ θψδηθα ηνπ πξνγξακκαηηζηή ην νπνίν παξέρεη
έλα κεραληζκφ πνπ δεκηνπξγεί έλα ζήκα κφιηο ζπκβεί θάηη αζπλήζηζην.
Σέινο
επηβάιιεηαη λα κλεκνλεπηεί φηη ν ρεηξηζκφο ησλ
εμαηξέζεσλ
πξννξίδεηαη
γηα
θεηδσιή ρξήζε δειαδή θπξίσο γηα πεξηπηψζεηο νη νπνίεο είλαη πνιχπινθεο θαη φρη γηα
πεξηπηψζεηο ππεξβνιηθά απιντθέο.
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ρήκα 2.29 : Η γιψζζα Java αλακθηζβήηεηα απνηειεί ζήκεξα ηελ θαιχηεξε
γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ζε νιφθιεξε ηελ νηθνπκέλε. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζην
φηη γξάθηεθε πάλσ ζηηο ζπνπδαίεο γιψζζεο C θαη C++ αιιά αθαηξέζεθαλ νη δείθηεο θαη
νη κλήκεο. Έηζη δηαηήξεζε ηηο δπλαηφηεηεο ησλ γισζζψλ C θαη C++ αιιά έγηλε
επθνιφηεξε ζηελ εθκάζεζε ελψ επηπξφζζεηα εκπινπηίζηεθε κε αθφκε πεξηζζφηεξεο
δπλαηφηεηεο.
Σν κφλν θφζηνο ηεο ζπγγξαθήο ηεο γιψζζαο Java πάλσ ζηηο
γιψζζεο C θαη C++ είλαη φηη έρεη κηθξφηεξε ηαρχηεηα απφ εηνχηεο. Χζηφζν ε
ηαρχηεηα ηεο Java δελ είλαη απαγνξεπηηθά αξγή θαη έηζη ινηπφλ πνιχ δίθαηα θαηέιεμε
λα ζεσξείηαη ε πην αμηφινγε γιψζζα πξνγξακκαηηζκνχ ζηνλ θφζκν.
ηα γξαθηθά ηεο γιψζζαο Java κπνξνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κελνχ κε ηελ θιάζε
JMenu ε νπνία αλήθεη ζην παθέην javax.swing. Σα κελνχ δχλαληαη λα έρνπλ
ππνκελνχ. Κάζε μερσξηζηφ ζηνηρείν κελνχ είλαη αληηθείκελν ηεο ηάμεο JMenuItem
πνπ επίζεο αλήθεη ζην παθέην javax.swing θαη κπνξεί λα έρεη θείκελν ή θείκελν θαη
εηθνλίδην καδί. Αθφκε ην μερσξηζηφ ζηνηρείν κελνχ δχλαηαη λα απνηειείηαη απφ έλα
ξαδηνπιήθηξν ή έλα πιαίζην ειέγρνπ
κε ζπλνδεπηηθφ θείκελν. Γηαθξίλνπκε
πηπζζφκελα κελνχ (dropdown menus) θαη αλαδπφκελα κελνχ (pop - up menus).
Αλαδπφκελν κελνχ είλαη έλα κελνχ ην νπνίν γηα παξάδεηγκα εκθαλίδεηαη φηαλ ν
ρξήζηεο παηήζεη ην δεμηφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ. Δπηπξφζζεηα ην κελνχ πξέπεη λα
βξίζθεηαη ζε κία γξακκή κελνχ πνπ ζρεκαηίδεηαη απφ ηελ θιάζε JMenuBar ε νπνία
νκνίσο αλήθεη ζην παθέην javax.swing. Έλαο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο θιάζεο
JMenu είλαη ν εμήο:
public JMenu(String a)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη έλα κελνχ ην νπνίν έρεη σο θείκελν
ηε ζπκβνινζεηξά a.
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Σξεηο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο ηάμεο JMenu είλαη νη εμήο:
public JMenuItem add(JMenuItem a)
Δηνχηε ε κέζνδνο πξνζζέηεη ζην κελνχ έλα λέν ζηνηρείν κελνχ a θαη επηζηξέθεη
απηφ ην λέν ζηνηρείν κελνχ a.
public JMenuItem add(String s)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε πξνζζέηεη ζην κελνχ έλα λέν ζηνηρείν κελνχ ην νπνίν έρεη
ηε ζπκβνινζεηξά s θαη επηζηξέθεη απηφ ην λέν ζηνηρείν κελνχ. ηελ νπζία ε
κέζνδνο εηνχηε δεκηνπξγεί έλα ζηηγκηφηππν ηεο ηάμεο JMenuItem θαη απνηειεί
κία ζχληνκε νδφ παξαγσγήο λέσλ θαηαρσξίζεσλ γηα ηα κελνχ.
public void addSeparator()
Απηή ε ζπλάξηεζε πξνζαξηεί
θαηαρσξίζεσλ ηνπ κελνχ.

κία

δηαρσξηζηηθή

γξακκή κεηαμχ ησλ

Ο κνλαδηθφο θαηαζθεπαζηήο ηεο θιάζεο JMenuBar είλαη ν αθφινπζνο:
public JMenuBar()
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί κία γξακκή κελνχ φπνπ κπαίλνπλ ηα
κελνχ.
Μία απφ ηηο κεζφδνπο ηεο ηάμεο JMenuBar είλαη ε επφκελε:
public JMenu add(JMenu a)
Η ζπλάξηεζε απηή πξνζζέηεη έλα λέν πηπζζφκελν κελνχ a ζηε γξακκή κελνχ
θαη επηζηξέθεη ην λέν πηπζζφκελν κελνχ a.
Οξηζκέλνη απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο θιάζεο JMenuItem είλαη νη εμήο:
public JMenuItem(Icon a)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη έλα ζηνηρείν κελνχ ην νπνίν απνηειείηαη απφ
ηελ εηθφλα a.
public JMenuItem(String s)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη έλα ζηνηρείν κελνχ πνπ απνηειείηαη απφ
ηε ζπκβνινζεηξά s.
public JMenuItem(String s,Icon a)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα ζηνηρείν κελνχ ην νπνίν απνηειείηαη
απφ ηε ζπκβνινζεηξά s θαη ην εηθνλίδην a.
public JMenuItem(String s,int a)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη έλα ζηνηρείν κελνχ πνπ απνηειείηαη απφ
ηε ζπκβνινζεηξά s.
Δπηπιένλ γίλεηαη πξνζάξηεζε ελφο κλεκνληθνχ
ραξαθηήξα a. Σνπηέζηηλ νξίδεηαη πιήθηξν ζπληφκεπζεο πνπ ζπλνδεχεη ηελ
θαηαρψξηζε ζην κελνχ. ην κελνχ ν ελ ιφγσ ραξαθηήξαο παξνπζηάδεηαη σο
ππνγξακκηζκέλνο.
ε απηφ ην ζεκείν επηβάιιεηαη λα γίλεη αλαθνξά ζε κία κέζνδν ηεο ηάμεο JApplet πνπ
είλαη παλνκνηφηππε κε κία ζπλάξηεζε ηεο θιάζεο JFrame. Η κέζνδνο είλαη ε αθφινπζε:
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public void setJMenuBar(JMenuBar a)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε ηνπνζεηεί ηε γξακκή κελνχ a ζηε κηθξνεθαξκνγή.

ρήκα 2.30 : ην επάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παξαζχξνπ πνπ
έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ ηάμε JFrame δηαθξίλεηαη ε γξακκή κελνχ ε νπνία
εκπεξηέρεη δχν κελνχ. Σν πξψην κελνχ πεξηιακβάλεη δηάθνξα ζηνηρεία κελνχ θαζψο θαη
έλα ππνκελνχ. Σν πξψην ζηνηρείν κελνχ θαζψο θαη ην πξψην ζηνηρείν ππνκελνχ
πεξηέρνπλ ηνπο κλεκνληθνχο ραξαθηήξεο Alt-1 θαη Alt-2 αληηζηνίρσο. Οκνίσο ην
ππνκελνχ ηνπ πξψηνπ κελνχ έρεη ην κλεκνληθφ ραξαθηήξα s. Αθφκε θαίλνληαη
δηαρσξηζηηθέο γξακκέο κεηαμχ ησλ θαηαρσξίζεσλ ηνπ πξψηνπ κελνχ.
Η θιάζε JToolBar κνηάδεη πάξα πνιχ κε ηελ ηάμε JMenuBar αιιά ρξεζηκνπνηείηαη ζην
αληί λα πεξηιακβάλεη κελνχ, λα πεξηέρεη θπξίσο θνπκπηά κε εηθφλεο ή θνπκπηά κε
θείκελν ή θνπκπηά κε εηθφλεο θαη θείκελν. Γειαδή ε ηάμε JToolBar δεκηνπξγεί κία
γξακκή θνπκπηψλ πνπ νλνκάδεηαη θαη γξακκή εξγαιείσλ. Φπζηθά ην πσο ζα είλαη ηα
θνπκπηά ηεο θιάζεο JButton πξνδηαγξάθεηαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή ηνπ εθάζηνηε
θνπκπηνχ. Σα θνπκπηά δχλαληαη λα ηνπνζεηεζνχλ νξηδφληηα ή θάζεηα κέζα ζηε
γξακκή εξγαιείσλ θαη θάζε θνπκπί επηβάιιεηαη λα ζπλδεζεί μερσξηζηά κε ηε γξακκή
εξγαιείσλ.
Η ηάμε JToolBar αλήθεη ζην παθέην javax.swing ελψ έλαο απφ ηνπο
θαηαζθεπαζηέο ηεο είλαη ν επφκελνο:
public JToolBar()
Ο θαηαζθεπαζηήο εηνχηνο ζρεκαηίδεη έλα αληηθείκελν γξακκήο εξγαιείσλ κε
νξηδφληην πξνζαλαηνιηζκφ ν νπνίνο είλαη θαη ν πξνθαζνξηζκέλνο.
Μεξηθέο απφ ηηο κεζφδνπο ηεο θιάζεο JToolBar είλαη νη αθφινπζεο:
public void setFloatable(boolean b)
ε απηήλ ηε ζπλάξηεζε εάλ ε παξάκεηξνο b είλαη true ηφηε ε γξακκή εξγαιείσλ
είλαη θηλεηή δειαδή ν ρξήζηεο κπνξεί λα ηε κεηαθηλήζεη. ε εηνχηε ηελ
πεξίπησζε ε γξακκή εξγαιείσλ νπζηαζηηθά κεηαηξέπεηαη ζε παξάζπξν. Αλ ε
παξάκεηξνο b είλαη false ηφηε ε γξακκή εξγαιείσλ είλαη αθίλεηε. Η πξνεπηινγή
γηα ηηο γξακκέο εξγαιείσλ είλαη λα είλαη θηλεηέο.
public void addSeparator()
Δηνχηε ε κέζνδνο πξνζζέηεη ζηε γξακκή εξγαιείσλ έλα δηαρσξηζηηθφ.
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public void setBorderPainted(boolean b)
ε εηνχηε ηε ζπλάξηεζε αλ ε παξάκεηξνο b είλαη true ηφηε ην πεξίγξακκα
έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ρξσκαηηζηεί. Δηδάιισο αλ ε παξάκεηξνο b είλαη
false ηφηε ην πεξίγξακκα δε κπνξεί λα ρξσκαηηζηεί. Η πξνεπηινγή είλαη λα έρεη
ε παξάκεηξνο b ηελ ηηκή true.
public boolean isBorderPainted()
Απηή
ε
κέζνδνο
επηζηξέθεη false αλ ζηελ ακέζσο πξνεγνχκελε
ζπλάξηεζε ε παξάκεηξνο b έρεη ηεζεί σο false. Αιιηψο επηζηξέθεη true.
public boolean isFloatable()
Δηνχηε ε κέζνδνο επηζηξέθεη true εάλ ηε γξακκή εξγαιείσλ ν ρξήζηεο δχλαηαη λα
ηε κεηαθηλήζεη. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε επηζηξέθεη false.

ρήκα 2.31 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάζπξν ην νπνίν έρεη δεκηνπξγεζεί απφ ηελ
ηάμε JFrame. ην πάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο δηαθξίλεηαη κία γξακκή εξγαιείσλ πνπ
απνηειείηαη απφ θνπκπηά.
Οη αιιειεπηδξάζεηο κε ηα πξνγξάκκαηα ησλ γξαθηθψλ ηεο γιψζζαο Java
επηηπγράλνληαη κέζσ δηαιφγσλ. ε έλα δηάινγν εηζφδνπ ν ρξήζηεο δχλαηαη λα
πιεθηξνινγήζεη κία ζπκβνινζεηξά γηα είζνδν ζην πξφγξακκα ηνπ ελψ ζε έλα δηάινγν
εμφδνπ κπνξεί λα πηέζεη ην θνπκπί OK γηα λα θιείζεη ην θνπηί πνπ πεξηέρεη ηα
απνηειέζκαηα απηνχ. Παξφιν πνπ ηέηνηνη δηάινγνη δηεπθνιχλνπλ ηελ είδνδν θαη ηελ
έμνδν ελφο πξνγξάκκαηνο παξέρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο. Έλαο δηάινγνο
εηζφδνπ δχλαηαη λα πάξεη κία ηηκή θάζε θνξά απφ ην ρξήζηε θη έλαο δηάινγνο εμφδνπ
κπνξεί λα παξνπζηάζεη έλα κφλν κήλπκα έζησ θαη αλ απηφ απνηειείηαη απφ πνιιέο
γξακκέο.
ηελ πιεηνλφηεηα ησλ εθαξκνγψλ ή ησλ κηθξνεθαξκνγψλ είλαη επηζπκεηφ λα
ιακβάλνπκε πεξηζζφηεξεο ηεο κίαο ηηκήο δεδνκέλσλ θαη λα εκθαλίδνπκε πεξηζζφηεξα
απφ έλα ζχλνια απνηειεζκάησλ ηαπηφρξνλα.
Γηα λα ην θαηνξζψζνπκε εηνχην
κπνξνχκε λα πινπνηήζνπκε γξαθηθέο δηεπαθέο ρξήζηε νη νπνίεο νδεγνχληαη απφ
γεγνλφηα δειαδή παξάγνπλ γεγνλφηα (events) φηαλ ν ρξήζηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο
αιιειεπηδξά κε απηέο. Σππηθέο αιιειεπηδξάζεηο ηνπ ρξήζηε πεξηιακβάλνπλ ην πάηεκα
θάπνηνπ ή θάπνησλ πιήθηξσλ, ηε κεηαθίλεζε ηνπ πνληηθηνχ, ην πάηεκα ελφο θνπκπηνχ,
ηελ επηινγή ελφο ζηνηρείνπ θάπνηνπ κελνχ, ην θιείζηκν ελφο παξαζχξνπ θαη γεληθά
θάπνηα αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε νπνηνδήπνηε ζπζηαηηθφ ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο
ηνπ.
Όηαλ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε έλα ζπζηαηηθφ κίαο ηέηνηαο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε
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ην πξφγξακκα ηνπ εηδνπνηείηαη φηη έρεη ζπκβεί έλα γεγνλφο - event θαη πξέπεη λα
θαιέζεη κία κέζνδν γηα λα αληηκεησπίζεη ην γεγνλφο απηφ. Οη ζπλαξηήζεηο πνπ
θαινχληαη
κφιηο ζπκβαίλνπλ
γεγνλφηα θαη ηα νπνία επηβάιιεηαη λα ηα
αληηκεησπίζνπλ είλαη γλσζηέο σο κέζνδνη ρεηξηζκνχ γεγνλφησλ (event handling
methods)
ή
ρεηξηζηέο
γεγνλφησλ
(event handlers).
Δηνχηνο
ν
ηχπνο
πξνγξακκαηηζκνχ είλαη γλσζηφο ζαλ πξνγξακκαηηζκφο νδεγνχκελνο απφ γεγνλφηα
ή αιιηψο σο γεγνλνζηξεθήο πξνγξακκαηηζκφο (event - driven programming). Γειαδή
φηαλ ν ρξήζηεο αιιειεπηδξά κε έλα ζηνηρείν κίαο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε, ην
πξφγξακκα ηνπ νδεγείηαη απφ ην γεγνλφο απηφ, ηνπηέζηηλ εηδνπνηείηαη φηη έρεη
πξαγκαηνπνηεζεί έλα γεγνλφο θαη πξέπεη λα ην ρεηξηζηεί θαηαιιήισο.
Σα γεγνλφηα ηεο γιψζζαο Java δηαηξνχληαη ζε δχν θαηεγνξίεο. ηα γεγνλφηα
ρακεινχ επηπέδνπ
θαη ζηα ζεκαζηνινγηθά
γεγνλφηα.
Σα γεγνλφηα ρακεινχ
επηπέδνπ - low level events ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα γεγνλφηα ηνπ πιεθηξνινγίνπ - key
events θαη ηα γεγνλφηα ηνπ πνληηθηνχ - mouse events.
Άιια επηπιένλ γεγνλφηα
ρακεινχ επηπέδνπ πεξηέρνπλ γεγνλφηα ζπζηαηηθψλ - component events, γεγνλφηα
ππνδνρέσλ - container events, γεγνλφηα εζηίαζεο - focus events θαη γεγνλφηα
παξαζχξσλ - window events. Σα ζεκαζηνινγηθά γεγνλφηα - semantic events
ζπγθαηαιέγνπλ
ηα
γεγνλφηα
ελέξγεηαο - action
events. Δπηπξφζζεηα
ηα
ζεκαζηνινγηθά γεγνλφηα πεξηθιείνπλ ηα γεγνλφηα αληηθεηκέλσλ - item events θαη ηα
γεγνλφηα επηινγήο απφ ιίζηα - list selection events.
Η αηηία πνπ πξνμελεί έλα
ζεκαζηνινγηθφ γεγνλφο κπνξεί λα δηαθέξεη αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ζπζηαηηθνχ
ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε κε ην νπνίν αιιειεπηδξά ν
ρξήζηεο.
Γηα
παξάδεηγκα έλα αληηθείκελν ηχπνπ JTextField πξνθαιεί έλα γεγνλφο ηχπνπ
ActionEvent φηαλ ν ρξήζηεο πηέζεη ην πιήθηξν ENTER κέζα ζε απηφ ελψ έλα
αληηθείκελν ηεο ηάμεο JButton πξνθαιεί έλα γεγνλφο ηνπ ίδηνπ ηχπνπ κφιηο ν ρξήζηεο ην
παηήζεη κε ην πνληίθη. Παξαθάησ θαίλεηαη ε ηεξαξρία κεξηθψλ απφ ηηο θιάζεηο ησλ
γεγνλφησλ ηνπ παθέηνπ java.awt.event. Με έληνλα γξάκκαηα έρνπλ ζεκεησζεί νη ηάμεηο
πνπ ζα πεξηγξάςνπκε.
java.lang.Object

java.util.EventObject
java.awt.AWTEvent
java.awt.ComponentEvent  Γεγνλφηα ρακεινχ επηπέδνπ.

java.awt.ContainerEvent

java.awt.FocusEvent

java.awt.PaintEvent

java.awt.WindowEvent

java.awt.InputEvent

java.awt.KeyEvent
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java.awt.MouseEvent

java.awt.MouseWheelEvent
java.awt.ActionEvent  εκαζηνινγηθά γεγνλφηα.

java.awt.AdjustmentEvent

java.awt.ItemEvent
Γηα ιφγνπο θνξεηφηεηαο, φπνηε είλαη δπλαηφλ, επηβάιιεηαη λα θάλνπκε ρξήζε
ησλ ζεκαζηνινγηθψλ γεγνλφησλ αληί γηα ησλ γεγνλφησλ ρακεινχ επηπέδνπ.
Γηα
παξάδεηγκα, ν ρεηξηζκφο γεγνλφησλ ελέξγεηαο θάπνηνπ θνπκπηνχ, αληί γεγνλφησλ ηνπ
πνληηθηνχ, ζεκαίλεη φηη ην θνπκπί καο ζα αληαπνθξηζεί θαηάιιεια ζηελ πεξίπησζε πνπ ν
ρξήζηεο πξνζπαζήζεη λα ην ελεξγνπνηήζεη κε θάπνηνλ ελαιιαθηηθφ ηξφπν.
Χο
ππφδεηγκα ν ρξήζηεο ζα είρε ηε δπλαηφηεηα λα ελεξγνπνηήζεη ην θνπκπί ιέγνληαο κία
νξηζκέλε θξάζε (audio look and feel).
Γηα λα αληηκεησπηζηεί νπνηνδήπνηε γεγνλφο πξέπεη λα πξνζδηνξηζηεί ε κέζνδνο
ρεηξηζκνχ ηνπ γεγνλφηνο απηνχ. Έηζη ν κεραληζκφο ρεηξηζκνχ γεγνλφησλ πεξηιακβάλεη
ηξία κέξε. Σελ πεγή ηνπ γεγνλφηνο, ην αληηθείκελν ηνπ γεγνλφηνο θαη ηνλ αθξναηή ηνπ
γεγνλφηνο. Η πεγή ηνπ γεγνλφηνο (event source) είλαη ην ζπζηαηηθφ ηεο γξαθηθήο
δηεπαθήο ρξήζηε κε ην νπνίν ν
ρξήζηεο αιιειεπηδξά.
Σν
αληηθείκελν ηνπ
γεγνλφηνο (event object) εκπεξηέρεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ζην γεγνλφο
ην νπνίν ζπλέβε. Οη πιεξνθνξίεο εηνχηεο ζπγθαηαιέγνπλ κία αλαθνξά πξνο ηελ
πεγή ηνπ γεγνλφηνο θαζψο θαη νηηδήπνηε άιιν απαηηείηαη απφ ηνλ αθξναηή
γεγνλφηνο γηα λα ρεηξηζηεί ην ελ ιφγσ γεγνλφο. Ο αθξναηήο γεγνλφηνο (event
listener) είλαη έλα αληηθείκελν ην νπνίν εηδνπνηείηαη φηαλ ζπκβεί έλα γεγνλφο.
Μφιηο εηδνπνηεζεί, ν αθξναηήο γεγνλφηνο παξαιακβάλεη έλα αληηθείκελν - γεγνλφο θαη ην
ρξεζηκνπνηεί γηα λα θαιέζεη ηνλ θαηάιιειν ρεηξηζηή γηα ην ζπγθεθξηκέλν γεγνλφο.
Όηαλ πξαγκαηνπνηεζεί θάπνην γεγνλφο εηδνπνηνχληαη κφλν νη αθξναηέο γεγνλφησλ
πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηελ πεγή ηνπ γεγνλφηνο θαη πνπ αθνπγθξάδνληαη γεγνλφηα ηνπ
ίδηνπ ηχπνπ κε απηφ ην νπνίν ζπλέβε. Γηα παξάδεηγκα εάλ έλαο αθξναηήο γεγνλφησλ
ηνπ πνληηθηνχ έρεη εγγξαθεί κε θάπνην ζπζηαηηθφ κίαο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε θαη
ην ζηνηρείν δελ έρεη αθξναηέο άιισλ γεγνλφησλ ηφηε ην ζπζηαηηθφ απηφ κπνξεί λα
αληηδξάζεη κνλάρα ζε γεγνλφηα ηνπ πνληηθηνχ. Κάζε πεγή γεγνλφηνο δχλαηαη λα έρεη
πεξηζζφηεξνπο απφ έλαλ αθξναηέο γεγνλφησλ. Ο δηεξκελεπηήο ηεο Java επηβάιιεηαη
λα δηαηεξεί κία ιίζηα απφ ηνπο εγγεγξακκέλνπο αθξναηέο θάζε πεγήο γεγνλφησλ θαη
λα ηνπο εηδνπνηεί κφιηο ζπκβεί νπνηνδήπνηε γεγνλφο. Πξέπεη επίζεο λα παξέρεη
κεζφδνπο πνπ επηηξέπνπλ ζηνπο αθξναηέο κίαο πεγήο γεγνλφησλ λα εγγξάθνληαη θαη λα
αθπξψλνπλ ηελ εγγξαθή ηνπο κε απηήλ. Έλαο αθξναηήο γεγνλφησλ κπνξεί αθφκε λα
είλαη εγγεγξακκέλνο κε πεξηζζφηεξεο απφ κία πεγέο γεγνλφησλ φπσο γηα παξάδεηγκα
κε δχν ή πεξηζζφηεξα θνπκπηά. Σέινο κία ελέξγεηα δχλαηαη λα πξνθαιέζεη πεξηζζφηεξα
ηνπ ελφο γεγνλφηα. Γηα παξάδεηγκα ε πίεζε ηνπ πιήθηξνπ k κέζα ζε έλα πεδίν
θεηκέλνπ πξνμελεί ηξία γεγνλφηα. Έλα γεγνλφο παηήκαηνο πιήθηξνπ, έλα γεγνλφο
εηζαγσγήο ραξαθηήξα θαη έλα γεγνλφο απειεπζέξσζεο πιήθηξνπ.
Όηαλ έλα γεγνλφο δεκηνπξγείηαη απφ ηελ αιιειεπίδξαζε ηνπ ρξήζηε κε έλα ζπζηαηηθφ
κίαο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε ηφηε δίλεηαη ζην γεγνλφο εηνχην έλα κνλαδηθφ
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αλαγλσξηζηηθφ γεγνλφηνο - event identifier πνπ ην πξνζδηνξίδεη κνλνζήκαληα.
Οη
πιεξνθνξίεο νη ζρεηηθέο κε έλα γεγνλφο κίαο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε
απνζεθεχνληαη ζε έλα αληηθείκελν κίαο ηάμεο ε νπνία επεθηείλεη ηελ θιάζε AWTEvent.
Σα αληηθείκελα ηεο ηάμεο απηήο πεξηέρνπλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην γεγνλφο ην
νπνίν ζπλέβε θαζψο θαη ηελ ηαπηφηεηα ηεο πεγήο ηνπ. Σν αληηθείκελν - γεγνλφο
ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα πξνζδηνξίζεη ηνλ ηχπν ηνπ αθξναηή πξνο ηνλ νπνίν
επηβάιιεηαη λα δηαλεκεζεί ην αληίζηνηρν γεγνλφο.
Ο ηειεπηαίνο κε ηε ζεηξά ηνπ
θαζνξίδεη ηε κέζνδν - ρεηξηζηή πνπ πξέπεη λα θιεζεί.

ρήκα 2.32 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα απφζπαζκα ηεο ηεξαξρίαο ησλ βαζηθψλ θιάζεσλ
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα Java Swings θαη ηα Java Applets ελψ ζπγθαηαιέγεηαη ζηελ
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εηθφλα θαη ε θιάζε JToolBar. Η ππεξθιάζε είλαη ην θνπηί ηεο εηθφλαο ζην νπνίν πάεη
ην βέινο θαη ε ππνθιάζε είλαη ην θνπηί ηεο εηθφλαο απφ φπνπ πξνέξρεηαη ην βέινο.
Έλαο αθξναηήο γεγνλφησλ αθνχεη ή αθνπγθξάδεηαη νξηζκέλα είδε γεγνλφησλ ηα
νπνία πξνέξρνληαη απφ πεγέο γεγνλφησλ κέζα ζε έλα πξφγξακκα θαη θαιεί ηελ
αξκφδηα κέζνδν ρεηξηζκνχ ηνπ θάζε γεγνλφηνο πνπ έρεη ζπκβεί. Η ρξήζε αθξναηψλ
γεγνλφησλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε απηψλ είλαη γλσζηή σο κνληέιν αλάζεζεο γεγνλφησλ delegation event model . Η αληηκεηψπηζε ελφο γεγνλφηνο αλαηίζεηαη ζε έλα εηδηθφ
αληηθείκελν ηνλ αθξναηή γεγνλφηνο . Μφιηο πξαγκαηνπνηείηαη έλα γεγνλφο, ην γεγνλφο
εηνχην δηαλέκεηαη κφλν ζηνπο αθξναηέο γεγνλφησλ νη νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηνλ ηχπν
ηνπ. Η δηαλνκή - dispatching ελφο γεγνλφηνο έρεη σο απνηέιεζκα ηελ θιήζε ηεο
αλάινγεο κεζφδνπ ρεηξηζκνχ θάζε εγγεγξακκέλνπ αθξναηή γεγνλφηνο γηα ηνλ ηχπν
ηνπ ελ ιφγσ γεγνλφηνο.
Έλαο αθξναηήο θάπνηνπ γεγνλφηνο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε είλαη έλα αληηθείκελν
κίαο θιάζεο ε νπνία πινπνηεί κία ή πεξηζζφηεξεο δηεπαθέο αθξναηψλ - γεγνλφησλ
απφ
ην παθέην java.awt.event θαη ην παθέην javax.swing.event.
Κάζε δηεπαθή
αθξναηή γεγνλφησλ πξνζδηνξίδεη κία ή πεξηζζφηεξεο κεζφδνπο ρεηξηζκνχ γεγνλφησλ
πνπ πξέπεη λα είλαη νξηζκέλεο ζε κία ηάμε ε νπνία πινπνηεί ηε δηεπαθή απηή.
Παξαθάησ θαίλεηαη ε ηεξαξρία κεξηθψλ απφ ηηο δηεπαθέο αθξναηψλ γεγνλφησλ ηνπ
παθέηνπ java.awt.event. Με έληνλα γξάκκαηα δηαθξίλνληαη νη δηεπαθέο ηηο νπνίεο ζα
πεξηγξάςνπκε. (Η δηεπαθή ActionListener έρεη ήδε πεξηγξαθεί).
java.util.EventListener
java.awt.event.KeyListener
java.awt.event.MouseListener
java.awt.event.MouseMotionListener
java.awt.event.MouseWheelListener
java.awt.event.ActionListener
java.awt.event.AdjustmentListener
java.awt.event.ComponentListener
java.awt.event.ContainerListener
java.awt.event.FocusListener
java.awt.event.ItemListener
java.awt.event.TextListener
java.awt.event.WindowListener
Κάζε ηχπνο γεγνλφηνο έρεη κία αληίζηνηρε δηεπαθή αθξναηή γεγνλφηνο. Γηα παξάδεηγκα
ηα γεγνλφηα ηχπνπ keyEvent ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ απφ αληηθείκελα ηχπνπ
keyListener. Σα γεγνλφηα ηχπνπ MouseEvent ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ απφ αληηθείκελα
ηχπνπ MousetListener θαη MouseMotionListener ελψ ηα γεγνλφηα ηχπνπ ActionEvent
ηπγράλνπλ ρεηξηζκνχ απφ αληηθείκελα ActionListener.
ηελ πεξίπησζε ελφο
γεγνλφηνο ηχπνπ KeyEvent ην γεγνλφο δηαλέκεηαη ζε θάζε εγγεγξακκέλν αθξναηή
ηχπνπ KeyListener. Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ γεγνλφηνο ηχπνπ keyEvent πξνζδηνξίδεη
πνηα κέζνδνο - ρεηξηζηήο ησλ γεγνλφησλ ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαιείηαη απηφκαηα.
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ηελ πεξίπησζε ελφο γεγνλφηνο ηχπνπ MouseEvent ην γεγνλφο δηαλέκεηαη ζε θάζε
εγγεγξακκέλν αθξναηή MouseListener ή MouseMotionListener, αλάινγα κε ην είδνο
ηνπ γεγνλφηνο ην νπνίν ζπκβαίλεη.
Σν αλαγλσξηζηηθφ ηνπ γεγνλφηνο ηχπνπ
MouseEvent πξνζδηνξίδεη πνηα κέζνδνο - ρεηξηζηήο (απφ ηηο επηά δηαθνξεηηθέο
κεζφδνπο ρεηξηζκνχ γεγνλφησλ ηνπ πνληηθηνχ) θαιείηαη απηνκάησο.
Σέινο ζηελ
πεξίπησζε θάπνηνπ γεγνλφηνο ηχπνπ ActionEvent ην γεγνλφο δηαλέκεηαη ζηε
κέζνδν - ρεηξηζηή actionPerformed θάζε εγγεγξακκέλνπ αθξναηή ActionListener. Η
actionPerformed φπσο έρεη ήδε πξναλαθεξζεί είλαη ε κφλε κέζνδνο - ρεηξηζηήο πνπ
ππάξρεη ζηε δηεπαθή ActionListener . Γηα λα επεμεξγαζηεί ν πξνγξακκαηηζηήο θάπνην
γεγνλφο πξέπεη λα θάλεη ηξία πξάγκαηα:
Να δειψζεη φηη ε θιάζε ρεηξηζκνχ ηνπ γεγνλφηνο ή ησλ γεγνλφησλ είηε πινπνηεί
κία δηεπαθή αθξναηή γεγνλφησλ είηε επεθηείλεη (θιεξνλνκεί) κία ηάμε πνπ
πινπνηεί κία δηεπαθή αθξναηή γεγνλφησλ.
Να εγγξάςεη έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο αθξναηέο ζην ζηνηρείν ή ζηα ζηνηρεία
ηεο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε ηα νπνία αλακέλεηαη λα δεκηνπξγήζνπλ γεγνλφηα.
Να πινπνηήζεη κία κέζνδν ή έλα ζχλνιν κεζφδσλ ρεηξηζκνχ ηνπ γεγνλφηνο ή
ησλ γεγνλφησλ απηψλ.
Η αθεξεκέλε ηάμε InputEvent αλήθεη ζην παθέην java.awt.event θαη είλαη ππεξηάμε
ησλ θιάζεσλ KeyEvent θαη MouseEvent. Η ηάμε InputEvent παξέρεη ηηο κεζφδνπο
isAltDown, isControlDown, isMetaDown θαη isShiftDown ηηο νπνίεο θιεξνδνηεί ζηηο
θιάζεηο KeyEvent θαη MouseEvent. Όιεο εηνχηεο νη ζπλαξηήζεηο είλαη δεκφζηεο,
ηχπνπ boolean θαη ζηελ πεξίπησζε ηνπ πιεθηξνινγίνπ επηζηξέθνπλ ηελ ηηκή true
αλ ην πιήθηξν Alt, Ctrl, Meta ή Shift αληίζηνηρα ήηαλ παηεκέλν φηαλ ζπλέβε ην γεγνλφο
εηδάιισο επηζηξέθνπλ ηελ ηηκή false . Η ηάμε InputEvent παξέρεη επίζεο θαη ηελ εμήο
κέζνδν:
public int getModifiers()
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ηε ζεκαία ηξνπνπνίεζεο (modifiers flag)
ηνπ γεγνλφηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Πην ζπγθεθξηκέλα επηζηξέθεη 1 εάλ ην
πιήθηξν Shift ήηαλ παηεκέλν κφιηο ζπλέβε ην γεγνλφο, 2 αλ ην πιήθηξν Ctrl ήηαλ
παηεκέλν, 8 εάλ ην πιήθηξν Alt ήηαλ παηεκέλν, 3 αλ ηα πιήθηξα Ctrl θαη Shift
ήηαλ παηεκέλα θ.η.ι.π.
Σα γεγνλφηα ηνπ πιεθηξνινγίνπ δεκηνπξγνχληαη φηαλ πιήθηξα απηνχ παηηνχληαη
ή αθήλνληαη. Έλα γεγνλφο ηχπνπ KeyEvent είλαη ρακεινχ επηπέδνπ θαη παξάγεηαη απφ
θάπνην ζπζηαηηθφ (φπσο γηα παξάδεηγκα έλα αληηθείκελν ηεο ηάμεο JTextField), φηαλ
κέζα ζηα πιαίζηα ηνπ ζηνηρείνπ απηνχ έλα πιήθηξν πηέδεηαη ή αθήλεηαη ή φηαλ έλαο
ραξαθηήξαο ηνπ θψδηθα UNICODE εηζάγεηαη. Έλα ηέηνην γεγνλφο πεξληέηαη ζε φια ηα
αληηθείκελα ηχπνπ KeyListener
ή
KeyAdapter
(πνπ
πινπνηεί
ηε
δηεπαθή
KeyListener) ηα νπνία είλαη εγγεγξακκέλα γηα λα δέρνληαη γεγνλφηα απηνχ ηνπ
ηχπνπ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ addKeyListener ηνπ ζπζηαηηθνχ. Με ηνλ ηξφπν
εηνχην θάζε ηέηνην αληηθείκελν αθξναηήο ιακβάλεη ην γεγνλφο, φηαλ απηφ ζπκβαίλεη. Η
θιάζε KeyEvent παξέρεη κία αθέξαηε ζηαζεξά, ηνλ θψδηθα εηθνληθνχ πιήθηξνπ - virtual
key code,
γηα λα αλαπαξαζηήζεη ην θάζε πιήθηξν ηνπ πιεθηξνινγίνπ.
Σα
αλαγλσξηζηηθά φισλ απηψλ ησλ ζηαζεξψλ αξρίδνπλ κε ηνπο ραξαθηήξεο VK_,
φπσο γηα παξάδεηγκα VK_J ή VK_HOME. Οξηζκέλεο απφ ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο ηάμεο
KeyEvent είλαη νη επφκελεο:
public int getKeyCode()
Απηή ε κέζνδνο γηα έλα γεγνλφο πίεζεο ή απειεπζέξσζεο πιήθηξνπ επηζηξέθεη
ηνλ αθέξαην θσδηθφ ηνπ πιήθηξνπ απηνχ ελψ γηα έλα γεγνλφο εκθάληζεο
ραξαθηήξα επηζηξέθεη ηελ ηηκή VK_UNDEFINED.
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public char getKeyChar()
Δηνχηε ε κέζνδνο επηζηξέθεη ην ραξαθηήξα ηνπ θψδηθα UNICODE ν
νπνίνο αληηζηνηρεί ζην πιήθηξν πνπ δεκηνχξγεζε ην ελ ιφγσ γεγνλφο ή
ηελ
ηηκή CHAR_UNDEFINED
ζηελ
πεξίπησζε
φπνπ δελ
ππάξρεη
αληίζηνηρνο
έγθπξνο ραξαθηήξαο. Γηα παξάδεηγκα ε πιεθηξνιφγεζε ηνπ
πιήθηξνπ a έρνληαο παηεκέλν ην πιήθηξν Shift επηζηξέθεη ηελ ηηκή A.
public static String getKeyText(int a)
Απηή ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη κία ζπκβνινζεηξά ε νπνία πεξηγξάθεη ηνλ
θψδηθα a ηνπ πιήθηξνπ πνπ πξνθάιεζε ην γεγνλφο. Γηα παξάδεηγκα νη
ζπκβνινζεηξέο ζα κπνξνχζαλ λα είλαη End, F7 ή C.
public static String getKeyModifiersText(int a)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη κία ζπκβνινζεηξά ε νπνία πεξηγξάθεη ηε
ζεκαία ηξνπνπνίεζεο αλάινγα κε ηελ ηηκή ηνπ a. Γηα παξάδεηγκα γηα a=1
επηζηξέθεηαη ε ζπκβνινζεηξά Shift ελψ γηα a=3 επηζηξέθεηαη ε ζπκβνινζεηξά
Ctrl+Shift.
public boolean isActionKey()
Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη ηελ ηηκή true εάλ ην πιήθηξν πνπ πξνμέλεζε ην
γεγνλφο είλαη πιήθηξν ελέξγεηαο - action key. Γηα παξάδεηγκα αλ ην πιήθηξν
είλαη βειάθη, Home, End, Page Up, Page Down, F1 - F12, Num Lock, Scroll Lock,
Caps Lock θαη Pause. Δηδάιισο επηζηξέθεη ηελ ηηκή false.
Κάζε ηάμε ε νπνία επηζπκεί λα επεμεξγαζηεί γεγνλφηα ηνπ πιεθηξνινγίνπ πξέπεη είηε
λα πινπνηεί ηε δηεπαθή KeyListener (θαη φιεο ηηο κεζφδνπο ηεο) είηε λα
επεθηείλεη
ηελ αθεξεκέλε θιάζε KeyAdapter.
Σν αληηθείκελν - αθξναηήο πνπ
δεκηνπξγείηαη απφ κία ηέηνηα ηάμε εγγξάθεηαη αθνινχζσο κε έλα ζπζηαηηθφ κε ηε ρξήζε
ηεο κεζφδνπ addKeyListener ηνπ ζπζηαηηθνχ εηνχηνπ.
Γηα θάζε γεγνλφο ηνπ
πιεθηξνινγίνπ θαιείηαη ε αλάινγε κέζνδνο - ρεηξηζηήο ηεο δηεπαθήο απηήο. Η
δηεπαθή KeyListener έρεη ηηο παξαθάησ ζπλαξηήζεηο, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ έρεη σο
παξάκεηξν έλα αληηθείκελν ηχπνπ KeyEvent:
public void keyPressed(KeyEvent a)
Απηή ε κέζνδνο θαιείηαη φηαλ παηεζεί θάπνην πιήθηξν ηνπ πιεθηξνινγίνπ.
public void keyTyped(KeyEvent a)
Δηνχηε ε κέζνδνο θαιείηαη κφιηο παηεζεί έλα πιήθηξν ηνπ πιεθηξνινγίνπ
πνπ εκθαλίδεη θάπνην ραξαθηήξα. Γηα παξάδεηγκα ην πιήθηξν j αιιά φρη ην
πιήθηξν Shift ή ην πιήθηξν F1.
public void keyReleased(KeyEvent a)
Απηή ε ζπλάξηεζε θαιείηαη φηαλ αθεζεί θάπνην πιήθηξν κεηά απφ έλα
γεγνλφο πίεζεο ή εκθάληζεο ελφο ραξαθηήξα.
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ρήκα 2.33 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάζπξν ην νπνίν έρεη ζρεκαηηζηεί απφ ηελ
θιάζε JFrame. Δηνχην ην παξάζπξν είλαη έλα εηθνληθφ πιεθηξνιφγην. Όηαλ ν
ρξήζηεο παηάεη πιήθηξα ηφηε παξάγεηαη θείκελν ζην επάλσ κέξνο ηεο εηθφλαο
φπσο γίλεηαη θαη κε ην πιεθηξνιφγην ηνπ ππνινγηζηή. Αλ επηιερζεί θάπνην
πιήθηξν κε ην πνληίθη ηφηε δελ εκθαλίδεηαη ηίπνηα ζην επάλσ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ.
Σα γεγνλφηα ηνπ πνληηθηνχ δχλαληαη λα ζπκβνχλ ζε νπνηνδήπνηε ζπζηαηηθφ
γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε ην νπνίν πξνέξρεηαη απφ ηελ θιάζε java.awt.Component
εάλ ν δξνκέαο ηνπ πνληηθηνχ βξίζθεηαη κέζα ζηα θαλεξά φξηα πνπ έρεη ην ζπζηαηηθφ
απηφ πάλσ ζηελ νζφλε. Σα γεγνλφηα ηνπ πνληηθηνχ είλαη ρακεινχ επηπέδνπ ελψ είλαη
αληηθείκελα ηεο ηάμεο MouseEvent θαζψο θαη ηεο θιάζεο MouseWheelEvent. Χζηφζν
ζα πεξηγξάςνπκε κφλν ηελ θιάζε MouseEvent. Έλα γεγνλφο ηνπ πνληηθηνχ - mouse
event παξάγεηαη απφ θάπνην ζπζηαηηθφ φηαλ:
Πηέδεηαη έλα θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ.
Αθήλεηαη έλα θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ.
Πηέδεηαη θαη αθήλεηαη έλα θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ.
Ο δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ κπαίλεη ζην θαλεξφ κέξνο ηεο γεσκεηξίαο ελφο ζηνηρείνπ.
Ο δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ
ελφο ζπζηαηηθνχ.

βγαίλεη

απφ

ην

θαλεξφ κέξνο

Έλα γεγνλφο θίλεζεο ηνπ πνληηθηνχ - mouse motion event
ζπζηαηηθφ φηαλ:

ηεο γεσκεηξίαο

παξάγεηαη απφ

θάπνην

Σν πνληίθη θηλείηαη.
Σν πνληίθη ζέξλεηαη.
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Έλα γεγνλφο ηεο πξψηεο θαηεγνξίαο πεξληέηαη ζε φια ηα αληηθείκελα ηχπνπ
MouseListener ή MouseAdapter (ηα νπνία πινπνηνχλ ηε δηεπαθή MouseListener) πνπ
είλαη εγγεγξακκέλα ζε θάπνην ζπζηαηηθφ γηα λα δέρνληαη ηα γεγνλφηα ηνπ ηχπνπ
απηνχ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ addMouseListener ηνπ ζηνηρείνπ. Έλα γεγνλφο ηεο
δεχηεξεο θαηεγνξίαο πεξληέηαη ζε φια ηα αληηθείκελα ηχπνπ MouseMotionListener ή
MouseMotionAdapter (ηα νπνία πινπνηνχλ ηε δηεπαθή MouseMotionListener) πνπ είλαη
εγγεγξακκέλα γηα λα δέρνληαη γεγνλφηα ηνπ ηχπνπ απηνχ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ
addMouseListener ηνπ ζπζηαηηθνχ.
Σνηνπηνηξφπσο θάζε αληηθείκελν αθξναηήο
ιακβάλεη ην γεγνλφο κφιηο εηνχην ζπκβαίλεη. Κάζε κέζνδνο ρεηξηζκνχ ελφο γεγνλφηνο
ηνπ πνληηθηνχ παίξλεη σο παξάκεηξν έλα αληηθείκελν ηχπνπ MouseEvent ην νπνίν
εκπεξηέρεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ην είδνο ηνπ γεγνλφηνο πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε. Η
ηάμε MouseEvent θιεξνλνκεί απφ ηελ θιάζε InputEvent κεηαμχ άιισλ θαη ηηο
παξαθάησ ζπλαξηήζεηο:
public boolean isAltDown()
Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη true φηαλ ν ρξήζηεο παηήζεη ην κεζαίν πιήθηξν
ελφο πνληηθηνχ κε ηξία πιήθηξα. Γηα λα ην πεηχρεη εηνχην κε έλα πνληίθη πνπ έρεη
κφλν έλα ή δχν πιήθηξα, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πηέζεη ην πιήθηξν Alt ηνπ
πιεθηξνινγίνπ θαη ηαπηνρξφλσο ην αξηζηεξφ πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ.
public boolean isMetaDown()
Δηνχηε ε κέζνδνο επηζηξέθεη true ζηελ πεξίπησζε πνπ ν ρξήζηεο παηήζεη ην
δεμηφ πιήθηξν ελφο πνληηθηνχ κε ηξία πιήθηξα. Γηα λα ην πεηχρεη απηφ κε έλα
πνληίθη ην νπνίν έρεη κφλν έλα πιήθηξν, ν ρξήζηεο κπνξεί λα πηέζεη ην
πιήθηξν Meta ηνπ πιεθηξνινγίνπ θαη ζπγρξφλσο λα πηέζεη ην πιήθηξν ηνπ
πνληηθηνχ.
Μεξηθέο απφ ηηο ζπλαξηήζεηο ηεο ηάμεο MouseEvent είλαη νη εμήο:
pubic int getButton()
Απηή ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη κία απφ ηηο ζηαηηθέο ζηαζεξέο ηχπνπ int
NOBUTTON, BUTTON1, BUTTON2, BUTTON3 νη νπνίεο ζηαζεξέο είλαη
δεισκέλεο ζηελ θιάζε MouseEvent, αλάινγα κε ην αλ θαη κε πνην θνπκπί ηνπ
πνληηθηνχ άιιαμε θαηάζηαζε.
public int getClickCount()
Δηνχηε ε κέζνδνο επηζηξέθεη ην πιήζνο ησλ θνξψλ πνπ παηήζεθε θαη
αθέζεθε ην θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ ζε απηφ ην γεγνλφο. Γηα λα επηζηξέςεη ε
ζπλάξηεζε αθέξαην κεγαιχηεξν ηνπ 1 πξέπεη ε ρξνληθή απφζηαζε κεηαμχ ησλ
δηαδνρηθψλ θνξψλ λα είλαη ζρεηηθά κηθξή.
public int getX()
Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη ηελ νξηδφληηα ζπληεηαγκέλε x ηεο ζέζεο ηνπ
πνληηθηνχ ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηνπ ζπζηαηηθνχ.
public int getY()
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε επηζηξέθεη ηελ θαηαθφξπθε ζπληεηαγκέλε y ηεο ζέζεο
ηνπ πνληηθηνχ ζρεηηθά κε ηελ αξρή ηνπ ζηνηρείνπ.
Κάζε ηάμε ε νπνία επηζπκεί λα επεμεξγαζηεί γεγνλφηα ηνπ πνληηθηνχ (γεγνλφηα
πξψηεο θαηεγνξίαο) επηβάιιεηαη είηε λα πινπνηεί ηε δηεπαθή MouseListener θαη φιεο
ηηο κεζφδνπο ηεο είηε λα επεθηείλεη ηελ αθεξεκέλε θιάζε MouseAdapter.
Σν
αληηθείκελν - αθξναηήο ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ κία ηέηνηα ηάμε εγγξάθεηαη
αθνινχζσο κε έλα ζπζηαηηθφ κε ηε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο addMouseListener ηνπ
ζηνηρείνπ εηνχηνπ. Γηα θάζε γεγνλφο ηέηνηνπ είδνπο γίλεηαη θιήζε ηεο αλάινγεο
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κεζφδνπ - ρεηξηζκνχ ηεο δηεπαθήο απηήο.
Η δηεπαθή MouseListener έρεη ηηο
παξαθάησ ζπλαξηήζεηο, θάζε κία εθ ησλ νπνίσλ έρεη σο παξάκεηξν έλα αληηθείκελν
ηχπνπ MouseEvent:
public void mousePressed(MouseEvent a)
Απηή ε ζπλάξηεζε θαιείηαη κφιηο παηεζεί έλα πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ κε ην δείθηε
ηνπ πνληηθηνχ λα βξίζθεηαη πάλσ ζην ζπζηαηηθφ.
public void mouseClicked(MouseEvent a)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε θαιείηαη φηαλ παηεζεί θαη αθεζεί ειεχζεξν έλα πιήθηξν
ηνπ πνληηθηνχ πάλσ ζην ζηνηρείν δίρσο λα έρεη θηλεζεί ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ.
public void mouseReleased(MouseEvent a)
Απηή ε κέζνδνο θαιείηαη κφιηο αθήλεηαη έλα θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ ελψ ν δείθηεο
ηνπ πνληηθηνχ βξίζθεηαη επάλσ ζην ζπζηαηηθφ. Σν γεγνλφο απηφ αθνινπζεί
πάληα έλα γεγνλφο πνπ ζπκβαίλεη φηαλ παηεζεί θάπνην πιήθηξν ηνπ πνληηθηνχ είηε
έρεη θηλεζεί ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ είηε φρη.
public void mouseEntered(MouseEvent a)
Δηνχηε ε κέζνδνο θαιείηαη φηαλ ν δξνκέαο ηνπ πνληηθηνχ κπαίλεη ζηα θπζηθά φξηα
ηνπ ζηνηρείνπ.
public void mouseExited(MouseEvent a)
Απηή ε ζπλάξηεζε θαιείηαη κφιηο ν δξνκέαο ηνπ πνληηθηνχ αθήλεη δειαδή βγαίλεη
απφ ηα θπζηθά φξηα ηνπ ζπζηαηηθνχ. Δδψ πξέπεη λα επηζεκαλζεί πσο ην
ζπζηαηηθφ πνπ αλαθέξεηαη ζε φιεο εηνχηεο ηηο κεζφδνπο είλαη εθείλν ζην νπνίν
ν ζπγθεθξηκέλνο αθξναηήο είλαη εγγεγξακκέλνο.
Κάζε ηάμε πνπ επηζπκεί λα επεμεξγαζηεί γεγνλφηα θίλεζεο ηνπ πνληηθηνχ (γεγνλφηα
δεχηεξεο θαηεγνξίαο) πξέπεη είηε λα πινπνηεί ηε δηεπαθή MouseMotionListener θαη φιεο
ηηο κεζφδνπο ηεο είηε λα επεθηείλεη ηελ αθεξεκέλε θιάζε MouseMotionAdapter. Σν
αληηθείκελν - αθξναηήο ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ κία ηέηνηα ηάμε εγγξάθεηαη αθνινχζσο
κε έλα ζηνηρείν κε ρξήζε ηεο ζπλάξηεζεο addMouseMotionListener ηνπ ζπζηαηηθνχ
εηνχηνπ. Γηα θάζε γεγνλφο ηέηνηνπ είδνπο θαιείηαη ε αλάινγε κέζνδνο ηεο δηεπαθήο
απηήο. Η δηεπαθή MouseMotionListener έρεη ηηο επφκελεο κεζφδνπο, θάζε κία εθ ησλ
νπνίσλ έρεη σο παξάκεηξν έλα αληηθείκελν ηχπνπ MouseEvent:
public void mouseMoved(MouseEvent a)
Απηή ε ζπλάξηεζε θαιείηαη κφιηο ην πνληίθη θηλεζεί κε ην δείθηε ηνπ λα
βξίζθεηαη πάλσ ζην ζηνηρείν θαη ρσξίο λα παηεζεί νπνηνδήπνηε απφ ηα θνπκπηά
ηνπ.
public void mouseDragged(MouseEvent a)
Απηή ε κέζνδνο θαιείηαη φηαλ παηηέηαη ην αξηζηεξφ θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ
ελψ ν δείθηεο ηνπ βξίζθεηαη πάλσ ζην ζπζηαηηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ελψ θξαηηέηαη
παηεκέλν ην πνληίθη θηλείηαη. Η δηαδηθαζία εηνχηε είλαη γλσζηή θαη σο ζχξζηκν
(dragging) ηνπ πνληηθηνχ. Σέηνηα γεγνλφηα παξαδίδνληαη επαλαιεπηηθά ζην
ζηνηρείν απφ ην νπνίν μεθίλεζε ην γεγνλφο κέρξη ηε ζηηγκή πνπ ζα αθεζεί ην
θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ ην νπνίν ήηαλ παηεκέλν άζρεηα κε ην αλ απηφ ζα
ζπκβεί εληφο ή εθηφο ησλ νξίσλ ηνπ ζπζηαηηθνχ.
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ρήκα 2.34 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάζπξν ην νπνίν έρεη ζρεκαηηζηεί απφ ηελ
θιάζε JFrame. Ο ρξήζηεο κε ην πνληίθη δχλαηαη εχθνια λα δεκηνπξγήζεη έλα
νξζνγψλην παξαιιειφγξακκν απιά βάδνληαο ην πνληίθη πάλσ ζην παξάζπξν θαη
πηέδνληαο ην αξηζηεξφ θνπκπί ηνπ πνληηθηνχ.
Σφηε παξάγεηαη ην νξζνγψλην
παξαιιειφγξακκν θαη ην πνληίθη ζέξλεη ηε κία απφ ηηο ηέζζεξηο γσλίεο ηνπ
παξαιιεινγξάκκνπ. Όζν ζέξλεηαη ε ελ ιφγσ γσλία ηφζν κεηαβάιινληαη θαη νη
δηαζηάζεηο ηνπ νξζνγσλίνπ. ην πάλσ αξηζηεξά κέξνο ηνπ παξαζχξνπ δηαθξίλνληαη νη
ζπληεηαγκέλεο εηνχηεο ηεο γσλίαο πνπ επίζεο κεηαβάιινληαη φζν ζέξλεηαη δειαδή
αιιάδεη ζέζε ε γσλία.
Πνιιέο απφ ηηο δηεπαθέο αθξναηψλ γεγνλφησλ φπσο γηα παξάδεηγκα νη MouseListener
θαη MouseMotionListener εκπεξηέρνπλ πεξηζζφηεξεο απφ κία κεζφδνπο. Δίλαη θαλεξφ
πσο δελ είλαη πάληα επηζπκεηφ λα νξίδνπκε φιεο ηηο κεζφδνπο πνπ πεξηέρεη κία
δηεπαθή αθξναηψλ γεγνλφησλ. Γηα παξάδεηγκα έλα πξφγξακκα κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα
ρξεζηκνπνηήζεη κφλν ηε ζπλάξηεζε mouseClicked απφ ηε δηεπαθή MouseListener ή ηε
κέζνδν mouseDragged απφ ηε δηεπαθή MouseMotionListener. ηελ πεξίπησζε
εηνχηε
ζα πξέπεη λα
πινπνηήζεη ζηνηρεησδψο δειαδή απιά γξάθνληαο ηελ
επηθεθαιίδα θαη έλα θελφ ζψκα γηα ηελ θάζε κία θαζψο θαη ηηο ππφινηπεο ζπλαξηήζεηο
ηεο αληίζηνηρεο δηεπαθήο πξάγκα ην νπνίν είλαη, αλ κε ηη άιιν, ρξνλνβφξν. Γηα ην
ιφγν απηφ ηα παθέηα
java.awt.event θαη
javax.swing.event παξέρνπλ ηάμεηο
πξνζαξκνγείο αθξναηψλ γεγνλφησλ.
Μία ηάμε πξνζαξκνγέαο ή πξνζαξκνζηηθή θιάζε (adapter class) πινπνηεί κία
δηεπαθή θαη παξέρεη κία εμ νξηζκνχ πινπνίεζε ηνπηέζηηλ έλα θελφ ζψκα γηα ηελ θάζε
ζπλάξηεζε κίαο δηεπαθήο.
Ο πξνγξακκαηηζηήο δχλαηαη λα επεθηείλεη κία
πξνζαξκνζηηθή ηάμε γηα λα θιεξνλνκήζεη ηελ εμ νξηζκνχ δειαδή κε θελφ ζψκα
πινπνίεζε ηεο θάζε κεζφδνπ θαη λα ρξεζηκνπνηήζεη κφλν ηε ζπλάξηεζε ή ηηο
ζπλαξηήζεηο ηηο νπνίεο ρξεηάδεηαη γηα ην ρεηξηζκφ γεγνλφησλ. Οη θιάζεηο πξνζαξκνγείο
πνπ παξέρεη ην παθέην java.awt.event θαζψο θαη νη δηεπαθέο ηηο νπνίεο πινπνηνχλ
δηαθξίλνληαη παξαθάησ. Με έληνλα γξάκκαηα έρνπλ ζεκεησζεί νη ηάμεηο θαη νη
δηεπαθέο πνπ καο ελδηαθέξνπλ πεξηζζφηεξν.
Σάξη πποζαπμογέαρ γεγονόηων
ComponentAdapter
ContainerAdapter
FocusAdapter
KeyAdapter
MouseAdapter
MouseMotionAdapter
WindowAdapter

Τλοποιούμενη διεπαθή
ComponentListener
ContainerListener
FocusListener
KeyListener
MouseListener
MouseMotionListener
WindowListener
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Μία θιάζε ε νπνία πινπνηεί κία δηεπαθή δηαζέηεη κία ζρέζε IS-A κε ηελ ελ ιφγσ
δηεπαθή. Όιεο νη άκεζεο ή έκκεζεο ππνηάμεηο ηεο θιάζεο εηνχηεο θιεξνλνκνχλ ηε
ζρέζε απηή. Σνηνπηνηξφπσο έλα αληηθείκελν κίαο ηάμεο ην νπνίν θιεξνλνκεί κία θιάζε
πξνζαξκνγέα γεγνλφησλ απνηειεί έλα αληηθείκελν ηνπ αληίζηνηρνπ ηχπνπ αθξναηή
γεγνλφησλ. Γηα παξάδεηγκα έλα αληηθείκελν κίαο ππνθιάζεο ηεο ηάμεο MouseAdapter
είλαη έλα αληηθείκελν ηχπνπ MouseListener. Γηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κία θιάζε πξνζαξκνγέα επηβάιιεηαη λα δεκηνπξγήζνπκε
κία ππνηάμε ηεο αληί λα
πινπνηήζνπκε άκεζα κία δηεπαθή αθξναηή γεγνλφησλ. Δδψ ηίζεηαη ην εξψηεκα ηη
κπνξνχκε λα θάλνπκε ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκνχκε λα επεθηείλνπκε θαη θάπνηα
άιιε ηάμε εθηφο ηεο θιάζεο ηνπ πξνζαξκνγέα. Γηα παξάδεηγκα αο ππνζέζνπκε φηη
γξάθνπκε κία εθαξκνγή ε νπνία επεθηείλεη ηελ ηάμε JFrame ή κία κηθξνεθαξκνγή πνπ
επεθηείλεη ηελ θιάζε JApplet. Έζησ φηη επηζπκνχκε ε εθαξκνγή ή ε κηθξνεθαξκνγή καο
λα πεξηέρεη εληνιέο νη νπνίεο ρεηξίδνληαη γεγνλφηα ηνπ πνληηθηνχ. Δθφζνλ ε γιψζζα
Java δελ επηηξέπεη πνιιαπιή θιεξνλνκηθφηεηα ε ηάμε καο δε κπνξεί ζπγρξφλσο λα
επεθηείλεη ηελ θιάζε JFrame ή JApplet θαη ηελ ηάμε MouseAdapter. Η ιχζε είλαη λα
ρξεζηκνπνηήζνπκε εληφο ηεο θιάζεο JFrame ή JApplet κία εζσηεξηθή ηάμε ε νπνία λα
θιεξνλνκεί ηελ θιάζε MouseAdapter. Η ρξήζε αλψλπκσλ εζσηεξηθψλ ηάμεσλ είλαη
θαιχηεξε απφ ηε ρξήζε ησλ επσλχκσλ θαζφζνλ καο επηηξέπεη λα γξάθνπκε ηελ
πινπνίεζε ησλ αθξναηψλ ησλ γεγνλφησλ καο ζηε γεηηνλία ησλ εληνιψλ πνπ
εγγξάθνπλ απηνχο ζηα ζπζηαηηθά ησλ πξνγξακκάησλ καο, ηδηαίηεξα αλ νη πινπνηήζεηο
εηνχηεο πεξηέρνπλ ιίγεο εληνιέο. Η ρξήζε ησλ εζσηεξηθψλ θιάζεσλ επηπιένλ
ιχλεη ην πξφβιεκα ην νπνίν πξνθχπηεη ζηελ πεξίπησζε φπνπ νη ρεηξηζηέο ησλ
γεγνλφησλ καο ρξεηάδνληαη λα πξνζπειάζνπλ ηδησηηθέο ππνζηαζηαθέο κεηαβιεηέο
ηεο
πεξηβάιινπζαο
ηνπηέζηηλ
ηεο εμσηεξηθήο ηάμεο.
Δάλ δε δειψζνπκε ηελ
εζσηεξηθή καο θιάζε σο ηχπνπ static ηφηε απηή κπνξεί λα αλαθέξεηαη ζηηο
ππνζηαζηαθέο κεηαβιεηέο ηεο πεξηβάιινπζαο ηάμεο ζαλ νη εληνιέο ηεο λα βξίζθνληαλ
κέζα ζηελ ηειεπηαία.
Έλα ζεκαζηνινγηθφ γεγνλφο ζεκαηνδνηεί φηη έρεη πξαγκαηνπνηεζεί κία ελέξγεηα πάλσ ζε
έλα ζπζηαηηθφ κίαο γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε. Σα ζεκαζηνινγηθά γεγνλφηα
δεκηνπξγνχληαη απφ ζηνηρεία φπσο γηα παξάδεηγκα αληηθείκελα ηχπνπ JButton κφιηο
θάπνηα ζρεηηθή κε απηά ελέξγεηα ιάβεη ρψξα, σο ππφδεηγκα φηη παηηνχληαη. Έλα ηέηνην
γεγνλφο πεξληέηαη ζε φια ηα αληηθείκελα ηχπνπ ActionListener ηα νπνία είλαη
εγγεγξακκέλα γηα λα δέρνληαη γεγνλφηα εηνχηνπ ηνπ ηχπνπ κε ρξήζε ηεο κεζφδνπ
addActionListener ηνπ ζπζηαηηθνχ. Σνηνπηνηξφπσο θάζε ηέηνην αληηθείκελν αθξναηήο
ιακβάλεη ην γεγνλφο φηαλ απηφ ζπκβαίλεη θαη δελ απαηηείηαη λα γλσξίδεη ηηο ιεπηνκέξεηεο
επεμεξγαζίαο ησλ γεγνλφησλ ηνπ πνληηθηνχ. Έηζη δχλαηαη λα επεμεξγαζηεί γεγνλφηα
ηα νπνία έρνπλ ζεκαζία (ζεκαζηνινγηθά) φπσο ην πάηεκα ηνπ θνπκπηνχ. Σα
ζεκαζηνινγηθά γεγνλφηα είλαη αληηθείκελα ηεο θιάζεο ActionEvent. Η ηάμε εηνχηε
θιεξνλνκεί απφ ηελ ππεξθιάζε ηεο ηε java.util.EventObject ηελ αθφινπζε
ζπλάξηεζε:
public Object getSource()
Απηή ε κέζνδνο επηζηξέθεη ην αληηθείκελν ζην νπνίν δεκηνπξγήζεθε αξρηθά
ην γεγνλφο.
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ρήκα 2.35 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη έλα παξάζπξν ην νπνίν έρεη ζρεκαηηζηεί απφ ηελ
θιάζε JFrame. Μφιηο ν ρξήζηεο παηήζεη ην θφθθηλν θνπκπί φιν ην παξάζπξν πιελ ηνπ
ρψξνπ πνπ θαηαιακβάλνπλ ηα ηξία θνπκπηά παίξλεη θφθθηλν ρξψκα. Όηαλ ν
ρξήζηεο παηήζεη ην πξάζηλν θνπκπί ν ίδηνο ρψξνο γεκίδεη κε πξάζηλν ρξψκα ελψ κφιηο
παηήζεη ην κπιε θνπκπί γεκίδεη κε κπιε ρξψκα. Απηφ είλαη έλα παξάδεηγκα κίαο
ηάμεο ε νπνία ρεηξίδεηαη ζεκαζηνινγηθά γεγνλφηα πινπνηψληαο ηε δηεπαθή ActionListener
θαη ηε κνλαδηθή ηεο κέζνδν actionPerformed.
ε αληίζεζε κε ηνλ έιεγρν ηνπ πξνγξάκκαηνο κίαο εθαξκνγήο πνπ κεηαθέξεηαη αξρηθά
ζηε κέζνδν main απηήο, ν έιεγρνο ηνπ πξνγξάκκαηνο κίαο κηθξνεθαξκνγήο
κεηαθέξεηαη ζε απηήλ ή ηελ εγθαηαιείπεη απηφκαηα κέζσ ησλ παξαθάησ ζπλαξηήζεσλ.
Δηνχηεο νη κέζνδνη έρνπλ
νξηζηεί ζηε
Γηεπαθή Πξνγξακκαηηζκνχ Δθαξκνγψλ
(Applications Programming Interface, API) ηεο Java, κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα κελ
θάλνπλ ηίπνηα. Έηζη αλ έλαο πξνγξακκαηηζηήο επηζπκεί λα ηηο ρξεζηκνπνηήζεη
κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν πξέπεη λα δεκηνπξγήζεη ηηο δηθέο ηνπ εθδφζεηο. Οη ζπλαξηήζεηο
είλαη νη επφκελεο:
public void init()
Δηνχηε ε κέζνδνο θαιείηαη απηνκάησο θάζε
θνξά
πνπ θνξηψλεηαη ε
κηθξνεθαξκνγή απφ ην θπιινκεηξεηή γηα εθηέιεζε. θνπφο ηεο είλαη λα
αξρηθνπνηήζεη ηε κηθξνεθαξκνγή. Η ζπλάξηεζε απηή κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
γηα λα δψζεη αξρηθέο ηηκέο ζε ηειηθέο κεηαβιεηέο, δνκέο δεδνκέλσλ ηηο νπνίεο
ζα ρξεηαζηεί ε κέζνδνο paint,
κεηαβιεηέο ππφζηαζεο ησλ ζπζηαηηθψλ
γξαθηθήο δηεπαθήο ρξήζηε ηεο κηθξνεθαξκνγήο, λα θνξηψζεη ήρνπο γηα
παίμηκν ή εηθφλεο γηα εκθάληζε, λα δεκηνπξγήζεη λήκαηα ειέγρνπ θαη άιια.
public void start()
Απηή ε κέζνδνο θαιείηαη κεηά ηνλ ηεξκαηηζκφ ηεο εθηέιεζεο ηεο ζπλάξηεζεο
init θαζψο θαη θάζε θνξά πνπ ν ρξήζηεο ηνπ θπιινκεηξεηή επηζηξέθεη ζην
παξάζπξν ηεο κηθξνεθαξκνγήο. Η κέζνδνο εηνχηε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα
λα εθηειέζεη φιεο ηηο ελέξγεηεο νη νπνίεο απαηηνχληαη λα γίλνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο
απηέο. Σππηθέο ηέηνηεο ελέξγεηεο ζπκπεξηιακβάλνπλ ην μεθίλεκα θηλνχκελσλ
γξαθηθψλ (animation), ην μεθίλεκα άιισλ λεκάησλ θαη άιια.
public void stop()
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε θαιείηαη απηνκάησο φηαλ ε κηθξνεθαξκνγή πξέπεη
λα ζηακαηήζεη ηελ εθηέιεζε ηεο,
ζπλήζσο κφιηο
ν
θπιινκεηξεηήο
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εγθαηαιείπεη ην παξάζπξν ηεο κηθξνεθαξκνγήο.
Υξεζηκνπνηείηαη γηα λα
αληηζηξέςεη ηηο ελέξγεηεο ηηο νπνίεο έθαλε ε κέζνδνο start. Η ζπλάξηεζε απηή
κπνξεί λα δηαηεζεί κε ζηφρν λα εθηειέζεη ηηο ελέξγεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα
ηελ
αλαζηνιή ηεο
εθηέιεζεο ηεο κηθξνεθαξκνγήο.
Σέηνηεο
ελέξγεηεο
ζπγθαηαιέγνπλ ηνλ ηεξκαηηζκφ θηλνχκελσλ γξαθηθψλ, λεκάησλ θαη άιια.
public void destroy()
Δηνχηε ε κέζνδνο θαιείηαη απηφκαηα κφιηο δηεθπεξαηψλεηαη ε εθηέιεζε
ηεο κηθξνεθαξκνγήο, δειαδή φηαλ ν ρξήζηεο ηνπ θπιινκεηξεηή εγθαηαιείπεη ηε
ζχλνδν κε απηφλ θαη μεθνξηψλεηαη ε κηθξνεθαξκνγή απφ ηε κλήκε.
Υξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο γηα λα αληηζηξέςεη φζεο ελέξγεηεο έθαλε ε init,
ηνπηέζηηλ γηα λα απειεπζεξψζεη ηνπο πφξνπο ηνπ ζπζηήκαηνο νη νπνίνη
είραλ δεζκεπηεί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο κηθξνεθαξκνγήο.
Έρεη πξναλαθεξζεί πσο ζε κία κηθξνεθαξκνγή κπνξνχκε λα ελζσκαηψζνπκε
κία εθαξκνγή. Οκνίσο θαη ζε κία εθαξκνγή έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θάλνπκε
πξνζάξηεζε κίαο κηθξνεθαξκνγήο. Δίλαη πνιιέο θνξέο επηζπκεηφ λα ζρεδηάδνπκε έλα
πξφγξακκα ηεο Java ην νπνίν λα δχλαηαη λα εθηειείηαη σο εθαξκνγή πνπ λα ηξέρεη ζην
δηθφ καο ππνινγηζηή θαη σο κηθξνεθαξκνγή δηαζέζηκε λα θαηεβαίλεη κέζσ ηνπ ηζηνχ ζε
άιινπο ππνινγηζηέο - πειάηεο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί ζηελ πεξίπησζε πνπ ε
κηθξνεθαξκνγή καο πεξηέρεη εθηφο ησλ ζπλεζηζκέλσλ κεζφδσλ ηεο θαη ηε ζπλάξηεζε
main. Όηαλ ην πξφγξακκα εθηειείηαη σο κηθξνεθαξκνγή ε κέζνδνο main δελ
εθηειείηαη θαζφινπ. Αληηζέησο εάλ ην πξφγξακκα εθηειείηαη σο εθαξκνγή ν έιεγρνο
ηνπ πξνγξάκκαηνο κεηαθέξεηαη απηφκαηα ζηε κέζνδν απηή απφ ηελ εηθνληθή κεραλή
ηεο Java. Η ζπλάξηεζε main δεκηνπξγεί ηφηε έλα αληηθείκελν - κηθξνεθαξκνγή. ηε
ζπλέρεηα θαηαζθεπάδεη έλα πιαίζην ζηνλ παινπίλαθα ηνπ νπνίνπ πξνζζέηεη ην
αληηθείκελν εηνχην. Η main επηβάιιεηαη λα θαιεί άκεζα ηε ζπλάξηεζε init ηεο
κηθξνεθαξκνγήο θαη ηε κέζνδν start αλ ρξεηάδεηαη. Η main κπνξεί λα απνθχγεη ηελ
θιήζε ηεο init εάλ ε ηάμε παξέρεη κία κέζνδν θαηαζθεπαζηή ε νπνία λα θάλεη
αθξηβψο ηηο ίδηεο ελέξγεηεο κε ηελ init.

ρήκα 2.36 : ηελ εηθφλα δηαθξίλεηαη έλα Applet ην νπνίν επηιχεη έλα ζχζηεκα
γξακκηθψλ εμηζψζεσλ κε δχν άγλσζηεο κεηαβιεηέο.
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Έρεη πξναλαθεξζεί πσο ηα κεραλνινγηθά ζρέδηα ζηα Applets εηνχηεο ηεο
δηπισκαηηθήο εξγαζίαο δελ είλαη κφλν εηθφλεο αιιά θαη ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα. Σα
ηξηζδηάζηαηα ζρέδηα βξίζθνληαη ζε αξρεία κε ηε κνξθή ηεο γιψζζαο VRML (Virtual
Reality Modeling Language) δειαδή έρνπλ θαηάιεμε .wrl. Σνπηέζηηλ ζε απηήλ ηελ
εξγαζία πξαγκαηνπνηήζεθε ην αλάπνδν απφ φηη γίλεηαη ζηα ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά. ηε
ζρεδίαζε ηξηζδηάζηαησλ γξαθηθψλ κε ηε γιψζζα VRML, ρξεζηκνπνηείηαη ε γιψζζα
Java ή ε γιψζζα JavaScript γηα λα δεκηνπξγήζνπλ ζπκπεξηθνξέο ζηα γξαθηθά.
Δδψ ρξεζηκνπνηνχκε κέζα ζην ζρεδηαζκφ πξνγξάκκαηνο κε ηε γιψζζα Java, αξρεία
ηεο γιψζζαο VRML ψζηε λα παξνπζηάζνπκε ηα κεραλνινγηθά ζρέδηα ζε ηξηζδηάζηαηε
κνξθή. Γηα λα θνξηψζνπκε έλα αξρείν ηεο γιψζζαο VRML ζην Eclipse, πξέπεη λα
γξάςνπκε ηνλ εμήο θψδηθα:
public class test_4 extends JApplet
{
private Color xroma;
public void init ()
{
Container john=getContentPane();
john.setLayout (null);
xroma=new Color(204,204,204);
john.setBackground(xroma);
Canvas3D c = new Canvas3D (SimpleUniverse.getPreferredConfiguration ());
c.setBounds(0,100,765,535);
john.add(c);
BranchGroup scene = createSceneGraph ();
SimpleUniverse u = new SimpleUniverse (c);
u.getViewingPlatform (). setNominalViewingTransform ();
u.addBranchGraph (scene);
}
public BranchGroup createSceneGraph ()
{
BranchGroup objRoot = new BranchGroup ();
TransformGroup objScale = new TransformGroup ();
Transform3D t3d = new Transform3D ();
t3d.setScale (0.3);
objScale.setTransform (t3d);
objRoot.addChild (objScale);
Color3f light1Color = new Color3f (1.0f, 1.0f, 0.9f);
Vector3f light1Direction = new Vector3f (4.0f,-7.0f,-12.0f);
BoundingSphere bounds = new BoundingSphere (new Point3d (0.0,0.0,0.0), 100.0);
DirectionalLight light1 = new DirectionalLight (light1Color, light1Direction);
light1.setInfluencingBounds (bounds);
objRoot.addChild (light1);
TransformGroup objTrans = new TransformGroup ();
objTrans.setCapability (TransformGroup.ALLOW_TRANSFORM_WRITE);
objScale.addChild (objTrans);
VrmlLoader loader = new VrmlLoader ();
Scene s = null;
try
{
s = loader.load ("www.WRL");
}
catch (Exception e)
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{
}
objTrans.addChild (s.getSceneGroup ());
Transform3D yAxis = new Transform3D ();
Alpha rotationAlpha = new Alpha (-1, Alpha.INCREASING_ENABLE,0,0,4000,0,0,0,0,0);
RotationInterpolator
rotator
=
new
RotationInterpolator
(rotationAlpha,objTrans,yAxis,0.0f,(float)Math.PI *2.0f);
rotator.setSchedulingBounds (bounds);
objTrans.addChild (rotator);
objRoot.compile ();
return objRoot;
}
}

ρήκα 2.37 : ηελ εηθφλα θαίλεηαη ην applet πνπ δεκηνπξγείηαη κε βάζε ηνλ θψδηθα
πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Σν αξρείν VRML έρεη θνξησζεί ζην applet θαη ην
ηξηζδηάζηαην ζρέδην γπξίδεη ζπλερψο νξηδφληηα γχξσ απφ ηνλ εαπηφ ηνπ κε θνξά
αληίζεηε απφ απηήλ ηνπ ξνινγηνχ.
Η θιάζε Canvas3D απνηειεί κία θιάζε ε νπνία αλήθεη ζην παθέην javax.media.j3d.
Γεκηνπξγεί έλα παλφ κέζα ζην νπνίν κπνξνχλ λα ζρεκαηηζηνχλ ηξηζδηάζηαηα γξαθηθά. Η
ηάμε BranchGroup αλήθεη νκνίσο ζην παθέην javax.media.j3d. Λεηηνπξγεί σο δείθηεο ζηε
ξίδα ηνπ γξαθήκαηνο ηεο ζθελήο δηαθιάδσζεο. Η θιάζε SimpleUniverse αλήθεη ζην
παθέην com.sun.j3d.utils.universe θαη δεκηνπξγεί φια ηα απαξαίηεηα αληηθείκελα ηεο
νξαηήο πιεπξάο ηνπ γξαθήκαηνο ηεο ζθελήο. Πην ζπγθεθξηκέλα δηακνξθψλεη κία ηνπηθή
πιαηθφξκα παξαθνινχζεζεο θαη έλα αληηθείκελν πνπ παξαθνινπζεί. Μεξηθνί
θαηαζθεπαζηέο ησλ ηξηψλ απηψλ θιάζεσλ είλαη νη εμήο:
public Canvas3D (java.awt.GraphicsConfiguration graphicsConfiguration)
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public BranchGroup ()
public SimpleUniverse (Canvas3D canvas)

Οξηζκέλεο κέζνδνη ησλ θιάζεσλ BranchGroup θαη SimpleUniverse είλαη νη επφκελεο:
public ViewingPlatform getViewingPlatform ()
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε ηεο θιάζεο SimpleUniverse επηζηξέθεη έλα αληηθείκελν
ηεο ηάμεο ViewingPlatform ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη κε ην γξάθεκα ηεο ζθελήο.
public void addBranchGraph (BranchGroup a)
Απηή ε ζπλάξηεζε ηεο θιάζεο SimpleUniverse πξνζζέηεη θφκβνπο ζηελ
πιεπξά γεσκεηξίαο ηνπ γξαθήκαηνο ηεο ζθελήο.
public void addChild (Node child)
Δηνχηε ε κέζνδνο ηεο ηάμεο BranchGroup πξνζζέηεη ην αληηθείκελν ηεο θιάζεο
Node ή ην αληηθείκελν ηεο ππνθιάζεο απηήο ζηε ιίζηα ησλ παηδηψλ ηεο
νκάδαο ησλ θφκβσλ.
public void compile ()
Απηή ε ζπλάξηεζε ηεο ηάμεο BranchGroup κεηαγισηηίδεη ηελ πεγή BranchGroup
πνπ ζπζρεηίδεηαη κε απηφ ην αληηθείκελν θαη δεκηνπξγεί έλα κεηαγισηηηζκέλν
γξάθεκα ζθελήο.
Η θιάζε ViewingPlatform ρξεζηκνπνηείηαη ζην λα ζέηεη ηελ νξαηή πιεπξά ελφο
ηξηζδηάζηαηνπ γξαθήκαηνο ζθελήο ηεο γιψζζαο
Java
θαη αλήθεη ζην παθέην
com.sun.j3d.utils.universe. Η ηάμε TransformGroup θαζνξίδεη ην κεηαζρεκαηηζκφ ζην
ρψξν δηά κέζνπ ελφο αληηθεηκέλνπ ηεο θιάζεο Transform3D θαη αλήθεη ζην παθέην
javax.media.j3d. Η ηάμε Transform3D ρξεζηκνπνηείηαη ζην λα εκθαλίδεη απνηειέζκαηα
κεηαηξνπψλ, πεξηζηξνθψλ θαη γξακκηθψλ κεηαζρεκαηηζκψλ ελψ αλήθεη νκνίσο ζην
παθέην javax.media.j3d. Η θιάζε Color3f ζρεκαηίδεη έλα ρξψκα πνπ έρεη ηξεηο
ηηκέο θηλεηήο ππνδηαζηνιήο νη νπνίεο δειψλνπλ ην πνζνζηφ ηνπ θφθθηλνπ, πξάζηλνπ
θαη κπιε ρξψκαηνο. Η ηάμε εηνχηε αλήθεη ζην παθέην javax.vecmath. Η θιάζε
Vector3f
παξάγεη έλα
δηάλπζκα πνπ απεηθνλίδεηαη απφ ηξεηο ηηκέο
θηλεηήο
ππνδηαζηνιήο νη νπνίεο δειψλνπλ ζπληεηαγκέλεο. Η ηάμε απηή αλήθεη ζην ίδην
παθέην κε ηελ πξνεγνχκελε θιάζε ηνπηέζηηλ ζην παθέην javax.vecmath. Η
θιάζε BoundingSphere δεκηνπξγεί κία ζθαηξηθή πεξηνρή ε νπνία θαζνξίδεηαη απφ έλα
ζεκείν ζην θέληξν
θαη
κία
αθηίλα.
Η
ηάμε
απηή
αλήθεη ζην παθέην
javax.media.j3d. Η θιάζε DirectionalLight πξνζδηνξίδεη έλα πξνζαλαηνιηζκέλν θσο κε
αξρή ζην άπεηξν. Καη εηνχηε ε ηάμε αλήθεη ζην παθέην javax.media.j3d. Η θιάζε
Scene ρξεζηκνπνηείηαη ζην λα εμάγεη πιεξνθνξίεο ηξηζδηάζηαησλ γξαθεκάησλ
ζθελήο ηεο γιψζζαο Java κε θφξησζε ηνπ θαηάιιεινπ αξρείνπ. Η ηάμε εηνχηε
αλήθεη ζην παθέην com.sun.j3d.loaders. Η θιάζε VrmlLoader δεκηνπξγεί έλα
αληηθείκελν ην νπνίν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα θνξησζεί έλα αξρείν ηεο γιψζζαο
VRML. Η θιάζε απηή αλήθεη ζην παθέην org.jdesktop.j3d.loaders. vrml97. Η ηάμε
Alpha αλήθεη ζην παθέην javax.media.j3d θαη παξέρεη ζπλαξηήζεηο κεηαηξνπήο
ηηκψλ ρξφλνπ ζε ηηκέο alpha δειαδή κία ηηκή απφ ην 0 έσο ην 1. Η θιάζε
RotationInterpolator αλήθεη νκνίσο ζην παθέην javax.media.j3d θαη πξνδηαγξάθεη
ηε ζπκπεξηθνξά πνπ ηξνπνπνηεί ην ζηνηρείν ην νπνίν πεξηζηξέθεηαη απφ ην
ζηφρν ηνπ TransformGroup θάλνληαο γξακκηθή παξεκβνιή κεηαμχ ελφο δεχγνπο
ζπγθεθξηκέλσλ γσληψλ. Η γσλία πνπ παξεκβάιιεηαη παξάγεη έλα κεηαζρεκαηηζκφ
πεξηζηξνθήο γχξσ απφ ηνλ άμνλα y. Η ηάμε MouseRotate δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην
ρξήζηε λα ειέγρεη ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ηξηζδηάζηαηνπ αληηθεηκέλνπ κέζσ ηνπ
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πνληηθηνχ θαη αλήθεη ζην παθέην com.sun.j3d.utils.behaviors. Μεξηθνί θαηαζθεπαζηέο
θαη κέζνδνη εηνχησλ ησλ θιάζεσλ είλαη νη εμήο:
public ViewingPlatform ()
Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο ηάμεο ViewingPlatform.
public TransformGroup ()
Δηνχηνο είλαη έλαο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο θιάζεο TransformGroup.
public Transform3D ()
Απηφο είλαη έλαο απφ ηνπο θαηαζθεπαζηέο ηεο ηάμεο Transform3D.
public Color3f (float x, float y, float z)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο δεκηνπξγεί έλα αληηθείκελν ηεο θιάζεο Color3f κε
ρξψκα πνπ απνηειείηαη απφ πνζνζηά x θφθθηλνπ, y πξάζηλνπ θαη z κπιε
ρξψκαηνο.
public Vector3f (float x, float y, float z)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη έλα αληηθείκελν ηεο
ηνπηέζηηλ έλα δηάλπζκα κε ζπληεηαγκέλεο x, y θαη z.

θιάζεο

Vector3f

public BoundingSphere (Point3d center, double radius)
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη έλα αληηθείκελν ηεο ηάμεο BoundingSphere
κε θέληξν center θαη αθηίλα radius. Η θιάζε Point3d αλήθεη ζην παθέην
javax.vecmath θαη δεκηνπξγεί έλα ζεκείν κε ηξεηο ζπληεηαγκέλεο.
Οη
ζπληεηαγκέλεο είλαη θαηά ηνπο άμνλεο x, y θαη z.
public DirectionalLight (Color3f color, Vector3f direction)
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο ζρεκαηίδεη έλα αληηθείκελν ηεο ηάμεο DirectionalLight
κε ρξψκα color θαη πξνζαλαηνιηζκφ απφ ην δηάλπζκα direction.
public VrmlLoader ()
Δηνχηνο ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη έλα αληηθείκελν ην νπνίν ην αμηνπνηνχκε κε ην
λα ρξεζηκνπνηήζνπκε κε απηφ ηε κέζνδν load γηα λα θνξηψζνπκε ην
αξρείν ηεο γιψζζαο VRML.
public Alpha (int loopCount, int mode, long triggerTime, long phaseDelayDuration,
long increasingAlphaDuration,
long increasingAlphaRampDuration,
long
alphaAtOneDuration,
long decreasingAlphaDuration,
long
decreasingAlphaRampDuration, long alphaAtZeroDuration)
Απηφο
ν θαηαζθεπαζηήο παξάγεη αληηθείκελν
ην νπνίν παίξλεη φιεο ηηο
παξακέηξνπο ηεο ηάμεο Alpha.
public RotationInterpolator (Alpha alpha, TransformGroup target, Transform3D
axisOfTransform, float minimumAngle, float maximumAngle)
Δηνχηνο o θαηαζθεπαζηήο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο δχν θαηαζθεπαζηέο ηεο
ηάμεο RotationInterpolator θαη ζρεκαηίδεη έλα αληηθείκελν ηεο ελ ιφγσ θιάζεο.
public void setNominalViewingTransform ()
Απηή ε κέζνδνο ηεο θιάζεο ViewingPlatform ζέηεη ηελ απφζηαζε ζέαζεο
ζην κεηαζρεκαηηζκφ ηεο ViewingPlatform βαζηζκέλε ζην ηξέρνλ πεδίν ζέαζεο.
public void setTransform (Transform3D t1)
Δηνχηε ε κέζνδνο είλαη κία ζπλάξηεζε ηεο ηάμεο TransformGroup θαη ζέηεη
ην ζηνηρείν ηνπ κεηαζρεκαηηζκνχ κε t1.
public final void setScale (double scale)
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Δηνχηε ε ζπλάξηεζε είλαη κία κέζνδνο ηεο θιάζεο Transform3D θαη ζέηεη ην
βαζκφ θιίκαθαο ηνπ ηξέρνληνο κεηαζρεκαηηζκνχ.
public void setInfluencingBounds (Bounds region)
Απηή ε ζπλάξηεζε ηεο ηάμεο DirectionalLight ζέηεη ηελ πεξηνρή ελέξγεηαο
ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα. Η θιάζε Bounds είλαη κία αθεξεκέλε ηάμε ε νπνία
αλήθεη ζην παθέην javax.media.j3d.
public final void setCapability (int bit)
Δηνχηε ε κέζνδνο είλαη κία ζπλάξηεζε ηεο ηάμεο TransformGroup θαη ζέηεη
ην ζπγθεθξηκέλν bit δπλαηφηεηαο.
public BranchGroup getSceneGroup ()
Απηή ε κέζνδνο είλαη κία ζπλάξηεζε ηεο θιάζεο Scene θαη επηζηξέθεη
έλα αληηθείκελν ηεο ηάμεο BranchGroup ην νπνίν πεξηέρεη ηε ζπλνιηθή ζθελή
πνπ έρεη θνξησζεί απφ ην θνξησηή.
public void setSchedulingBounds (Bounds region)
Δηνχηε ε ζπλάξηεζε ηεο ηάμεο RotationInterpolator ζέηεη ζε ζπγθεθξηκέλα φξηα
ηελ πεξηνρή ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ελ ιφγσ θιάζεο.
public MouseRotate ()
Απηφο ν θαηαζθεπαζηήο είλαη
θιάζεο MouseRotate.

έλαο

απφ

ηνπο

έμη θαηαζθεπαζηέο

ηεο

public void setTransformGroup (TransformGroup transformGroup)
Απηή ε ζπλάξηεζε ηεο ηάμεο MouseRotate αληηθαζηζηά ην αληηθείκελν ηεο
θιάζεο TransformGroup
κε ην λέν αληηθείκελν
transformGroup.
Απηφ
επηηξέπεη
ζηνπο ρξήζηεο λα ρεηξίδνληαη δηαθνξεηηθά αληηθείκελα ηεο ηάμεο
TransformGroup.
Γηα λα παξνπζηαζηεί έλα Applet ζηνλ ηζηφ έρεη ήδε αλαθεξζεί πσο επηβάιιεηαη λα
εηζρσξήζεη κέζα ζε έλα αξρείν ηεο γιψζζαο HTML. πλεπψο ν πξνγξακκαηηζηήο ηνπ
Applet πξέπεη λα είλαη εμνηθεησκέλνο ηνπιάρηζηνλ κε ηα βαζηθά ηεο γιψζζαο HTML. H
γιψζζα HTML (HyperText Markup Language) είλαη κία απιή γιψζζα πεξηγξαθήο
ππεξθεηκέλσλ. Απνηειεί ππνζχλνιν ηεο γιψζζαο SGML (Standard Generalized Markup
Language) πνπ επηλνήζεθε απφ ηελ IBM πξνθεηκέλνπ λα ιπζεί ην πξφβιεκα ηεο κε
ηππνπνηεκέλεο εκθάληζεο θεηκέλσλ ζηα δηάθνξα ππνινγηζηηθά ζπζηήκαηα.
Η HTML καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα έρνπκε ζην ίδην έγγξαθν πνπ εκθαλίδεηαη σο
ηζηνζειίδα (web page) θείκελν, εηθφλεο, θσηνγξαθίεο, ήρνπο, θαζψο θαη ζπλδέζκνπο γηα
άιια έγγξαθα ή δηεπζχλζεηο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. Σα έγγξαθα HTML είλαη απιά αξρεία
θεηκέλνπ, επνκέλσο κπνξνχλ λα γξαθνχλ ζε
νπνηνλδήπνηε ππνινγηζηή
ρξεζηκνπνηψληαο έλαλ επεμεξγαζηή θεηκέλνπ (π.ρ. MS NotePad, MS WordPad). Σα
αξρεία έρνπλ θαηάιεμε ".html" ή ".htm". Δπνκέλσο, ε απνζήθεπζε ελφο αξρείνπ κε
εληνιέο ζηε γιψζζα HTML ζα πξέπεη λα γίλεη κε θαηάιεμε ".html" ή ".htm", έηζη ψζηε λα
κπνξεί λα ην δηαβάζεη έλαο δηαθπιιηζηήο ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ (WWW browser). Γηα ηε
ζπγγξαθή ηεο γιψζζαο HTML πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο απιφο επεμεξγαζηήο
θεηκέλνπ ή
έλαο θεηκελνγξάθνο. Οη θεηκελνγξάθνη ρσξίδνληαη ζε ηξεηο κεγάιεο
θαηεγνξίεο:
Κειμενογπάθοι εηικεηών (tag editors), φπσο ην HTML Assistant Pro, ην Hot Dog
θ.ά., κε ηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο εχθνια γξάθεη θψδηθα ζε HTML
ρξεζηκνπνηψληαο "κπάξεο" κε εηηθέηεο ή εξγαιεηνζήθεο. Ο ρξήζηεο βιέπεη ην
θείκελν πνπ επεμεξγάδεηαη ζε γιψζζα HTML. Γηα λα δεη ην απνηέιεζκα σο
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ηζηνζειίδα πξέπεη λα επηιέμεη ηελ εληνιή πξνεπηζθφπεζεο, νπφηε εκθαλίδεηαη ην
απνηέιεζκα ηεο επεμεξγαζίαο ζε δηαθπιιηζηή.
WYSIWYG (What You See Is What You Get), φπσο ν Netscape Composer, MS
FrontPage θ.ά., ηνπο νπνίνπο κπνξνχκε λα παξνκνηάζνπκε κε MS Word®. Απηφ
γίλεηαη γηαηί έρνπλ εηδηθέο "κπάξεο" πνπ απηνκαηνπνηνχλ ηελ εηζαγσγή εηηθεηψλ,
ηε κνξθνπνίεζε θεηκέλνπ θ.η.ι.π. Ο ρξήζηεο δε βιέπεη ηνλ θψδηθα ζε γιψζζα
HTML αιιά κφλν ην παξαγφκελν απνηέιεζκα, απηφ πνπ ζα θαίλεηαη ζην
δηαθπιιηζηή. Πνιινί απφ ηνπο θεηκελνγξάθνπο απηνχο επηηξέπνπλ ζην ρξήζηε λα
κεηαπεδήζεη ζε έλα άιιν παξάζπξν φπνπ εκθαλίδεηαη ν θψδηθαο HTML.
Μεηαηποπείρ (converters), ηα νπνία είλαη πξνγξάκκαηα πνπ εχθνια, ρσξίο θφπν
θαη ηδηαίηεξεο γλψζεηο, επηηξέπνπλ λα κεηαηξαπεί ζε ηζηνζειίδα έλα θείκελν πνπ
έρεη ήδε επεμεξγαζηεί κε θάπνην άιιν εξγαιείν, π.ρ. MS Word, MS Excel, MS
Powerpoint θ.ά. Οη κεηαηξνπείο είλαη πνιχ βνιηθνί, αθνχ γηα ηε ρξήζε ηνπο δελ
απαηηείηαη ε παξακηθξή γλψζε HTML, πνιιέο θνξέο φκσο ην απνηέιεζκα ηεο
κεηαηξνπήο δελ είλαη ην επηζπκεηφ. ε απηή ηελ πεξίπησζε πξέπεη λα γίλεη
επέκβαζε ζηνλ θψδηθα HTML θαη λα πξαγκαηνπνηεζνχλ ηξνπνπνηήζεηο, πξάγκα
φρη πάληα εχθνιν.
Έλα έγγξαθν HTML ρσξίδεηαη ζε θαζνξηζκέλεο ελφηεηεο. Oη ελφηεηεο απηέο
νξηνζεηνχληαη κε ηε ρξήζε ζπγθεθξηκέλσλ εηηθεηψλ νη νπνίεο είλαη απαξαίηεηεο ζε θάζε
έγγξαθν HTML. Η δηπιή εηηθέηα <HTML> - </HTML> απνηειεί ηελ πξψηε θαη ηειεπηαία,
αληίζηνηρα, εηηθέηα ελφο εγγξάθνπ ΗTML. Κάζε έγγξαθν HTML απνηειείηαη απφ δχν
θπξίσο ελφηεηεο ηελ επικεθαλίδα θαη ην κςπίωρ ζώμα. Η δηπιή εηηθέηα <HEAD> </HEAD> νξηνζεηεί ηελ ελφηεηα ηεο επηθεθαιίδαο κέζα ζηελ νπνία κπνξνχκε λα
εηζάγνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην θείκελν πνπ αθνινπζεί. Η δηπιή εηηθέηα <TITLE> </TITLE> πεξηέρεηαη ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ HTML εγγξάθνπ θαη φ,ηη γξάςνπκε κέζα ζε
απηή ζα εκθαληζηεί σο ηίηινο ηεο ζειίδαο ζην πάλσ κέξνο ηνπ παξαζχξνπ ηνπ
δηαθπιιηζηή. Η δηπιή εηηθέηα <BODY> - </BODY> απνηειεί ην θχξην ζψκα ηνπ HTML
εγγξάθνπ. Δίλαη ην κεγαιχηεξν ηκήκα ελφο HTML εγγξάθνπ, δηφηη απηφ πεξηέρεη ην
θείκελν θαη φια ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ελφο ππεξθεηκέλνπ. πλνςίδνληαο ηα παξαπάλσ,
πξηλ αξρίζνπκε λα εηζάγνπκε ην θείκελν ζε έλα έγγξαθν HTML, απηφ ζα πξέπεη λα έρεη
ηε κνξθή ηνπ παξαθάησ ζρήκαηνο:

Καη πιένλ είλαη φια έηνηκα γηα λα δεκηνπξγεζεί κία απιή ζειίδα HTML φπσο
θαίλεηαη παξαθάησ:
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Η HTML δηαζέηεη πιεζψξα εηηθεηψλ (tags) γηα ηελ επεμεξγαζία θεηκέλνπ, νη
νπνίεο ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο.
Απηέο πνπ ρξεζηκνπνηνχκε γηα
ηε
κνξθνπνίεζε ησλ γξακκαηνζεηξψλ θαη ησλ ραξαθηήξσλ θαη απηέο νη νπνίεο
θαζνξίδνπλ ηελ νξγάλσζε, ηε δνκή
θαη
ηελ
ηαμηλφκεζε ηνπ θεηκέλνπ. Ο
θαζνξηζκφο ηεο γξακκαηνζεηξάο πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζην έγγξαθν καο,
θαζψο θαη ε κνξθνπνίεζε ηεο, πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ εηηθέηα <FONT>. Οη πην
ζπλεζηζκέλεο παξάκεηξνη ηεο εηηθέηαο <FONT> είλαη νη παξαθάησ:
FACE="αιθαξηζκεηηθφ [,αιθαξηζκεηηθφ] [, ..]"
Η παξάκεηξνο απηή δέρεηαη σο φξηζκα αιθαξηζκεηηθφ πνπ εθθξάδεη ην φλνκα
ηεο γξακκαηνζεηξάο ζηελ νπνία ζέινπκε λα γξαθεί ην θείκελν πνπ αθνινπζεί ηελ
εηηθέηα <FONT>. Η γξακκαηνζεηξά πνπ
επηιέγνπκε πξέπεη λα είλαη
εγθαηεζηεκέλε ζηνλ ππνινγηζηή καο, αιιηψο ην θείκελν ζα γξαθεί ζηελ
πξνεπηιεγκέλε γξακκαηνζεηξά ηνπ δηαθπιιηζηή. Γηα ην ιφγν απηφ κπνξνχκε λα
εηζάγνπκε πεξηζζφηεξα απφ έλα νλφκαηα γξακκαηνζεηξψλ, ηα νπνία ρσξίδνληαη
κεηαμχ ηνπο κε θφκκα.
SIZE=αθέξαηνο
Η παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ ηεο
γξακκαηνζεηξάο.
Σo φξηζκά ηεο είλαη έλαο αθέξαηνο αλάκεζα ζην 1 θαη ην 7. Σν κηθξφηεξν
κέγεζνο νξίδεηαη κε ην 1 θαη ην κεγαιχηεξν κε ην 7, αληίζηνηρα. Δάλ δελ
νξηζηεί, ηφηε ην πξνεπηιεγκέλν κέγεζνο είλαη ην 3.
COLOR="#RRGGBB"
H παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη ην ρξψκα ηεο γξακκαηνζεηξάο. Ο δηαθπιιηζηήο έρεη
ηε δπλαηφηεηα λα απεηθνλίζεη πεξίπνπ 16 εθαηνκκχξηα ρξψκαηα (εάλ ην επηηξέπεη
ε θάξηα γξαθηθψλ ηνπ ππνινγηζηή), ηα νπνία κπνξνχλ λα αλαιπζνχλ ζε 256
απνρξψζεηο ηνπ θφθθηλνπ, ηνπ κπιε θαη ηνπ πξάζηλνπ, αληίζηνηρα. Η παξάκεηξνο
COLOR δέρεηαη ζαλ φξηζκα ηξία δεχγε δεθαεμαδηθψλ αξηζκψλ (ην ζχκβνιν "#"
δειψλεη φηη αθνινπζεί δεθαεμαδηθφο αξηζκφο). Σν πξψην δεπγάξη αληηζηνηρεί ζηελ
απφρξσζε ηνπ θφθθηλνπ (Red), ην δεχηεξν ζηελ απφρξσζε ηνπ πξάζηλνπ (Green)
θαη ην ηξίην ζηελ απφρξσζε ηνπ κπιε (Blue), πνπ ζπλζέηνπλ ην ηειηθφ ρξψκα. Σα
παξαθάησ παξαδείγκαηα δείρλνπλ ηε ρξήζε ηεο εηηθέηαο <FONT>.
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<FONT FACE="MS SANS SERIF" SIZE=2 COLOR="#6F006F"> Ο Ήιηνο είλαη
κεγαιχηεξνο πιαλήηεο απφ ηε Γε </FONT>
<FONT SIZE=5> Ο Ήιηνο είλαη κεγαιχηεξνο πιαλήηεο </FONT SIZE> <FONT SIZE=4>
απφ ηε Γε </FONT SIZE>
<FONT FACE="ARIAL, MS SANS SERIF" COLOR="#00A090"> Ο Ήιηνο είλαη
κεγαιχηεξνο πιαλήηεο απφ ηε Γε </FONT>
<FONT FACE="TAHOMA" SIZE=7 COLOR="#0000F0"> Ο Ήιηνο είλαη κεγαιχηεξνο
πιαλήηεο απφ ηε Γε </FONT>

Ο

Ήιηνο

είλαη

Ο

Ήιηνο

είλαη

Ο

Ήιηνο

είλαη

κεγαιχηεξνο

κεγαιχηεξνο
κεγαιχηεξνο

πιαλήηεο

απφ

πιαλήηεο
πιαλήηεο

ηε

απφ

απφ

Γε

ηε
ηε

Γε
Γε

Ο Ήιηνο είλαη κεγαιχηεξνο πιαλήηεο
απφ ηε Γε
Πνιιέο θνξέο είλαη ρξήζηκν λα νξίδνπκε ην πξνεπηιεγκέλν κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο
πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζε έλα έγγξαθν HTML. Γηα ην ζθνπφ απηφ ρξεζηκνπνηνχκε
ηελ εηηθέηα <BASEFONT> κε ηελ παξάκεηξν SIZE=αθέξαηνο ε νπνία ζπληάζζεηαη φπσο
αθξηβψο θαη ε αληίζηνηρε παξάκεηξνο ηεο εηηθέηαο <FONT>. Η κφλε δηαθνξά
είλαη φηη ε εηηθέηα <BASEFONT> πξέπεη λα εηζαρζεί ζηελ επηθεθαιίδα ηνπ
εγγξάθνπ αλάκεζα ζηε δηπιή εηηθέηα <HEAD>. Η εηηθέηα <BASEFONT SIZE=...>
καο παξέρεη θαη ηελ επθνιία λα κε ρξεζηκνπνηνχκε απφιπηεο ηηκέο θαηά ηελ
εηζαγσγή ηεο εηηθέηαο <FONT SIZE=... > αιιά ζρεηηθέο. Γηα λα νξίζνπκε ζρεηηθέο ηηκέο
εηζάγνπκε ηνπο ραξαθηήξεο " + " θαη " - " πξηλ απφ έλαλ αθέξαην πνπ ηψξα ζα έρεη
εχξνο απφ 1 έσο 3. Σν ηειηθφ κέγεζνο ηεο γξακκαηνζεηξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην
άζξνηζκα ησλ ηηκψλ ησλ δχν παξακέηξσλ (SIZE). Σα παξαθάησ παξαδείγκαηα
δείρλνπλ ηε ζπλδπαζκέλε ρξήζε ησλ εηηθεηψλ <BASEFONT> θαη <FONT>.

<HTML>
<HEAD>
<BASEFONT SIZE=4>
</HEAD>
<BODY>
Η Αζήλα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο
<FONT SIZE=2>Η Αζήλα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο </FONT>
<FONT SIZE=+1>Η Αζήλα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο </FONT>
<FONT SIZE=-1>Η Αζήλα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο </FONT>
<FONT SIZE=4> Η Αζήλα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο </FONT>
</BODY>
</HTML>
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Η
Η

Αζήλα
Αζήλα

είλαη

ε

πξσηεχνπζα

είλαη

ε

πξσηεχνπζα

ηεο

Διιάδαο

ηεο

Διιάδαο

Η Αζήλα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο
Η

Αζήλα

είλαη

ε

πξσηεχνπζα

ηεο

Διιάδαο

Η Αζήλα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο
Η HTML παξέρεη εηηθέηεο γηα ηε κνξθνπνίεζε ραξαθηήξσλ (πξνηάζεσλ ή θαη
παξαγξάθσλ), πνπ ηηο ρξεζηκνπνηνχκε φηαλ ζέινπκε λα δψζνπκε έκθαζε ζε
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ηνπ θεηκέλνπ. Η δηπιή εηηθέηα <B> </B> κεηαηξέπεη ηνπο
ραξαθηήξεο πνπ πεξηθιείεη ζε έληoλε (bold) γξαθή. Η δηπιή εηηθέηα <I> </I>
κεηαηξέπεη ηνπο ραξαθηήξεο πνπ πεξηθιείεη ζε πιάγηα (italic) γξαθή. Η δηπιή εηηθέηα
<U> </U> κεηαηξέπεη ηνπο ραξαθηήξεο πνπ πεξηθιείεη ζε
ππνγξακκηζκέλνπο
(underlined). Σα παξαθάησ παξαδείγκαηα δείρλνπλ ηε ρξήζε ησλ εηηθεηψλ <B>, <I>
θαη <U>.

Η Αζήλα είλαη ε πξσηεχνπζα
<B>Η Αζήλα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο </B>
<I>Η Αζήλα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο </I>
<U>Η Αζήλα είλαη ε πξσηεχνπζα ηεο Διιάδαο </U>

Η
Η
Η
Η

Αζήλα
Αθήνα
Αθήνα
Αζήλα

είλαη
είναι
είναι
είλαη

ε
η
η
ε

πξσηεχνπζα
ππωηεύοςζα
πρωηεύοσζα
πξσηεχνπζα

ηεο
ηηρ
ηης
ηεο

ηεο

Διιάδαο

Διιάδαο
Δλλάδαρ
Ελλάδας
Διιάδαο

Πνιιέο θνξέο, ζε έλα έγγξαθν ζέινπκε λα κεηαηξέςνπκε θάπνηνπο ραξαθηήξεο ζε
δείθηεο ή εθζέηεο. Γηα ηέηνηνπ είδνπο κεηαηξνπέο, νη αληίζηνηρεο εηηθέηεο ζηε γιψζζα
HTML είλαη νη <SUP> </SUP> θαη <SUB> </SUB>. Η δηπιή εηηθέηα <SUP> </SUP>
κεηαζρεκαηίδεη ηνπο ραξαθηήξεο πνπ πεξηθιείεη ζε εθζέηεο - superscript. Η δηπιή
εηηθέηα <SUB> </SUB> κεηαηξέπεη ηνπο ραξαθηήξεο ηνπο νπνίνπο πεξηθιείεη ζε
δείθηεο - subscript. Αθφκε γηα λα εηζάγνπκε θείκελν ην νπνίν είλαη ζηνηρηζκέλν ζην
θέληξν ηεο ζειίδαο ρξεζηκνπνηνχκε ηε δηπιή εηηθέηα <CENTER> </CENTER>. Σα
παξαθάησ παξαδείγκαηα δείρλνπλ ηε ρξήζε ησλ εηηθεηψλ <SUP>, <SUB> θαη
<CENTER>.

Μία ηαπηφηεηα: (x + y) <SUP> 2 </SUP> = x <SUP> 2 </SUP> + y <SUP> 2 </SUP> +
2xy
Ο ρεκηθφο ηχπνο ηνπ ζεηηθνχ νμένο: H<SUB>2</SUB>SO<SUB>4</SUB>

Μία ηαπηφηεηα: (x + y) 2 = x 2 + y 2 + 2xy
Ο ρεκηθφο ηχπνο ηνπ ζεηηθνχ νμένο: H2SO4
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Απηή ε ζεηξά είλαη ζηνηρηζκέλε αξηζηεξά.
<CENTER> Δλψ απηή είλαη ζηνηρηζκέλε ζην θέληξν. </CENTER>
Απηή ε ζεηξά είλαη ζηνηρηζκέλε αξηζηεξά.

Απηή ε ζεηξά είλαη ζηνηρηζκέλε αξηζηεξά.
Δλψ απηή είλαη ζηνηρηζκέλε ζην θέληξν.
Απηή ε ζεηξά είλαη ζηνηρηζκέλε αξηζηεξά.
Μία απφ ηηο εηηθέηεο νη νπνίεο νξγαλψλνπλ ην θείκελν είλαη ε εηηθέηα <H>. Δηνχηε ηελ
εηηθέηα ηε ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ πεξίπησζε πνπ επηζπκνχκε λα εηζάγνπκε επηθεθαιίδεο
ζην θείκελν καο. Η εηηθέηα <H> ζπληάζζεηαη σο <Hn>, φπνπ n έλαο αθέξαηνο απφ ην
1 έσο ην 6, πνπ νξίδεη ην κέγεζνο ησλ ραξαθηήξσλ ηεο επηθεθαιίδαο. Αληηζηνηρεί 1 γηα
ην κεγαιχηεξν θαη 6 γηα ην κηθξφηεξν. Σν θείκελν αλάκεζα ζηε δηπιή εηηθέηα <Hn> </Hn>
εκθαλίδεηαη ζε έληνλε γξαθή θαη ν δηαθπιιηζηήο αθήλεη κία θελή γξακκή πάλσ θαη θάησ
απφ απηφ. Η εηηθέηα <Η> έρεη ηελ αθφινπζε παξάκεηξν:
ALIGN=left | center | right
Η παξάκεηξνο απηή ειέγρεη ηε ζηνίρηζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο επηθεθαιίδαο, ε
νπνία κπνξεί λα είλαη αξηζηεξή (left), ζην θέληξν (center) ή δεμηά (right).
Αλ δελ ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε, ηφηε ην ζπγθεθξηκέλν θείκελν ζα ζηνηρεζεί
αξηζηεξά. Σα παξαθάησ παξαδείγκαηα εκθαλίδνπλ φιεο ηηο δπλαηέο
επηθεθαιίδεο νη νπνίεο δεκηνπξγνχληαη κε ηε ρξήζε ηεο εηηθέηαο <Hn>.

<H1 ALIGN=LEFT> Δπηθεθαιίδα χςνπο 1 </H1>
<H2 ALIGN=RIGHT> Δπηθεθαιίδα χςνπο 2 </H2>
<H3 ALIGN=CENTER> Δπηθεθαιίδα χςνπο 3 </H3>
<H4> Δπηθεθαιίδα χςνπο 4 </H4>
<H5 ALIGN=RIGHT> Δπηθεθαιίδα χςνπο 5 </H5>
<H6 ALIGN=CENTER> Δπηθεθαιίδα χςνπο 6 </H6>

Επικεφαλίδα ύψους 1
Επικεφαλίδα ύψους 2
Επικεφαλίδα ύψους 3
Επικεφαλίδα ύψους 4
Επικεφαλίδα ύψους 5
Επικεφαλίδα ύψους 6

Αληίζεηα κε ηνπο επεμεξγαζηέο θεηκέλνπ,
ν δηαθπιιηζηήο αγλνεί θάζε αιιαγή
παξαγξάθνπ ζην έγγξαθν πνπ ζπληάζζνπκε. ηελ πεξίπησζε φπνπ ν ρξήζηεο ζέιεη
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λα θάλεη αιιαγή παξαγξάθνπ, ηφηε πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεη ηε δηπιή εηηθέηα <P> </P>.
O δηαθπιιηζηήο ζα αθήζεη κία θελή γξακκή πάλσ θαη θάησ απφ ην θείκελν πνπ βξίζθεηαη
κέζα ζηελ εηηθέηα <P> θαη έηζη δεκηνπξγείηαη κία παξάγξαθνο. Η δηπιή εηηθέηα <DIV>
</DIV> ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα δηαηξέζεη ην ππεξθείκελν ζε ελφηεηεο (divisions). Η
εηηθέηα <DIV> δελ παξέρεη θάπνηα κνξθoπνίεζε ζην ππεξθείκελν αιιά θχξηνο
ζθνπφο ηεο είλαη ε δηακφξθσζε κεγάισλ ηκεκάησλ θεηκέλνπ νκαδνπνηψληαο ηηο
εηηθέηεο (<P> <CENTER> <H> θ.ν.θ.) ζε εληαία ηκήκαηα ππεξθεηκέλνπ. Σν γεγνλφο
απηφ θαζηζηά φρη κφλν επδηάθξηηεο ηηο κνξθνπνηήζεηο ζε κία ηζηνζειίδα αιιά θαη ηε
ζπγγξαθή θψδηθα HTML πην εχθνιε απφ ην ζπληάθηε. Οη εηηθέηεο <P> θαη <DIV> έρνπλ
ηηο εμήο παξακέηξνπο:
ALIGN=left | center | right
Η παξάκεηξνο απηή ηεο εηηθέηαο <P> ειέγρεη ηε ζηνίρηζε ηνπ θεηκέλνπ
ηεο παξαγξάθνπ, ε νπνία κπνξεί λα είλαη αξηζηεξά (left), ζην θέληξν (center)
ή δεμηά
(right). Αλ δελ ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε, ηφηε ην θείκελν ζα ζηνηρεζεί
αξηζηεξά.
ALIGN=left | center | right
Η παξάκεηξνο απηή ηεο εηηθέηαο <DIV> ειέγρεη ηε ζηνίρηζε ησλ πεξηερνκέλσλ
πνπ νκαδνπνηεί ε ελ ιφγσ εηηθέηα. Η ζηνίρηζε κπνξεί λα είλαη αξηζηεξά (left), ζην
θέληξν (center) ή δεμηά (right). Αλ δελ ηε ρξεζηκνπνηήζνπκε, ηφηε ηα
πεξηερφκελα ηεο ζηνηρίδνληαη αξηζηεξά. Παξαθάησ θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα
δεκηνπξγίαο παξαγξάθσλ κε ηε γιψζζα HTML.

Η
γξακκή
απηή
βξίζθεηαη
πξηλ
ηελ
θαηλνχξηα
παξάγξαθν.
<P ALIGN=CENTER>
Η γξακκή απηή μεθηλά κία θαηλνχξηα παξάγξαθν. Σν θείκελν πνπ βξίζθεηαη εδψ ζα απέρεη
κία γξακκή απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαη ηηο επφκελεο γξακκέο ηνπ θεηκέλνπ θαη ζα είλαη
ζηνηρηζκέλν ζην θέληξν.
</P>
Η γξακκή απηή βξίζθεηαη κεηά ηελ θαηλνχξηα παξάγξαθν.

Η γξακκή απηή βξίζθεηαη πξηλ ηελ θαηλνχξηα παξάγξαθν.
Η γξακκή απηή μεθηλά κία θαηλνχξηα παξάγξαθν. Σν θείκελν πνπ βξίζθεηαη εδψ ζα απέρεη
κία γξακκή απφ ηηο πξνεγνχκελεο θαη ηηο επφκελεο γξακκέο ηνπ θεηκέλνπ θαη είλαη ζα
ζηνηρηζκέλν ζην θέληξν.
Η γξακκή απηή βξίζθεηαη κεηά ηελ θαηλνχξηα παξάγξαθν.
Δπεηδή ν δηαθπιιηζηήο αγλνεί θάζε αιιαγή γξακκήο ζην θείκελν πνπ ζπληάζζνπκε,
φηαλ ζέινπκε λα εηζάγνπκε θείκελν πνπ μεθηλά απφ κία θαηλνχξηα γξακκή,
ηφηε
ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εηηθέηα <BR>. Υξεζηκνπνηψληαο πνιιέο θνξέο ηελ εηηθέηα
<BR>, αθήλνπκε θελέο γξακκέο ζηελ νζφλε ηνπ δηαθπιιηζηή. Όηαλ ζέινπκε λα
εηζάγνπκε κία νξηδφληηα γξακκή ζην ππεξθείκελν καο, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εηηθέηα <HR>.
H νξηδφληηα γξακκή πνπ ζα εκθαληζηεί ζην δηαθπιιηζηή, θαηαιακβάλεη κία ζεηξά θαη
απνθιείεη ηελ χπαξμε θεηκέλνπ αξηζηεξά ή δεμηά ηεο. ην θάησ κέξνο ηεο γξακκήο
ζα εκθαληζηεί κία αλεπαίζζεηε ζθηά πνπ δίλεη κία ηξηζδηάζηαηε πξννπηηθή ζηε γξακκή.
Οη παξάκεηξνη ηεο εηηθέηαο <HR> είλαη νη παξαθάησ:
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SIZE=αθέξαηνο
Η παξάκεηξνο απηή δέρεηαη ζαλ φξηζκα έλαλ αθέξαην πνπ θαζνξίδεη ην πάρνο
ηεο νξηδφληηαο γξακκήο ζε εηθνλνζηνηρεία (pixels). Δάλ δελ θαζνξηζηεί, ηφηε ζα
εκθαληζηεί κφλν ε ζθηά ηεο γξακκήο.
WIDTH=αθέξαηνο | "πνζνζηφ%"
Η παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη ην κήθνο ηεο γξακκήο. Σν φξηζκά ηεο είλαη είηε
έλαο αθέξαηνο πνπ αληηπξνζσπεχεη ην κήθνο ηεο ζε εηθνλνζηνηρεία είηε έλα
πνζνζηφ ζε ζρέζε κε ην κήθνο ηεο νζφλεο ηνπ δηαθπιιηζηή.
ALIGN=left | center | right
Η παξάκεηξνο απηή ειέγρεη ηε ζηνίρηζε ηεο γξακκήο, ε νπνία κπνξεί λα
είλαη αξηζηεξή (left), ζην θέληξν (center) ή δεμηά (right).
Αλ δελ ηε
ρξεζηκνπνηήζνπκε, ηφηε ε γξακκή ζα ζηνηρεζεί ζην θέληξν.
COLOR="#RRGGBB"
Η παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη
πνπ εμεγήζακε παξαπάλσ.

ην

ρξψκα ηεο γξακκήο ζηε κνξθή RGB

NOSHADE
Η παξάκεηξνο απηή δελ εκθαλίδεη ηε ζθηά πνπ ππάξρεη ζην θάησ κέξνο ηεο
γξακκήο. Παξαθάησ έρνπκε παξαδείγκαηα αιιαγήο γξακκήο κε ηε ρξήζε ηεο
εηηθέηαο <BR> θαη νξηδφληησλ γξακκψλ κε ηε ρξήζε ηεο εηηθέηαο <HR>.

Απηή
είλαη
ε
πξψηε
ζεηξά.
Απηή ε ζεηξά ζα εκθαληζηεί ζηελ επφκελε γξακκή. <BR>
Δλψ απηή ε ζεηξά ζα εκθαληζηεί ηξεηο γξακκέο πην θάησ.

<BR>

<BR>
<BR>

Απηή είλαη ε πξψηε ζεηξά.
Απηή ε ζεηξά ζα εκθαληζηεί ζηελ επφκελε γξακκή.
Δλψ απηή ε ζεηξά ζα εκθαληζηεί ηξεηο γξακκέο πην θάησ.

<HR SIZE=4>
<HR SIZE=4 NOSHADE>
<HR ALIGN=LEFT SIZE=4 COLOR="000090">
<HR WIDTH="50%" ALIGN=RIGHT COLOR="#000000" SIZE=30>
<HR ALIGN=CENTER WIDTH=350 SIZE=3 COLOR="#909090">

Η εηηθέηα <META> ρξεζηκνπνηείηαη κε ζθνπφ λα ζπκπεξηιεθζνχλ πιεξνθνξίεο
γηα ηελ πεξηγξαθή κίαο ηζηνζειίδαο, νη νπνίεο δελ εκθαλίδνληαη ζηελ νζφλε. πλήζσο
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πεξηέρεη κία κηθξή πεξίιεςε ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο ηζηνζειίδαο αιιά θαη ιέμεηο - θιεηδηά
(keywords), κε ηηο νπνίεο κία κεραλή αλαδήηεζεο ζα ηελ εληνπίζεη πην
γξήγνξα. Η εηηθέηα <ΜΔΣΑ> ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζην κέξνο ηεο επηθεθαιίδαο
ελφο ππεξθεηκέλνπ, δειαδή αλάκεζα ζηηο εηηθέηεο <HEAD> </HEAD>. Η
ζχληαμε ηεο έρεη ηε κνξθή: <ΜΔΣΑ ΝΑΜΔ= "ηχπνο πιεξνθνξίαο" CONTENT="
πιεξνθνξία">.
Οη
παξάκεηξνη ηεο
εηηθέηαο <META> κπνξνχλ λα ιάβνπλ ηηο
παξαθάησ ηηκέο:
ΝΑΜΔ="description" CONTENT="Πεξηγξαθή ηεο ηζηνζειίδαο"
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηηκή description ζηελ παξάκεηξν NAME πξνζδηνξίδνπκε
φηη ε παξάκεηξνο CONTENT ζα πεξηέρεη κία πεξηγξαθή ηεο ηζηνζειίδαο. Σν
θείκελν ηεο πεξηγξαθήο (δειαδή ην κέγεζνο ηεο ηηκήο ηεο παξακέηξνπ CONTENT)
δε κπνξεί λα μεπεξλά ηνπο 200 ραξαθηήξεο.
ΝΑΜΔ="comments" CONTENT="ιέμε, ιέμε, ιέμε, ..."
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ ηηκή comments ζηελ παξάκεηξν NAME πξνζδηνξίδνπκε
φηη ε παξάκεηξνο CONTENT ζα πεξηέρεη κία ιίζηα ιέμεσλ (πνπ ρσξίδνληαη κεηαμχ
ηνπο κε θφκκα) νη νπνίεο "ραξαθηεξίδνπλ" ην πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο θαη
κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ κία κεραλή αλαδήηεζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ
ηεο. Η ιίζηα κε ηηο ιέμεηο - θιεηδηά (δειαδή ην κέγεζνο ηεο ηηκήο ηεο παξακέηξνπ
CONTENT) δε κπνξεί λα μεπεξλά ηνπο 100 ραξαθηήξεο. ην παξάδεηγκα πνπ
αθνινπζεί ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εηηθέηα κε ηα δεχγε ησλ παξακέηξσλ πνπ
αλαιχζακε.

<HEAD>
<TITLE> ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΓΛΧΑ HTML </TITLE>
<META
NAME="description"
CONΣENT="Ιζηνζειίδα γηα ην πξψην θεθάιαην ησλ καζεκάησλ ηεο γιψζζαο HTML,
κε κηα εηζαγσγή ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο θαη ηε ζχληαμε ππεξθεηκέλσλ">
<META
NAME="comments"
CONΣENT="καζήκαηα HTML, εηζαγσγή, ηζηνζειίδα" >
</HEAD>
Μία άιιε επηπιένλ ρξήζε ηεο εηηθέηαο <ΜΔΣΑ> κε ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο, είλαη
ε εμνκνίσζε ηεο επηινγήο ηνπ θσδηθνχ ηνπ αιθαβήηνπ ηεο γιψζζαο, π.ρ.
Διιεληθά, Λαηηληθά θ.ν.θ., κε ηελ αληίζηνηρε επηινγή απφ ηνλ θαηάινγν επηινγψλ
(menu) ηνπ δηαθπιιηζηή. Ο θσδηθφο γηα ηελ εκθάληζε ειιεληθψλ ραξαθηήξσλ είλαη ν
"ISO-8859-7" ν νπνίνο έρεη θαζνξηζηεί απφ ην Γιεθνή Οπγανιζμό Πποηςποποίηζηρ
(International Organisation for Standardization - ISO). Δπίζεο, γηα ηνπο ρξήζηεο
ηνπ ιεηηνπξγηθνχ ζπζηήκαηνο MS - Windows® ηζρχεη θαη ν θσδηθφο "windows - 1253".
Πην θάησ θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα ηεο εηηθέηαο <META> κε ηηο παξακέηξνπο γηα ηελ
επηινγή ηνπ αιθαβήηνπ ηεο ειιεληθήο γιψζζαο.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ..... </TITLE>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-7">
</HEAD>
.
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.
.
</HTML>
Σέινο, κία άιιε ρξήζε ηεο εηηθέηαο <META>, κε ηηο θαηάιιειεο παξακέηξνπο,
είλαη ε απηφκαηε κεηαθνξά ηνπ αλαγλψζηε ηεο ηξέρνπζαο ηζηνζειίδαο ζε κία άιιε
ηνπνζεζία. Απηή ε ρξήζε ηεο εηηθέηαο <ΜΔΣΑ> είλαη πνιχ βνιηθή φηαλ ε URL δηεχζπλζε
κίαο ηζηνζειίδαο έρεη αιιάμεη / κεηαθεξζεί ζε άιιε δηεχζπλζε θαη ζέινπκε λα ππάξρεη
απηφκαηε κεηάβαζε ηνπ ρξήζηε ζε απηή. ηελ πεξίπησζε απηή ε εηηθέηα <ΜΔΣΑ>
ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζην θπξίσο ζψκα ηνπ ππεξθεηκέλνπ (εηηθέηεο <BODY> </BODY>). Η ζχληαμε ηεο εηηθέηαο γίλεηαη σο εμήο:
<META
HTTP-EQUIV="Refresh"
CONTENT="αξηζκφο δεπηεξνιέπησλ πξηλ ηελ απηφκαηε κεηάβαζε; URL=λέα URL
δηεχζπλζε" >
ε εηνχην ην παξάδεηγκα θαίλεηαη ε απηφκαηε κεηάβαζε ζε άιιε ηνπνζεζία κε ηε ρξήζε
ηεο εηηθέηαο <META>.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1. ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΗ ΓΛΧΑ HTML </TITLE>
</HEAD>
<BODY>
<META HTTP-EQUIV="Refresh" CONTENT="3; URL=http://www.newsite/">
Η ηζηνζειίδα ηνπ 1νπ Κεθαιαίνπ έρεη κεηαθεξζεί. <BR>
Πεξηκέλεηε 3 δεπηεξφιεπηα γηα λα κεηαθεξζείηε ζηε λέα δηεχζπλζε. <BR>
Παξαθαινχκε λα ζεκεηψζεηε ηε λέα δηεχζπλζε πνπ είλαη: http://www.newsite/
</BODY>
</HTML>
Όηαλ ζέινπκε θάπνηα ηκήκαηα ηνπ εγγξάθνπ καο (εηηθέηεο ή απιφ θείκελν) λα
αγλνεζνχλ απφ ην δηαθπιιηζηή ηφηε ηα πεξηθιείνπκε κε ηα ζχκβνια <!-- , -->. Η ρξήζε
ησλ παξαπάλσ ζπκβφισλ είλαη ρξήζηκε γηα ηελ εηζαγσγή ζρνιίσλ ζην έγγξαθν καο.
Τπάξρνπλ κεξηθά εηδηθά ζχκβνια πνπ έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία ζε έλα έγγξαθν HTML
θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ήδε γηα ηε ζχληαμε ησλ εηηθεηψλ.
Άξα δε κπνξνχκε λα ηα
ζπκπεξηιάβνπκε ζε έλα έγγξαθν, αθνχ ζα εθηειεζηνχλ σο εληνιέο απφ ην δηαθπιιηζηή
αληί λα εκθαληζηνχλ ζηελ ηζηνζειίδα. Γηα ην ιφγν απηφ, ε γιψζζα HTML παξέρεη
πεξηθξαζηηθνχο ηξφπνπο γηα λα εηζάγνπκε
απηνχο
ηνπο ραξαθηήξεο ζε κία
ηζηνζειίδα. O ραξαθηήξαο < εθθξάδεη ην "κηθξφηεξν απφ" θαη εηζάγεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα κε ηελ έθθξαζε &lt;. O ραξαθηήξαο > εθθξάδεη ην "κεγαιχηεξν απφ" θαη
εηζάγεηαη ζηελ ηζηνζειίδα κε ηελ έθθξαζε &gt;. Σν θελφ δηάζηεκα " " δεκηνπξγείηαη κε
ηε ρξήζε ηνπ πιήθηξνπ spacebar θαη εηζάγεηαη ζηελ ηζηνζειίδα κε ηελ έθθξαζε
&nbsp;. Σα δηπιά εηζαγσγηθά (" , ") εηζάγνληαη ζηελ ηζηνζειίδα κε ηελ έθθξαζε
&quot;. O ραξαθηήξαο & εθθξάδεη ην "θαη" ζε ζπληνκνγξαθία θαη εηζάγεηαη ζηελ
ηζηνζειίδα κε ηελ έθθξαζε &amp;. Παξαθάησ εκθαλίδεηαη έλα παξάδεηγκα
εηζαγσγήο εηδηθψλ ραξαθηήξσλ.

<P>
Ιζρχεη: 5 &lt; 6 θαη ην 6 &gt; 3. <BR>
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Βξίζθνκαη ζην γξαθείν Γεπηέξα &amp; Σξίηε <BR>
Σν θαιχηεξν βηβιίν πνπ έρσ δηαβάζεη είλαη: &quot; Σν Όλνκα ηνπ Ρφδνπ &quot;. <BR>
Δδψ θαη ... &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; πην πέξα!!!
</P>

Ιζρχεη: 5 < 6 θαη ην 6 > 3.
Βξίζθνκαη ζην γξαθείν Γεπηέξα & Σξίηε
Σν θαιχηεξν βηβιίν πνπ έρσ δηαβάζεη είλαη: " Σν Όλνκα ηνπ Ρφδνπ ".
Δδψ θαη ...
πην πέξα!!!
ε κία ηζηνζειίδα κπνξνχκε λα ελζσκαηψζνπκε εηθφλεο.
Oη πεξηζζφηεξνη
δηαθπιιηζηέο ππνζηεξίδνπλ εηθφλεο πνπ ππαθνχνπλ ζηα πξφηππα JPEG (ή JPG) θαη GIF,
ελψ ζπαληφηεξα απηέο πνπ αθνινπζνχλ ην πξφηππν BMP. Οη εηθφλεο GIF κπνξεί λα
είλαη ζηαηηθέο ή λα πεξηέρνπλ θίλεζε (Animated GIF). Οη εηθφλεο GIF ππνζηεξίδνπλ
επίζεο δηαθάλεηα σο πξνο ην ππφβαζξν ηεο εηθφλαο. Μία δηαθαλή εηθφλα έρεη
αφξαην θφλην (background). Η ηνπνζέηεζή ηεο κέζα ζε έλα ππεξθείκελν ηελ θάλεη λα
κνηάδεη φηη επηπιέεη, αθνχ ην ρξψκα πνπ απνθηά ην θφλην ηεο είλαη απηφ ηεο
ηζηνζειίδαο.
Γείηε ηε δηαθνξά κεηαμχ ηεο ίδηαο εηθφλαο φπνπ αξηζηεξά έρεη
επεμεξγαζηεί ψζηε λα είλαη δηάθαλε θαη δεμηά πνπ έρεη
καχξν ππφβαζξν. H εηζαγσγή εηθφλσλ ζε
έλα
έγγξαθν γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο εηηθέηαο <IMG>.
Οη
παξάκεηξνη
ηεο εηηθέηαο <IMG> είλαη νη
παξαθάησ:
SRC="URL δηεχζπλζε"
Η παξάκεηξνο SRC θαζνξίδεη ηε URL δηεχζπλζε (Source) ηνπ αξρείνπ εηθφλαο
πνπ ζέινπκε λα εηζάγνπκε. Η παξάκεηξνο απηή είλαη βαζηθή θαη πξέπεη λα
δειψλεηαη πάληα, γηαηί ρσξίο απηή ε εηηθέηα <IMG> δελ έρεη θαλέλα απνηέιεζκα.
ALIGN=left | right | top | texttop | middle | absmiddle | baseline | bottom |
absbottom
Η παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη ηε ζηνίρηζε ηεο εηθφλαο ζε ζρέζε κε ην θείκελν
πνπ βξίζθεηαη γχξσ απφ απηή ή θαζνξίδεη ηε ζέζε ηεο ζε ζρέζε κε φιε ηε
ζειίδα. Πην ζπγθεθξηκέλα:
ALIGN=left: Η εηθφλα ζα ηνπνζεηεζεί ζην αξηζηεξφ πεξηζψξην (ζην
επφκελν δηαζέζηκν θελφ αξηζηεξά) αλαγθάδνληαο ην θείκελν λα
εκθαληζηεί ζηε δεμηά πιεπξά ηεο.
ALIGN=right: Η εηθφλα ζα ηνπνζεηεζεί ζην δεμηφ πεξηζψξην αλαγθάδνληαο
ην θείκελν λα εκθαληζηεί ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηεο.
ALIGN=top: Η εηθφλα ζα ηνπνζεηεζεί ζην χςνο ηνπ πςειφηεξνπ
ζηνηρείνπ πνπ ππάξρεη ζηε γξακκή.
ALIGN=texttop: Η επάλσ πιεπξά ηεο εηθφλαο ζα ηνπνζεηεζεί ζην χςνο
ηνπ πςειφηεξνπ ζηνηρείνπ πνπ ππάξρεη ζηε γξακκή.
ALIGN=middle: Η επάλσ πιεπξά ηεο εηθφλαο ζα ηνπνζεηεζεί ζηo κέζν
ηεο γξακκήο, ζην ίδην χςνο κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο.
ALIGN=absmiddle: Η εηθφλα ζα ηνπνζεηεζεί ζηo κέζν ηεο γξακκήο, ηφζν
ζε νξηδφληην φζν θαη ζε θαηαθφξπθν άμνλα ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα
ζηνηρεία ηεο.
ALIGN=baseline: Η θάησ πιεπξά ηεο εηθφλαο ηνπνζεηείηαη ζην ίδην χςνο
κε ην ρακειφηεξν φξην ηεο ηξέρνπζαο γξακκήο.
ALIGN=bottom: Η θάησ πιεπξά ηεο εηθφλαο ηνπνζεηείηαη ζην ίδην χςνο κε
ηα ππφινηπα ζηνηρεία ηεο γξακκήο.
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ALIGN=absbottom: Η θάησ πιεπξά ηεο εηθφλαο ηνπνζεηείηαη ζην ίδην
χςνο κε ην ρακειφηεξν ζηνηρείν ηεο γξακκήο.
HSPACE=αθέξαηνο - VSPACE=αθέξαηνο
Οη δχν απηέο παξάκεηξνη θαζνξίδνπλ ηελ νξηδφληηα ή θάζεηε, αληίζηνηρα,
απφζηαζε πνπ ζα έρεη ε εηθφλα ζε ζρέζε κε ην θείκελν πνπ ηελ πεξηβάιιεη.
Υξεζηκνπνηνχκε ηηο παξαπάλσ παξακέηξνπο καδί κε ηελ παξάκεηξν ALIGN
γηα νξίζνπκε αθξηβψο ηε ζέζε εηθφλαο θαη θεηκέλνπ. Οη αθέξαηνη αξηζκνί
πνπ δέρνληαη ζαλ νξίζκαηα, αληηζηνηρνχλ ζε εηθνλνζηνηρεία (pixels).
WIDTH=αθέξαηνο - HEIGHT=αθέξαηνο
Οη δχν απηέο παξάκεηξνη θαζνξίδνπλ ζε εηθνλνζηνηρεία (pixels) ην πιάηνο
θαη ην χςνο ηεο εηθφλαο πνπ πξφθεηηαη λα εκθαληζηεί ζηε ζειίδα. Ο
ζθνπφο ησλ παξακέηξσλ HEIGHT θαη WIDTH δελ είλαη λα απμνκεηψζνπλ ην
κέγεζνο ηεο εηθφλαο θαηά βνχιεζε, αιιά λα θαζνξηζηεί ν ρψξνο πνπ ζα πξέπεη
λα δεζκεπζεί απφ ην δηαθπιιηζηή ζηε ζειίδα γηα ηελ πξνβνιή ηεο
εηθφλαο. Με απηφλ ηνλ ηξφπν επηηαρχλεηαη ε δηαδηθαζία θφξησζεο ησλ
εηθφλσλ. Γηα απηφ, φπνπ είλαη εθηθηφ, ζπληζηάηαη λα δειψλεηαη ην κέγεζνο ηεο
εηθφλαο.
BORDER=αθέξαηνο - BORDERCOLOR="#RRGGBB"
Οη δχν απηέο παξάκεηξνη θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ην ρξψκα ηνπ πεξηζσξίνπ
πνπ δεκηνπξγεί ν δηαθπιιηζηήο γχξσ απφ ηελ εηθφλα. H παξάκεηξνο BORDER
δέρεηαη φξηζκα ζε εηθνλνζηνηρεία (pixels), ελψ ε παξάκεηξνο BORDERCOLOR
δέρεηαη σο φξηζκα έλα ρξψκα ζε κνξθή RGB.
ALT="αιθαξηζκεηηθφ"
H παξάκεηξνο ALT δέρεηαη σο φξηζκα έλα αιθαξηζκεηηθφ, ην νπνίν εκθαλίδεηαη
ζηε ζέζε ηεο εηθφλαο, ζηελ νζφλε ηνπ δηαθπιιηζηή, φηαλ γηα νπνηνδήπνηε
ιφγν ε εκθάληζε ηεο απνηχρεη. Πνιιέο θνξέο επίζεο ζέινπκε λα γξάςνπκε
θάπνην θείκελν ην νπνίν πεξηέρεη επεμεγήζεηο ή ζρφιηα πνπ αθνξνχλ κία εηθφλα,
ηα νπνία φκσο δε ζέινπκε λα πεξηέρνληαη ζην θείκελν ηεο ζειίδαο. Η
παξάκεηξνο ALT καο παξέρεη θαη απηή ηελ επθνιία. To θείκελν κε ην νπνίν
ζπληάζζεηαη, εκθαλίδεηαη ζαλ κία κηθξή επεμήγεζε φηαλ θαη φζν ν δείθηεο ηνπ
πνληηθηνχ βξίζθεηαη κέζα ζηα φξηα ηεο εηθφλαο.
ε κία ηζηνζειίδα έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα θαζνξίζνπκε ηα ρξψκαηα ηφζν ηνπ θφληνπ
φζν θαη ηνπ θεηκέλνπ. Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζθνπνχ εηνχηνπ δελ ππάξρνπλ εηδηθέο
εηηθέηεο, αιιά ε γιψζζα HTML παξνρεηεχεη κία νκάδα παξακέηξσλ νη νπνίεο
ελζσκαηψλνληαη ζηελ εηηθέηα <BODY>. Απηέο νη παξάκεηξνη έρνπλ θαζνιηθφ θαη φρη
ηνπηθφ ραξαθηήξα φπσο ζπκβαίλεη ζε εηηθέηεο πνπ έρνπκε ήδε γλσξίζεη (π.ρ. <FONT
COLOR=...>, <HR COLOR=...> θ.ά.). Γειαδή νη παξάκεηξνη εηνχηνη επηδξνχλ ζε
νιφθιεξε ηελ ηζηνζειίδα. Αλαιπηηθφηεξα νη παξάκεηξνη είλαη:
ΒACKGROUND="URL δηεχζπλζε"
Η παξάκεηξνο BACKGROUND δέρεηαη ζαλ φξηζκα ηε URL δηεχζπλζε ελφο
αξρείνπ εηθφλαο. Η εηθφλα απηή επαλαιακβάλεηαη κε ηέηνην ηξφπν ψζηε λα
θαιχςεη φιε ηελ επηθάλεηα ηεο ζειίδαο θαη λα δεκηνπξγήζεη έηζη έλα νκνηνγελέο
θφλην.
BGCOLOR="#RRGGBB"
Η παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη ην ρξψκα ηεο ζειίδαο ζηε κνξθή RGB, φηαλ
δε ρξεζηκνπνηνχκε ηελ παξάκεηξν BACKGROUND.
TEXT="#RRGGBB"
Η παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη ην ρξψκα ηνπ θεηκέλνπ ζηε κνξθή RGB.
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Οη ππεξζχλδεζκνη απνηεινχλ αλακθηζβήηεηα κία απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο
ηνπ Παγθφζκηνπ Ιζηνχ. Mαο παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα πινεγεζνχκε ζηηο ακέηξεηεο
πεξηνρέο πνπ πεξηιακβάλεη θαη λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηηο ππεξεζίεο ηνπ. Οη
ζύνδεζμοι (links) δελ είλαη ηίπνηε άιιν απφ ιέμεηο / θξάζεηο "θιεηδηά" ή εηθφλεο, κέζσ
ησλ νπνίσλ κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε θαη λα νδεγεζνχκε είηε ζε θάπνηα άιιε ζειίδα
νπνπδήπνηε ζην Γηαδίθηπν είηε ζε θάπνην ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο ηξέρνπζαο ή
άιιεο ζειίδαο. Οη ζχλδεζκνη επίζεο κπνξνχλ λα ηθαλνπνηήζνπλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ
ρξήζηε γηα θάπνηα απφ ηηο
ππεξεζίεο ηνπ Γηαδηθηχνπ, φπσο ηελ ειεθηξνληθή
αιιεινγξαθία ή ηε κεηαθνξά αξρείσλ. Η γιψζζα HTML ππνζηεξίδεη ηε δεκηνπξγία
ζπλδέζκσλ νη νπνίνη κπνξεί λα είλαη απιέο ιέμεηο, θξάζεηο, αθφκε θαη εηθφλεο. ε
κία ηζηνζειίδα νη ζχλδεζκνη (πνπ απνηεινχληαη απφ ραξαθηήξεο) εκθαλίδνληαη
ππνγξακκηζκέλνη (underlined). Σν ρξψκα ησλ ραξαθηήξσλ κεηαβάιιεηαη αλάινγα
κε ην αλ έρνπκε ή φρη ρξεζηκνπνηήζεη ην ζχλδεζκν. Δπίζεο ν δείθηεο ηνπ πνληηθηνχ
αιιάδεη εκθάληζε θάζε θνξά πνπ πεξλάεη πάλσ απφ έλα ζχλδεζκν. Η δεκηνπξγία
ελφο ζπλδέζκνπ ζηελ HTML πξαγκαηνπνηείηαη κε ηε ρξήζε ηεο δηπιήο εηηθέηαο <A> </A>. Σν θείκελν ή ε εηθφλα (κε ηε ρξήζε ηεο εηηθέηαο <IMG>) πνπ ζα απνηειέζεη ην
ζχλδεζκν, πεξηθιείεηαη ζηε δηπιή εηηθέηα <A>. Οη παξάκεηξνη ηεο εηηθέηαο <A> είλαη νη
παξαθάησ:
NAME="αιθαξηζκεηηθφ"
Η παξάκεηξνο NAME ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ ζέινπκε λα δεκηνπξγήζνπκε έλα
"ζηφρν" (anchor - αγθχξσζε) γηα έλα ζχλδεζκν ζε κία ζειίδα. Σν αιθαξηζκεηηθφ
δειψλεη έλα "ζπκβνιηθφ φλνκα" πνπ νξηνζεηεί ηε ζπγθεθξηκέλε γξακκή ηεο
ζειίδαο φπνπ δειψλεηαη ε εληνιή <A NAME="..."> </A> θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα
λα ηελ εληνπίδνπκε ζαλ ζηφρν.
HREF="URL
δηεχζπλζε"
Η παξάκεηξνο απηή ζηελ νπζία πινπνηεί ην ζχλδεζκν θαη ζαλ φξηζκα ηεο πεξηέρεη
ην αξρείν ζην νπνίν ζέινπκε λα κεηαβνχκε. Σν θείκελν ή ε εηθφλα πνπ
βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο εηηθέηεο <A HREF=" ... "> - </A> ζα εκθαληζηεί φπσο
πεξηγξάςακε παξαπάλσ. Η παξάκεηξνο HREF ζπληάζεηαη κε ηελ πιήξε
URL ηνπ πφξνπ (αξρείνπ) πνπ ζηνρεχνπκε. Σν URL (UNIFORM SOURCE
LOCATOR) απνηειεί έλαλ εληαίν (νκνηφκνξθν) ηξφπν εληνπηζκνχ πφξσλ ζην
Γηαδίθηπν.
Με ηε ρξήζε ηνπ URL κπνξνχκε λα ζπλδεζνχκε κε άιινπο
εμππεξεηεηέο (servers) ζε φιν ηνλ θφζκν, κέζσ δηαθνξεηηθψλ πξσηνθφιισλ θαη
ππεξεζηψλ.
Μία ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ URL γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ
ζχληαμε:
ςπηπεζία ή ππωηόκολλο://όνομα εξςπηπεηηηή/διαδπομή/όνομα
απσείος
π.ρ.:
http://www.adobe.com/supportservice/custsupport/download.html
Πην αλαιπηηθά, ην URL κπνξεί λα δερζεί ηα παξαθάησ πξσηφθνιια ή ππεξεζίεο:
"file://...": Υξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάγλσζε αξρείσλ απφ ηνλ ηνπηθφ δίζθν.
"ftp://...": (File Transfer Protocol) Πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα
ηε
ζχλδεζε κε έλαλ εμππεξεηεηή κεηαθνξάο αξρείσλ (FTP server) γηα
κεηαθνξά αξρείσλ.
"http://...": (HyperText Transfer Protocol) Πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηε ζχλδεζε κε έλαλ εμππεξεηεηή (WWW server).
"gopher://...": Πξσηφθνιιν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζχλδεζε κε
έλαλ εμππεξεηεηή Gopher (Gopher server).
"telnet://...": Πξσηφθνιιν πνπ κεηαηξέπεη ηνλ ππνινγηζηή ζε ηεξκαηηθφ
ηνπ εμππεξεηεηή πνπ δειψλεηαη.
"mailto:...": Τπεξεζία απνζηνιήο
κελπκάησλ δηά κέζνπ
ηνπ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.
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"news:...": Τπεξεζία γηα ηελ αλάγλσζε κελπκάησλ απφ έλα newsgroup
πνπ δειψλεηαη.
Δάλ ζέινπκε λα παξαπέκςνπκε ην δηαθπιιηζηή ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο
ζειίδαο, ηφηε ζαλ ηκήκα ηεο URL δηεχζπλζεο έπεηηα απφ ην φλνκα ηνπ αξρείνπ
(path / filename), ρξεζηκνπνηνχκε ην ραξαθηήξα #, ν νπνίνο αθνινπζείηαη απφ
αιθαξηζκεηηθφ πνπ εθθξάδεη ην "ζπκβνιηθφ φλνκα" ηνπ ζεκείνπ εθείλνπ. Σν ζεκείν
απηφ πξέπεη λα έρεη ήδε θαζνξηζηεί ζαλ αγθχξσζε, κε ηε ρξήζε ηεο παξακέηξνπ <A
NAME=" ... "> - </A>.
Παξάδεηγκα: Αλ ζην αξρείν "myfile.html" έρσ δεκηνπξγήζεη ζε έλα ζεκείν έλα "ζηφρν" κε
ην φλνκα "TOP", ρξεζηκνπνηψληαο ηε ζχληαμε <A NAME="TOP"> ηφρνο </A>, ηφηε
γηα λα κεηαβψ ζηε ζειίδα απηή ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηε ζχληαμε <A HREF =
"myfile.html" ... ελψ γηα λα κεηαβψ ζην ζπγθεθξηκέλν ζηφρν πνπ έρσ θαζνξίζεη ζηε
ζειίδα απηή ζα ρξεζηκνπνηήζσ ηε ζχληαμε <A HREF="myfile.html#TOP" ...
Δπηζήκαλζε: Οη δχν παξάκεηξνη NAME θαη HREF επηηεινχλ δηαθνξεηηθέο ιεηηνπξγίεο
κέζα ζηελ εηηθέηα <A>, γηα απηφ δε κπνξεί λα ππάξρνπλ θαη νη δχν ηαπηφρξνλα ζηελ
ίδηα εηηθέηα. Πξέπεη φκσο λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ κία απφ απηέο, αιιηψο ε εηηθέηα
<A> δελ έρεη λφεκα.
TARGET="αιθαξηζκεηηθφ"
Μία ζειίδα κπνξεί λα είλαη ρσξηζκέλε ζε πιαίζηα (frames). Η παξάκεηξνο
TARGET ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο κε ηε ζχληαμε <A HREF= ... γηα λα θαζνξίζεη ζε
πνην απφ ηα πιαίζηα ζα εκθαληζηεί ε ζειίδα πνπ ζέινπκε λα κεηαβνχκε κέζσ ηνπ
ζπλδέζκνπ. Σν αιθαξηζκεηηθφ κε ην νπνίν ζπληάζζεηαη απνηειεί έλα
"ζπκβνιηθφ φλνκα" πνπ ραξαθηεξίδεη ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην.
Ο ρξσκαηηζκφο ησλ ζπλδέζκσλ γίλεηαη απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο παξακέηξνπο νη
νπνίνη αληηζηνηρνχλ ζηηο δηαθνξεηηθέο κνξθέο ελφο ζπλδέζκνπ. Απηέο νη ηξεηο
παξάκεηξνη ελζσκαηψλνληαη ζηελ εηηθέηα <BODY> σο επηπιένλ παξάκεηξνη. Οη
παξάκεηξνη εηνχηνη θαζνξίδνπλ ην ρξψκα πνπ έρνπλ
νη ζχλδεζκνη πξηλ
ηε
ρξεζηκνπνίεζε ηνπο ηνπηέζηηλ πξηλ παηεζνχλ νη ζχλδεζκνη, κεηά ηε ρξεζηκνπνίεζε
ηνπο (κεηά ην πάηεκα ησλ ζπλδέζκσλ) θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξεζηκνπνίεζεο
ηνπο
(ηε
ζηηγκή πνπ γίλεηαη ην πάηεκα
ησλ ζπλδέζκσλ). Αλαιπηηθφηεξα νη
παξάκεηξνη είλαη:
LINK="#RRGGBB"
Η παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη (ζηε κνξθή RGB) ην ρξψκα ηνπ ζπλδέζκνπ φηαλ
δελ ηνλ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη.
ALINK="#RRGGBB"
Η παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη (ζηε κνξθή RGB)
ζχλδεζκνο ηε ζηηγκή πνπ ηνλ ελεξγνπνηνχκε.

ην ρξψκα πνπ ζα έρεη ν

VLINK="#RRGGBB"
Η παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη (ζηε κνξθή RGB) ην ρξψκα ηνπ ζπλδέζκνπ αθνχ
ηνλ έρνπκε ρξεζηκνπνηήζεη.
Οη διαηεηαγμένοι καηάλογοι (ordered lists) παξνπζηάδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο ζε
αξηζκεηηθή δηάηαμε, έηζη ψζηε ην θάζε έλα λα μερσξίδεη απφ ηα ππφινηπα. Γηα λα
δεκηνπξγήζνπκε κία δηαηεηαγκέλε ιίζηα ζηε γιψζζα HTML, ρξεζηκνπνηνχκε ηε δηπιή
εηηθέηα <OL> - </OL>. Η εηηθέηα <OL> νξίδεη ηελ αξρή, ην ηέινο θαη ηνλ ηξφπν
αξίζκεζεο ηεο δηαηεηαγκέλεο ιίζηαο. Γηα λα εηζάγνπκε φκσο ζηνηρεία ζηε ιίζηα,
ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εηηθέηα <LI> (List Item) αλάκεζα ζηε δηπιή εηηθέηα <OL>. Οη
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παξάκεηξνη ηεο εηηθέηαο <OL> είλαη νη παξαθάησ ελψ κεηά απφ απηνχο ππάξρνπλ
παξαδείγκαηα θαηαζθεπήο δηαηεηαγκέλσλ θαηαιφγσλ:
TYPE="1 | A | a | I | i"
Η παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ησλ ζηνηρείσλ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ
γηα ηελ αξίζκεζε ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο ιίζηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
TYPE=1: Γηα ηελ αξίζκεζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ αθέξαηνη αξηζκνί.
TYPE=A: Γηα ηελ αξίζκεζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θεθαιαία γξάκκαηα
ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ.
TYPE=a: Γηα ηελ αξίζκεζε ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηα κηθξά γξάκκαηα
ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ.
TYPE=I: Γηα ηελ αξίζκεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ξσκατθφο ηξφπνο
κέηξεζεο, κε θεθαιαίνπο ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο.
TYPE=i: Γηα ηελ αξίζκεζε ζα ρξεζηκνπνηεζεί ν ξσκατθφο ηξφπνο
κέηξεζεο, κε κηθξνχο ιαηηληθνχο ραξαθηήξεο.
Δάλ δελ θαζνξηζηεί θάπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο, ηφηε ν πξψηνο ηχπνο,
απηφο δειαδή πνπ ρξεζηκνπνηεί αθέξαηνπο αξηζκνχο, είλαη ν πξνθαζνξηζκέλνο.
START=αθέξαηνο
Η παξάκεηξνο απηή ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα θαζνξίζεη ηελ ηηκή απφ ηελ νπνία
μεθηλά ε κέηξεζε. Γειαδή ηνλ αξηζκφ ηνπ πξψηνπ ζηνηρείνπ ηεο ιίζηαο ζηελ
πεξίπησζε πνπ δε ζέινπκε λα είλαη ην 1 ή ην Α. Αληαπνθξίλεηαη ζε θαζέλαλ
απφ ηνπο πην πάλσ ηχπνπο κέηξεζεο.

<B> Φεβξνπάξηνο
<OL
<LI>
<LI>
<LI>
<LI>
<LI>
<LI>
<LI>
</OL>

2000 </B>
START=14>
Γεπηέξα
Σξίηε
Σεηάξηε
Πέκπηε
Παξαζθεπή
άββαην
Κπξηαθή

ΟΓΗΓIΔ ΠΡΟ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ
<OL
TYPE=I>
<LI> Γηαβάζηε θαιά φια ηα ζέκαηα
<LI> Απαληήζηε ζε φζα απφ απηά
μέξεηε
<LI> <b> Βαζκνινγηθή Αμία
ζεκάησλ:
</b>
<OL
TYPE=A>
<LI>
Θέκα
30%
<LI>
Θέκα
20%
<LI>
Θέκα
40%
<LI>
Θέκα
10%
</OL>
</OL>

Φεβποςάπιορ 2000
14. Γεπηέξα
15. Σξίηε
16. Σεηάξηε
17. Πέκπηε
18. Παξαζθεπή
19. άββαην
20. Κπξηαθή

ΟΓΗΓIΔ ΠΡΟ ΤΠΟΦΗΦΙΟΤ
I.
Γηαβάζηε θαιά φια ηα ζέκαηα
II.
Απαληήζηε ζε φζα απφ απηά μέξεηε
III.
Βαθμολογική Αξία θεμάηων:
A.
Θέκα 30%
B.
Θέκα 20%
C.
Θέκα 40%
D.
Θέκα 10%
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Οη μη διαηεηαγμένοι καηάλογοι (unordered lists - θαηάινγνη ρσξίο δηάηαμε) δελ
εκθαλίδνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο αξηζκεκέλα, αιιά ζην αξηζηεξφ κέξνο ηνπο εκθαλίδεηαη
έλα ζπγθεθξηκέλν ζχκβνιν πνπ δηαρσξίδεη ηηο εηζαγσγέο ζηνηρείσλ ζηνλ θαηάινγν. Γηα λα
δεκηνπξγήζνπκε κία ηέηνηα ιίζηα ζηελ HTML, ρξεζηκνπνηνχκε ηε δηπιή εηηθέηα <UL> </UL>. Γηα λα εηζάγνπκε ζηε κε δηαηεηαγκέλε ιίζηα έλα ζηνηρείν, ρξεζηκνπνηνχκε θαη
εδψ ηελ εηηθέηα <LI> (List Item). Η παξάκεηξνο ηεο εηηθέηαο <UL> είλαη ε επφκελε
ελψ έπεηηα απφ απηή ππάξρεη έλα παξάδεηγκα θαηαζθεπήο κε δηαηεηαγκέλνπ
θαηαιφγνπ:
TYPE="disc | circle | square"
Η παξάκεηξνο απηή θαζνξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ ζπκβφινπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
γηα ηε δηάθξηζε ησλ ζηνηρείσλ κίαο κε δηαηεηαγκέλεο ιίζηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα:
TYPE=disc: Σν ζχκβνιν έρεη ηε κνξθή ελφο ζπκπαγνχο θπθιηθνχ δίζθνπ.
TYPE=circle: Σν ζχκβνιν έρεη ηε κνξθή ελφο θχθινπ.
TYPE=square: Σν ζχκβνιν έρεη ηε κνξθή ελφο ζπκπαγνχο ηεηξαγψλνπ.
Δάλ δελ θαζνξηζηεί θάπνηνο απφ ηνπο παξαπάλσ ηχπνπο, ηφηε ν πξψηνο είλαη ν
πξνθαζνξηζκέλνο.

<B>Απαξαίηεηα πλνδεπηηθά Έγγξαθα
</B>
<UL TYPE=CIRCLE>
<LI> Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο
<LI> Απνιπηήξην Λπθείνπ ή Σερληθήο
ρνιήο
<LI> Απνιπηήξην ηξαηνχ
<LI> χληνκν Βηνγξαθηθφ
</UL>

Απαπαίηηηα ςνοδεςηικά Έγγπαθα
o Γειηίν Αζηπλνκηθήο Σαπηφηεηαο
o Απνιπηήξην Λπθείνπ ή Σερληθήο
ρνιήο
o Απνιπηήξην ηξαηνχ
o χληνκν Βηνγξαθηθφ

Οη επμηνεςηικοί καηάλογοι (definition lists) ρξεζηκνπνηνχληαη φηαλ επηζπκνχκε
λα παξαζηήζνπκε θείκελν κε "ιεμηθνγξαθηθφ" ηξφπν, δειαδή θάζε εγγξαθή ζηνλ
θαηάινγν λα πεξηέρεη έλα ζηνηρείν θαη λα αθνινπζεί κία επεμήγεζε - νξηζκφο ηνπ. Η
δεκηνπξγία ελφο εξκελεπηηθνχ θαηαιφγνπ ζηελ HTML γίλεηαη κε ηε ρξήζε ηεο δηπιήο
εηηθέηαο <DL> - </DL>. Όηαλ ζέινπκε λα εηζάγνπκε ζε εξκελεπηηθφ θαηάινγν έλαλ φξν ν
νπνίνο ζα επεμεγεζεί ζηε ζπλέρεηα, ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εηηθέηα <DT> (Definition
Term), ελψ γηα λα εηζάγνπκε ηελ εξκελεία ελφο φξνπ ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εηηθέηα
<DD>
(Definition Description). Παξαθάησ θαίλεηαη έλα παξάδεηγκα θαηαζθεπήο
εξκελεπηηθνχ θαηαιφγνπ:

<B>ΙΥΤ ΣΗΝ ΗΜΙΣΟΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΑΣΑΗ </B>
<DL>
<DT>ηηγκηαία Ιζρχο
<DD> H ζηηγκηαία ηζρχο ζηελ εκηηνληθή κφληκε θαηάζηαζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ην
γηλφκελν
ηεο
ζηηγκηαίαο
ηάζεο
θαη
ηνπ
ζηηγκηαίνπ
ξεχκαηνο.
<DT> Μέζε Ιζρχο
<DD> Η κέζε ηζρχο είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηεο ελεξγνχο ηηκήο ηεο ηάζεο επί ηελ
ελεξγφ ηηκή ηεο έληαζεο, επί ην ζπλεκίηνλν ηεο δηαθνξάο θάζεο κεηαμχ ξεχκαηνο θαη
ηάζεο.
<DT> Φαηλφκελε Ιζρχο
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<DD> Η θαηλφκελε ηζρχο είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηεο ελεξγνχο ηηκήο ηεο ηάζεο επί ηελ
ελεξγφ ηηκή ηεο έληαζεο.
</DL>

ΙΥΤ ΣΗΝ ΗΜΙΣΟΝΙΚΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΣΑΣΑΗ
ηηγκηαία Ιζρχο
H ζηηγκηαία ηζρχο ζηελ εκηηνληθή κφληκε θαηάζηαζε πξνζδηνξίδεηαη απφ ην
γηλφκελν ηεο ζηηγκηαίαο ηάζεο θαη ηνπ ζηηγκηαίνπ ξεχκαηνο.
Μέζε Ιζρχο
Η κέζε ηζρχο είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηεο ελεξγνχο ηηκήο ηεο ηάζεο επί ηελ
ελεξγφ ηηκή ηεο έληαζεο, επί ην ζπλεκίηνλν ηεο δηαθνξάο θάζεο κεηαμχ
ξεχκαηνο θαη ηάζεο.
Φαηλφκελε Ιζρχο
Η θαηλφκελε ηζρχο είλαη ίζε κε ην γηλφκελν ηεο ελεξγνχο ηηκήο ηεο ηάζεο επί
ηελ ελεξγφ ηηκή ηεο έληαζεο.
ε απηήλ ηε δηπισκαηηθή εξγαζία νη ηζηνζειίδεο δελ είλαη γξακκέλεο κε ηε γιψζζα
HTML αιιά κε ηε γιψζζα XHTML (Extensible HyperText Markup Language). Χζηφζν
νη γιψζζεο HTML θαη XHTML είλαη θαηά 95 % παλνκνηφηππεο. Η γιψζζα XHTML είλαη
απιψο γιψζζα HTML αιιά γξακκέλε ρξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα XML (Extensible
Markup Language). Γειαδή ε γιψζζα XHTML είλαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα κία
δηάιεθηνο ηεο γιψζζαο XML, κε πξνθαζνξηζκέλα ζηνηρεία ελζσκαησκέλα. Αιιά απηά ηα
πξνθαζνξηζκέλα ζηνηρεία ηεο XML έρνπλ ηα ίδηα νλφκαηα κε ηα ζηνηρεία ηεο HTML.
Τπάξρεη έλα ζηνηρείν XHTML κε φλνκα <html> γηα παξάδεηγκα θαη έλα άιιν κε φλνκα
<body> θαη άιιν έλα κε φλνκα <head> θ.ν.θ. Έηζη ζε έλα πξφγξακκα πεξηήγεζεο έλα
έγγξαθν XHTML κνηάδεη ζαλ έλα απιφ έγγξαθν HTML πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη
φηη ε XHTML ζα ιεηηνπξγεί κε ηα ζχγρξνλα HTML πξνγξάκκαηα πεξηήγεζεο.
Παξαθάησ θαίλεηαη ην πσο πξέπεη λα γξάθεηαη ν θψδηθαο ζε έλα έγγξαθν ηεο γιψζζαο
XHTML:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE
html
PUBLIC
"-//W3C//DTD
XHTML
1.1//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml11/DTD/xhtml11.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en">
<head>
<META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1253">
<title> </title>
</head>
<body>
</body>
</html>
Οη πξψηεο γξακκέο ηνπ θψδηθα ρξεζηκεχνπλ σο έλαο ηππηθφο θψδηθαο ν νπνίνο
επηβάιιεηαη λα ζπκπεξηιακβάλεηαη ζε φια ηα έγγξαθα ηεο γιψζζαο XHTML. Απηέο νη
πξψηεο γξακκέο ηνπ θψδηθα ζηελ πξαγκαηηθφηεηα πξνζδηνξίδνπλ ηε ζειίδα σο έλα
έγγξαθν ηεο γιψζζαο XHTML 1.1 ην νπνίν ζεκαίλεη ηερληθά πσο ε ηζηνζειίδα είλαη
κία ζειίδα ηεο γιψζζαο XHTML. ηε δηπισκαηηθή εηνχηε εξγαζία ρξεζηκνπνηήζεθε
ε γιψζζα XHTML αληί ηεο γιψζζαο HTML θαζφζνλ κε ηε ρξήζε ηεο XHTML
αλαπηχζζνληαη ηζηνζειίδεο πνπ αθνινπζνχλ ηα ηειεπηαία Web πξφηππα. Καη απηφ είλαη
θάηη θαιφ.
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Η γιψζζα HTML έρεη ζπγθεθξηκέλεο εηηθέηεο θαη παξακέηξνπο γηα ηελ παξνπζίαζε
ηνπ πεξηερνκέλνπ ελφο ππεξθεηκέλνπ.
Πνιιέο θνξέο ν ζπγγξαθέαο ρξεηάδεηαη λα
ηξνπνπνηήζεη ηνλ ηππνπνηεκέλν θαη δεδνκέλν απηφ ηξφπν παξνπζίαζεο θαη λα ην θέξεη
"ζηα κέηξα ηνπ", δεκηνπξγψληαο λέεο παξνπζηαζηηθέο ηδηφηεηεο πνπ λα ηνλ
εμππεξεηνχλ πεξηζζφηεξν. Σα θύλλα ζηςλ (style sheets) είλαη έλαο εχρξεζηνο
κεραληζκφο γηα κία πξνθαζνξηζκέλε θαη ηππνπνηεκέλε απφ ην ζρεδηαζηή - ζπγγξαθέα
δηακφξθσζε ηνπ ηξφπνπ παξνπζίαζεο ελφο ππεξθεηκέλνπ. Γηα παξάδεηγκα, ν
ζπγγξαθέαο επηζπκεί ην θείκελν ηεο επηθεθαιίδαο 1 (Η1) λα εκθαλίδεηαη κε κπιε
πιάγηνπο (italics) ραξαθηήξεο, κεγέζνπο 14 ζηηγκψλ. Γηα απηφ, πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεί ηηο ηδηφηεηεο "color", "font-size" θαη "font-style", κε ηηο θαηάιιειεο ηηκέο.
Καη απηφ κπνξεί λα ην δειψζεη σο εμήο:
H1
{
color:blue;
font-size:14pt;
font-style:italics
}
Αλάινγε δήισζε κπνξεί λα γίλεη γηα ηελ ηππνπνίεζε ηνπ ζηπι κίαο παξαγξάθνπ θ.ν.θ.
Γηα λα δεισζνχλ πεξηζζφηεξεο απφ κία ηδηφηεηεο ζε κία εηηθέηα πξέπεη λα
ρξεζηκνπνηεζεί ην ειιεληθφ εξσηεκαηηθφ ";" γηα ην δηαρσξηζκφ ηνπο. Ο ηξφπνο
παξνπζίαζεο ησλ θχιισλ ζηπι απνηειεί κέξνο ηνπ βαζηθνχ κεραληζκνχ Cascading
Style Sheets (CSS), δειαδή ησλ δηαδνρηθψλ θχιισλ ζηπι. Ο κεραληζκφο απηφο
επηηξέπεη ζην ζπγγξαθέα κίαο ηζηνζειίδαο λα θαζνξίζεη έλα βαζηθφ θχιιν ζηπι αιιά θαη
θαηά βνχιεζε λα κπνξεί λα ην αληηθαηαζηήζεη κε έλα
άιιν αλαζέηνληαο
άιιεο
ηδηφηεηεο νη νπνίεο λα ηθαλνπνηνχλ ηηο αλάγθεο ηνπ. Η δεκηνπξγία ζηπι ζε έλα
ππεξθείκελν γίλεηαη κε ηέζζεξηο ηξφπνπο:
Υξεζηκνπνηψληαο ηε δηπιή εηηθέηα <STYLE> - </STYLE> αλάκεζα ζηηο
εηηθέηεο <HEAD> </HEAD>. Γηα παξάδεηγκα, εάλ ζέινπκε λα δειψζνπκε φηη νη
επηθεθαιίδεο Η1 ζα έρνπλ ρξψκα θφθθηλν, ηφηε ην δειψλνπκε εζσηεξηθά
ζην αξρείν HTML θάλνληαο ρξήζε ηεο ηδηφηεηαο color σο εμήο:
<HEAD>
<TITLE> ΦΤΛΛΑ ΣΤΛ </TITLE>
<STYLE>
H1 {color : red}
</STYLE>
</HEAD>
Υξεζηκνπνηψληαο ηελ εηηθέηα <LINK> γηα ζχλδεζε κε ηε δηεχζπλζε ελφο
εμσηεξηθνχ θχιινπ ζηπι. Η ρξήζε ηεο εηηθέηαο γίλεηαη αλάκεζα ζηελ πεξηνρή
<HEAD> </HEAD> ηνπ ππεξθεηκέλνπ. Σα αξρεία κε θχιια ζηπι έρνπλ θαηάιεμε
*.css (Cascading Style Sheets) θαη είλαη απιά αξρεία θεηκέλνπ (text files). Απηφο
είλαη ν ηδαληθφο ηξφπνο εάλ επηζπκνχκε λα δεκηνπξγήζνπκε κία κήηξα (template)
γηα ηηο ηζηνζειίδεο καο θαη λα πεηχρνπκε έηζη κία νκνηνκνξθία ζηνλ ηξφπν
εκθάληζεο. Η ζχληαμε ηεο εηηθέηαο <LINK> είλαη:
<LINK REL="stylesheet"
TYPE="text/css"
HREF="φλνκα_αξρείνπ_ζηπι.css">
Η παξάκεηξνο REL (απφ ην RELationship) δειψλεη φηη ν ζχλδεζκνο νδεγεί ζε έλα
αξρείν θχιινπ ζηπι (stylesheet). Η παξάκεηξνο TYPE θαζνξίδεη ηνλ ηχπν MIME
(MIME type) ηνπ αξρείνπ πνπ πεξηγξάθεη ηα ζηπι θαη δέρεηαη ηελ ηππνπνηεκέλε ηηκή
"text/css". Απηφ ζεκαίλεη φηη ην ζπγθεθξηκέλν αξρείν πεξηγξάθεη Cascading Style
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Sheet (θαηάιεμε css) ελψ ζηελ νπζία απνηειεί έλα αξρείν θεηκέλνπ (text). Η ηηκή ηεο
παξακέηξνπ HREF είλαη ε URL δηεχζπλζε ηνπ αξρείνπ κε ην ζπγθεθξηκέλν θχιιν
ζηπι.
Μπνξνχκε επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ην κεραληζκφ εηζαγσγήο @import
πνπ κνηάδεη αξθεηά κε ηνλ παξαπάλσ ηξφπν. Η νδεγία @import έρεη κία
παξάκεηξν, ηε url, ε νπνία δέρεηαη σο ηηκή ηε URL δηεχζπλζε ηνπ αξρείνπ κε
ην θχιιν ζηπι. Η εηζαγσγή ελφο αξρείνπ ζηπι πνπ βξίζθεηαη ζηε δηεχζπλζε
"http://www.style.org/ formal_style.css" γίλεηαη σο εμήο:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>ην αξρείν απηφ ρξεζηκνπνηείηαη έλα θχιιν ζηπι</TITLE>
<STYLE
TYPE="text/css">
@import url("http://www.style.org/formal_syle.css")
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
Σν πεξηερφκελν ηεο ηζηνζειίδαο
</BODY>
</HTML>
Σέινο, γηα ηελ εηζαγσγή ζηπι έρεη πιένλ δεκηνπξγεζεί ε παξάκεηξνο STYLE ζε
θάζε εηηθέηα HTML ε νπνία κπνξεί λα κνξθνπνηεί ην πεξηερφκελν ηεο.
Σνηνπηνηξφπσο, κπνξνχκε λα δειψζνπκε θάπνην ζηπι κνξθνπνίεζεο κίαο
εηηθέηαο θάλνληαο ρξήζε ηεο παξακέηξνπ STYLE σο εμήο:
<H1 STYLE="color: red"> Δπηθεθαιίδα 1 </H1>
Έλαο άιινο ηξφπνο, εθηφο απφ ην γεληθφ θαλφλα ν νπνίνο θαίλεηαη ζηνλ πξψην
ηξφπν δεκηνπξγίαο ζηπι ζε έλα ππεξθείκελν, γηα ηε δεκηνπξγία ζπλφισλ ηδηνηήησλ
κνξθνπνίεζεο ζηπι θαη εθαξκνγήο ηνπο θαηά βνχιεζε ζε νπνηαδήπνηε εηηθέηα ηνπ
ππεξθεηκέλνπ δίλεηαη κέζα απφ ην κεραληζκφ δηαδνρηθψλ θχιισλ ζηπι κε ηε ρξήζε ηεο
θιάζεο CLASS θαη ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ ID. Η θιάζε CLASS είλαη κία νκάδα
ηδηνηήησλ ζηπι πνπ κπνξνχλ λα απνδνζνχλ ζε κία εηηθέηα. ηελ πεξίπησζε
εζσηεξηθήο δήισζεο ελφο ζηπι, ε θιάζε κε ηηο ηδηφηεηεο κίαο εηηθέηαο πεξηγξάθεηαη
αλάκεζα ζηελ
εηηθέηα
<STYLE>-</STYLE>
ζηελ πεξηνρή <HEAD> ελφο
ππεξθεηκέλνπ. Έζησ φηη ζέινπκε λα δειψζνπκε φηη ην θείκελν ζε κία παξάγξαθν ζα έρεη
ρξψκα θφθθηλν θαη γξάκκαηα πιάγηα. Σφηε ε θιάζε "redtext_italics" γηα ηελ εηηθέηα <P>
δειψλεηαη σο εμήο:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ΦΤΛΛΑ ΣΤΛ </TITLE>
<STYLE>
P.redtext_italics {color:red; font-style:italic}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<P> θείκελν ρσξίο κνξθνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ θιάζε redtext_italics </P>
<P CLASS="redtext_italics"> θείκελν παξαγξάθνπ κε ην ζηπι ηεο θιάζεο redtext_italics
</P>
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<P> θείκελν ρσξίο κνξθνπνίεζε ζχκθσλα κε ηελ θιάζε redtext_italics </P>
</BODY>
</HTML>
Πνιιέο θνξέο δελ επηζπκνχκε κία θιάζε λα ζπλδέεηαη άκεζα κε κία εηηθέηα αιιά λα
είλαη δηαζέζηκε θαη γηα δηαθνξεηηθέο εηηθέηεο. ηελ πεξίπησζε εηνχηε ε δήισζε ηεο
θιάζεο πξαγκαηνπνηείηαη ρξεζηκνπνηψληαο κνλάρα ηελ ηειεία (.) θαη ην φλνκα
ηεο θιάζεο, απνξξίπηνληαο ην φλνκα ηεο εηηθέηαο. ην παξαθάησ παξάδεηγκα
δειψλνπκε κία αλεμάξηεηε θιάζε ε νπνία θαιείηαη ζηε ζπλέρεηα απφ ηηο
εηηθέηεο <H1>, <P> θαη <ADDRESS> θαη δηακνξθψλεη ην ρξψκα θαη ην ζηπι
ησλ γξακκάησλ (ηα εκθαλίδεη ππνγξακκηζκέλα κε κπιε ρξψκα).

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ΦΤΛΛΑ ΣΤΛ </TITLE>
<STYLE>
.blue_underlined {color:blue; text-decoration:underline}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<H1 CLASS="blue_underlined"> Δπηθεθαιίδα κε κνξθνπνίεζε </H1>
<P CLASS="blue_underlined"> Παξάγξαθνο κε κνξθνπνίεζε </P>
<P> Παξάγξαθνο ρσξίο κνξθνπνίεζε </P>
<ADDRESS CLASS="blue_underlined"> Δηηθέηα Address κε κνξθνπνίεζε
</ADDRESS>
</BODY>
</HTML>

Αληί γηα ηε δήισζε θιάζεσλ, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα δειψζνπκε θάπνηα
κνλαδηθά ραξαθηεξηζηηθά ID (unique identifiers). Η δήισζε ελφο ραξαθηεξηζηηθνχ γίλεηαη
κε ηε ρξήζε ηνπ εηδηθνχ ραξαθηήξα "#" πξηλ ην φλνκα ηνπ, φπσο αληίζηνηρα
ρξεζηκνπνηήζακε ηελ ηειεία "." γηα ηηο θιάζεηο. Η ρξήζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ κίαο
εηηθέηαο γίλεηαη ζηε δήισζε ηεο, ρξεζηκνπνηψληαο
ηελ παξάκεηξν
ID
ζπλνδεπφκελε κε ην φλνκα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αλαγλσξηζηηθνχ. Παξαθάησ θαίλεηαη
ε δεκηνπξγία ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ redtext_italics θαη ε ρξήζε ηνπ:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ΦΤΛΛΑ ΣΤΛ </TITLE>
<STYLE>
#redtext_italics {color:red; font-style:italic}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<P> θείκελν ρσξίο κνξθνπνίεζε </P>
<P ID="redtext_italics"> θείκελν παξαγξάθνπ δηακνξθσκέλν κε ην αλαγλσξηζηηθφ
redtext_italics </P>
<P> θείκελν ρσξίο κνξθνπνίεζε </P>
</BODY>
</HTML>
Μία άιιε ρξήζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ ID είλαη ε δεκηνπξγία εμαηξέζεσλ ζε ζρέζε κε
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κία πξνδεισκέλε θιάζε. Απηφ κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηαηί έλα αλαγλσξηζηηθφ έρεη
αξθεηή ηζρχ ψζηε λα αθπξψλεη κε ηελ παξνπζία ηνπ ηηο φπνηεο ηδηφηεηεο είρε επηβάιιεη
πξνεγνπκέλσο ε ρξήζε θάπνηαο θιάζεο. Με ηνλ ηξφπν απηφ δε ρξεηάδεηαη λα
μαλαγξάςνπκε θιάζεηο νη νπνίεο κπνξεί λα έρνπλ ην ίδην ζψκα θαη λα δηαθέξνπλ
ζε ιίγεο κφλν ηδηφηεηεο, αιιά γξάθνπκε κία θιάζε πνπ πεξηέρεη ηα πεξηζζφηεξα
θνηλά
ραξαθηεξηζηηθά
θαη
έπεηηα δεκηνπξγνχκε
αλαγλσξηζηηθά
(IDs)
πνπ
πεξηγξάθνπλ ηηο ηδηφηεηεο πνπ ζέινπκε λα δηαθνξνπνηήζνπκε. ην παξαθάησ
παξάδεηγκα επηδηψθνπκε φιεο νη παξάγξαθνη λα εκθαλίδνληαη κε γθξίδν θφλην θαη
πιάγηα γξαθή, αιιά δε ζέινπκε φιεο λα έρνπλ ην ίδην ρξψκα ραξαθηήξσλ, πνπ φπσο
δειψλεηαη
ζηελ
θχξηα
θιάζε,
είλαη
ην
καχξν.

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ΦΤΛΛΑ ΣΤΛ </TITLE>
<STYLE>
.main
{
display:block;
background-color:#D0D0D0;
font-style:italic;
color:black;
padding: 5 5 5 5;
}
#blue_color {color:blue;}
#red_color {color:red;}
#white_color {color:white;}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<P> Παξάγξαθνο ρσξίο κνξθνπνίεζε </P>
<P CLASS="main">
Παξάγξαθνο κε ηελ θχξηα κνξθνπνίεζε ηεο θιάζεο main </P>
<P CLASS="main" ID="blue_color">
Παξάγξαθνο κε ηε κνξθνπνίεζε ηεο θιάζεο main θαη ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ blue_color
πνπ εκθαλίδεη ηνπο ραξαθηήξεο κπιε. </P>
<P CLASS="main" ID="red_color">
Παξάγξαθνο κε ηε κνξθνπνίεζε ηεο θιάζεο main θαη ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ red_color πνπ
εκθαλίδεη ηνπο ραξαθηήξεο θφθθηλνπο. </P>
<P CLASS="main" ID="white_color">
Παξάγξαθνο κε ηε κνξθνπνίεζε ηεο θιάζεο main θαη ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ white_color
πνπ εκθαλίδεη ηνπο ραξαθηήξεο ιεπθνχο. </P>
<P ID="blue_color">
Παξάγξαθνο κε ηε κνξθνπνίεζε ηνπ αλαγλσξηζηηθνχ blue_color πνπ εκθαλίδεη ηνπο
ραξαθηήξεο κπιε. </P>
</BODY>
</HTML>
Πνιιέο θνξέο είλαη απαξαίηεην λα εθαξκνζηεί έλα ζηπι κνξθνπνίεζεο ζε έλα ηκήκα
ηνπ πεξηερνκέλνπ κίαο εηηθέηαο, π.ρ. ζε νξηζκέλεο ιέμεηο ή αθφκα θαη γξακκέο θεηκέλνπ.
Η δηπιή εηηθέηα <SPAN> παξέρεη ηε ιεηηνπξγηθφηεηα λα κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζηπι
κνξθνπνίεζεο ζε ηκήκα πεξηερνκέλνπ γηα ην νπνίν δελ ππάξρεη ηξφπνο λα νξηνζεηεζεί.
Η εηηθέηα <SPAN> έρεη ζρεδηαζηεί γηα ην ζθνπφ απηφ θαη κφλν, δειαδή λα εηζάγεη
θάπνην ζηπι κνξθνπνίεζεο ζην ηκήκα ηνπ πεξηερνκέλνπ πνπ πεξηθιείεη, ην νπνίν
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κπνξεί λα είλαη ππνζχλνιν ηνπ πεξηερνκέλνπ κίαο άιιεο εηηθέηαο. Η απφδνζε
ραξαθηεξηζηηθψλ δηακφξθσζεο ζηπι ζηελ εηηθέηα <SPAN> - </SPAN> γίλεηαη κε ηε
ρξήζε θάπνησλ απφ ηνπο ηξφπνπο πνπ έρνπλ πεξηγξαθεί. Γηα παξάδεηγκα, εάλ
ζέινπκε λα ηνλίζνπκε κε θφθθηλν ρξψκα ηνπο ραξαθηήξεο κίαο ιέμεο ζε κία
επηθεθαιίδα ή κεξηθέο ιέμεηο ζε κία παξάγξαθν, ηφηε ρξεζηκνπνηνχκε ηελ εηηθέηα
SPAN σο εμήο:

<HTML>
<HEAD>
<TITLE> ΥΡΗΗ ΣΗ ΔΣΙΚΔΣΑ SPAN </TITLE>
<STYLE>
.redtext {color:red}
</STYLE>
</HEAD>
<BODY>
<H2> Η επηθεθαιίδα κε κία ιέμε ζε <SPAN CLASS="redtext"> θφθθηλν </SPAN> ρξψκα
</H2>
<P>
Παξάγξαθνο κε <SPAN CLASS="redtext"> θφθθηλνπο ραξαθηήξεο </SPAN>
</P>
<P> Τπφινηπν θείκελν </P>
</BODY>
</HTML>
Οη ηδηφηεηεο κνξθνπνίεζεο ζηπι είλαη νη εμήο:
height
Υξήζε: Οξίδεη ην χςνο ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: auto, length, %.
line-height
Υξήζε: Οξίδεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ γξακκψλ θαη ζηνηρείσλ.
Σηκέο: normal, length, %.
max-height
Υξήζε: Οξίδεη ην κέγηζην χςνο ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: none, length, %.
min-height
Υξήζε: Οξίδεη ην ειάρηζην χςνο ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: length, %.
max-width
Υξήζε: Οξίδεη ην κέγηζην πιάηνο ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: none, length, %.
min-width
Υξήζε: Οξίδεη ην ειάρηζην πιάηνο ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: length, %.
width
Υξήζε: Οξίδεη ην πιάηνο ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: auto, length, %.
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color
Υξήζε: Οξίδεη ην ρξψκα ηνπ θεηκέλνπ.
Σηκέο: color.
direction
Υξήζε: Οξίδεη ηελ θαηεχζπλζε ηνπ θεηκέλνπ φπσο απφ αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά ή
απφ ηα δεμηά πξνο ηα αξηζηεξά.
Σηκέο: ltr, rtl.
font
Υξήζε: Μία ζπληφκεπζε ηδηφηεηαο πνπ καο επηηξέπεη λα νξίδνπκε φιεο ηηο
ηδηφηεηεο γξακκαηνζεηξψλ ζε κία δήισζε.
Σηκέο: font-style, font-variant, font-weight, font-size / line-height, font-family.
font-family
Υξήζε: Μία ιίζηα πξνηεξαηνηήησλ κε νλφκαηα νηθνγελεηψλ γξακκαηνζεηξψλ ή /
θαη γεληθά νλφκαηα γηα έλα ζηνηρείν.
Σηκέο: family-name, generic-family.
font-size
Υξήζε: Οξίδεη ην κέγεζνο κίαο γξακκαηνζεηξάο.
Σηκέο: xx-small, x-small, small, medium, large, xlarge, xx-large, smaller, larger,
length, %.
font-style
Υξήζε: Οξίδεη ην ζηπι ηεο γξακκαηνζεηξάο.
Σηκέο: normal, italic, oblique.
font-variant
Υξήζε: Δκθαλίδεη θείκελν ζε κία γξακκαηνζεηξά κηθξψλ θεθαιαίσλ ή ζε κία
θαλνληθή γξακκαηνζεηξά.
Σηκέο: normal, small-caps.
font-weight
Υξήζε: Οξίδεη ην πάρνο κίαο γξακκαηνζεηξάο.
Σηκέο: normal, bold, bolder, lighter, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.
letter-spacing
Υξήζε: Απμάλεη ή κεηψλεη ην δηάζηεκα κεηαμχ ραξαθηήξσλ ηνπ θεηκέλνπ.
Σηκέο: normal, length.
text-align
Υξήζε: ηνηρίδεη ην θείκελν κέζα ζε έλα ζηνηρείν.
Σηκέο: left, right, center, justify.
text-decoration
Υξήζε: Δθαξκφδεη κία δηαθφζκεζε ζε θείκελν.
Σηκέο: none, underline, overline, line-through, blink.
text-indent
Υξήζε: Βάδεη ζε εζνρή ηελ πξψηε γξακκή ηνπ θεηκέλνπ ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: length, %.
text-transform
Υξήζε: Διέγρεη ηα θεθαιαία - πεδά ησλ γξακκάησλ ηνπ θεηκέλνπ.
Σηκέο: none, capitalize, uppercase, lowercase.
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white-space
Υξήζε: Οξίδεη ην ρεηξηζκφ ησλ θελψλ κέζα ζε έλα ζηνηρείν.
Σηκέο: normal, pre, nowrap.
word-spacing
Υξήζε: Απμάλεη ή κεηψλεη ην ρψξν κεηαμχ ιέμεσλ.
Σηκέο: normal, length.
background
Υξήζε: Μία ζπληνκεπκέλε ηδηφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα νξίδνπκε φιεο ηηο
ηδηφηεηεο ηνπ θφληνπ ζε κία δήισζε.
Σηκέο: background-color, background - image, background - repeat, backgroundattachment, background-position.
background-attachment
Υξήζε: Πξνζδηνξίδεη εάλ κία εηθφλα θφληνπ είλαη ζηαζεξή ή θπιά καδί κε ηε
ζειίδα.
Σηκέο: scroll, fixed.
background-color
Υξήζε: Οξίδεη ην ρξψκα ηνπ θφληνπ ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: color-rgb, color-hex, color-name, transparent.
background-image
Υξήζε: Οξίδεη κία εηθφλα σο θφλην.
Σηκέο: url, none.
background-position
Υξήζε: Οξίδεη ηελ αξρηθή ζέζε κίαο εηθφλαο θφληνπ.
Σηκέο: top left, top center, top right, center left, center center, center right, bottom
left, bottom center, bottom right, x-%, y-%, x-pos, y-pos.
background-repeat
Υξήζε: Οξίδεη εάλ θαη πσο επαλαιακβάλεηαη κία εηθφλα θφληνπ.
Σηκέο: repeat, repeat-x, repeat-y, no-repeat.
border
Υξήζε: Μία ζπληνκεπκέλε ηδηφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα νξίζνπκε φιεο ηηο
ηδηφηεηεο γηα ηα ηέζζεξα πεξηγξάκκαηα ζε κία δήισζε.
Σηκέο: border-width, border-style, border-color.
border-bottom
Υξήζε: Μία ζπληνκεπκέλε ηδηφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα νξίζνπκε φιεο
ηδηφηεηεο γηα ην θάησ πεξίγξακκα ζε κία δήισζε.
Σηκέο: border-bottom-width, border-bottom-style, border-bottom-color.

ηηο

border-bottom-style
Υξήζε: Οξίδεη ην ζηπι ηνπ θάησ πεξηγξάκκαηνο.
Σηκέο: border-color.
border-bottom-width
Υξήζε: Οξίδεη ην πιάηνο ηνπ θάησ πεξηγξάκκαηνο.
Σηκέο: thin, medium, thick, length.
border-color
Υξήζε: Οξίδεη ην ρξψκα ησλ ηεζζάξσλ πεξηγξακκάησλ.
Σηκέο: color.
εκεηψζεηο: Μπνξεί λα θαζνξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο απφ έλα έσο ηέζζεξα
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ρξψκαηα.
border-left
Υξήζε: Μία ζπληνκεπκέλε ηδηφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα
ηδηφηεηεο ηνπ αξηζηεξνχ πεξηγξάκκαηνο ζε κία δήισζε.
Σηκέο: border-left-width, border-left-style, border-left-color.

νξίζνπκε φιεο ηηο

border-left-width
Υξήζε: Οξίδεη ην πιάηνο ηνπ αξηζηεξνχ πεξηγξάκκαηνο.
Σηκέο: thin, medium, thick, length.
border-left-style
Υξήζε: Οξίδεη ην ζηπι ηνπ αξηζηεξνχ πεξηγξάκκαηνο.
Σηκέο: border-style.
border-left-color
Υξήζε: Οξίδεη ην ρξψκα ηνπ αξηζηεξνχ πεξηγξάκκαηνο.
Σηκέο: border-color.
border-right
Υξήζε: Μία ζπληνκεπκέλε ηδηφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα
ηδηφηεηεο ηνπ δεμηνχ πεξηγξάκκαηνο ζε κία δήισζε.
Σηκέο: border-right-width, border-right-style, border-right-color.

νξίζνπκε φιεο ηηο

border-right-color
Υξήζε: Οξίδεη ην ρξψκα ηνπ δεμηνχ πεξηγξάκκαηνο.
Σηκέο: border-color.
border-right-style
Υξήζε: Οξίδεη ην ζηπι ηνπ δεμηνχ πεξηγξάκκαηνο.
Σηκέο: border-style.
border-right-width
Υξήζε: Οξίδεη ην πιάηνο ηνπ δεμηνχ πεξηγξάκκαηνο.
Σηκέο: thin, medium, thick, length.
border-style
Υξήζε: Οξίδεη ην ζηπι ησλ ηεζζάξσλ πεξηγξακκάησλ.
Σηκέο: none, hidden, dotted, dashed, solid, double, groove, ridge, inset, outset.
εκεηψζεηο: Μπνξεί λα θαζνξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο απφ έλα έσο ηέζζεξα ζηπι.
border-top
Υξήζε: Μία ζπληνκεπκέλε ηδηφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα νξίζνπκε φιεο
ηδηφηεηεο ηνπ πάλσ πεξηγξάκκαηνο ζε κία δήισζε.
Σηκέο: border-top-width, border-top-style, border-top-color.

ηηο

border-top-color
Υξήζε: Οξίδεη ην ρξψκα ηνπ πάλσ πεξηγξάκκαηνο.
Σηκέο: border-color.
border-top-style
Υξήζε: Οξίδεη ην ζηπι ηνπ πάλσ πεξηγξάκκαηνο.
Σηκέο: border-syle.
border-top-width
Υξήζε: Οξίδεη ην πιάηνο ηνπ πάλσ πεξηγξάκκαηνο.
Σηκέο: thin, medium, thick, length.
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border-width
Υξήζε: Μία ζπληνκεπκέλε ηδηφηεηα γηα ηνλ νξηζκφ ηνπ πιάηνπο ησλ
ηεζζάξσλ πεξηγξακκάησλ ζε κία δήισζε.
Σηκέο: thin, medium, thick, length.
εκεηψζεηο: Μπνξεί λα θαζνξηζηεί ρξεζηκνπνηψληαο έλα έσο ηέζζεξα πιάηε.
margin
Υξήζε: Μία ζπληνκεπκέλε ηδηφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα νξίζνπκε φιεο ηηο
ηδηφηεηεο ησλ πεξηζσξίσλ ζε κία δήισζε.
Σηκέο: margin-top, margin-right, margin-bottom, margin-left.
margin-bottom
Υξήζε: Οξίδεη ην θάησ πεξηζψξην ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: auto, length, %.
margin-left
Υξήζε: Οξίδεη ην αξηζηεξφ πεξηζψξην ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: auto, length, %.
margin-right
Υξήζε: Οξίδεη ην δεμηφ πεξηζψξην ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: auto, length, %.
margin-top
Υξήζε: Οξίδεη ην πάλσ πεξηζψξην ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: auto, length, %.
padding
Υξήζε: Μία ζπληνκεπκέλε ηδηφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα νξίζνπκε φιεο ηηο
ηδηφηεηεο αλαπιήξσζεο ζε κία δήισζε.
Σηκέο: padding-top, padding-right, padding-bottom, padding-left.
padding-bottom
Υξήζε: Οξίδεη ηελ θάησ αλαπιήξσζε ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: length, %.
padding-left
Υξήζε: Οξίδεη ηελ αξηζηεξή αλαπιήξσζε ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: length, %.
padding-right
Υξήζε: Οξίδεη ηε δεμηά αλαπιήξσζε ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: length, %.
padding-top
Υξήζε: Οξίδεη ηελ πάλσ αλαπιήξσζε ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: length, %.
bottom
Υξήζε: Οξίδεη ηε κεηαηφπηζε κεηαμχ ηεο θάησ άθξεο ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο
θάησ άθξεο ηνπ γνλέα ηνπ ζηνηρείνπ.
Σηκέο: auto, length, %.
clear
Υξήζε: Πξνζδηνξίδεη ηηο πιεπξέο ελφο ζηνηρείνπ εθεί φπνπ δελ επηηξέπνληαη
άιια θηλεηά ζηνηρεία.
Σηκέο: left, right, both, none.
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clip
Υξήζε: Οξίδεη ην ζρήκα ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: auto, shape.
εκεηψζεηο: Σν ζηνηρείν απνθφπηεηαη ζε απηφ ην ζρήκα φηαλ εκθαλίδεηαη.
cursor
Υξήζε: Καζνξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ δξνκέα ηνπ πνληηθηνχ πνπ ζα εκθαλίδεηαη.
Σηκέο: url, auto, crosshair, default, pointer, move, e-resize, ne-resize, nwresize, n-resize, se-resize, sw-resize, s-resize, w-resize, text, wait, help.
display
Υξήζε: Οξίδεη εάλ θαη πσο εκθαλίδεηαη έλα ζηνηρείν.
Σηκέο: none, inline, block, list-item, run-in, compact, marker, table, inlinetable, table - row - group, table - header - group, table - footer - group,
table - row, table-column-group, table-column, table-cell, table-caption.
float
Υξήζε: Οξίδεη πνπ ζα εκθαληζηεί κία εηθφλα ή έλα θείκελν ζε ζρέζε κε έλα
άιιν ζηνηρείν.
Σηκέο: left, right, none.
left
Υξήζε: Οξίδεη ηε κεηαηφπηζε κεηαμχ ηεο αξηζηεξήο άθξεο ηνπ ζηνηρείνπ θαη
ηεο αξηζηεξήο άθξεο ηνπ γνληθνχ ζηνηρείνπ ηνπ.
Σηκέο: auto, length, %.
overflow
Υξήζε: Πξνζδηνξίδεη ηη ζπκβαίλεη
ππεξρεηιίζνπλ ζηελ πεξηνρή ηνπο.
Σηκέο: auto, visible, hidden, scroll.

εάλ

ηα

πεξηερφκελα ελφο ζηνηρείνπ

position
Υξήζε: Καζνξίδεη ηε δηάηαμε ελφο ζηνηρείνπ σο πξνο ην αλ ρξεζηκνπνηεί
ζηαηηθή, ζρεηηθή, απφιπηε ή ζηαζεξή ζέζε.
Σηκέο: static, relative, absolute, fixed.
right
Υξήζε: Οξίδεη ηε κεηαηφπηζε κεηαμχ ηεο δεμηάο άθξεο ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο
δεμηάο άθξεο ηνπ γνληθνχ ζηνηρείνπ ηνπ.
Σηκέο: auto, length, %.
top
Υξήζε: Οξίδεη ηε κεηαηφπηζε κεηαμχ ηεο πάλσ άθξεο ηνπ ζηνηρείνπ θαη ηεο
πάλσ άθξεο ηνπ γνληθνχ ηνπ ζηνηρείνπ.
Σηκέο: auto, length, %.
vertical-align
Υξήζε: Οξίδεη ηελ θάζεηε ζηνίρηζε ελφο ζηνηρείνπ.
Σηκέο: baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom, text-bottom, length, %.
visibility
Υξήζε: Πξνζδηνξίδεη εάλ έλα ζηνηρείν ζα πξέπεη λα θαίλεηαη (νξαηφ) ή λα είλαη
θξπθφ (αφξαην).
Σηκέο: visible, hidden, collapse.
z-δείθηεο
Υξήζε: Οξίδεη ηνλ z-δείθηε (ζεηξά ζηε ζηνίβα) ελφο ζηνηρείνπ.
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Σηκέο: auto, number.
list-style
Υξήζε: Μία ζπληνκεπκέλε ηδηφηεηα πνπ καο επηηξέπεη λα νξίζνπκε φιεο
ηδηφηεηεο κίαο ιίζηαο ζε κία δήισζε.
Σηκέο: list-style-type, list-style-position, list-style-image.

ηηο

list-style-image
Υξήζε: Οξίδεη κία εηθφλα σο ην δείθηε ησλ ζηνηρείσλ κίαο ιίζηαο (θνπθθίδα) γηα
ηε ιίζηα.
Σηκέο: none, url.
list-style-position
Υξήζε: Οξίδεη πνπ ζα
(θνπθθίδα) ζηε ιίζηα.
Σηκέο: inside, outside.

ηνπνζεηεζεί ν δείθηεο

ησλ

ζηνηρείσλ

κίαο

ιίζηαο

list-style-type
Υξήζε: Οξίδεη ηνλ ηχπν ηνπ δείθηε ησλ ζηνηρείσλ κίαο ιίζηαο (θνπθθίδα).
Σηκέο: none, disc, circle, square, decimal, decimal - leading - zero, lower roman, upper-roman, lower-alpha, upper-alpha, lower-greek, lower-latin, upperlatin, hebrew, armenian, georgian, cjk - ideographic, hiragana, katakana,
hiragana - iroha,
katakana-iroha.
border-collapse
Υξήζε: Οξίδεη ην πξνηππν κνληέιν πεξηγξάκκαηνο ελφο πίλαθα.
Σηκέο: collapse, separate.
border-spacing
Υξήζε: Οξίδεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ ησλ πεξηγξακκάησλ γεηηνληθψλ θειηψλ.
Σηκέο: length length.
caption-side
Υξήζε: Οξίδεη ηε ζέζε ηεο ιεδάληαο ζε ζρέζε κε ηνλ πίλαθα.
Σηκέο: top, bottom, left, right.
empty-cells
Υξήζε: Πξνζδηνξίδεη εάλ ηα θειηά ρσξίο νξαηά πεξηερφκελα ζα πξέπεη λα
έρνπλ πεξηγξάκκαηα.
Σηκέο: show, hide.
table-layout
Υξήζε: Πξνζδηνξίδεη πσο ζα δηαηαρζεί ν πίλαθαο.
Σηκέο: auto, fixed.
εκεηψζεηο: Δπηηαρχλεη ηελ απφδνζε ηνπ browser γηα ζηαζεξνχ κεγέζνπο
πίλαθεο εάλ ην νξίζνπκε ζε fixed.
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3.

ΑΝΑΛΤΗ ΚΧΓΙΚΑ ΣΟΤ APPLET

ε εηνχην ην θεθάιαην ζα αλαιπζεί ν ζρεδηαζκφο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα έλα θνκκάηη
ελφο Applet ηεο δηπισκαηηθήο απηήο εξγαζίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ζα αλαθεξζνχλ φινη νη
πηζαλνί ηξφπνη κε ηνπο νπνίνπο ν ρξήζηεο κπνξεί λα κεηαβεί απφ κία θαηάζηαζε
εξσηήζεσλ γηα έλα κεραλνινγηθφ ζρέδην ζηελ επφκελε θαηάζηαζε επεξσηήζεσλ γηα ην
επφκελν κεραλνινγηθφ ζρέδην. Θα παξνπζηαζηεί ν θψδηθαο ηνπ πξνγξάκκαηνο γηα
εηνχην ην απφζπαζκα ηνπ θψδηθα ηνπ Applet ελψ ηα ζρφιηα ζα βξίζθνληαη κέζα
ζην ζχκβνιν „//‟. Με ην ελ ιφγσ ζχκβνιν ν πξνγξακκαηηζηήο δχλαηαη λα γξάςεη
ζρφιηα κίαο γξακκήο κέζα ζηνλ θψδηθα ηεο γιψζζαο Java. Αλ ηα ζρφιηα είλαη
πεξηζζφηεξα απφ κία γξακκέο ηφηε ν πξνγξακκαηηζηήο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβεη ηα
ζρφιηα αλάκεζα ζηα ζχκβνια „/*‟ θαη „*/‟. Παξαθάησ θαίλεηαη φινο ν θψδηθαο απηνχ
ηνπ Applet εθηφο απφ ηνλ θψδηθα ηεο ζπλάξηεζεο sunartisi:
package firstApplet;
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import javax.swing.border.*;
import javax.swing.border.LineBorder.*;

// Δδψ δειψλνληαη ηα παθέηα.

public class firstApplet extends JApplet
{
/* Δδψ δειψλνληαη αληηθείκελα θιάζεσλ θαζψο θαη νη αθέξαηνη i, j.*/
private Font nikos1,nikos2,nikos3,nikos4,nikos5;
private JLabel lable1,lable2,lable3,lable4,lable5,lable6,lable7,lable8;
private JLabel lable9,lable10,lable11,lable12,lable13,lable14,lable15,lable16;
private JLabel lable17,lable18,lable19,lable20,lable21,lable22,lable23;
private JLabel lable24,lable25,lable26,lable27,lable28,lable29,lable30,lable31,lable32;
private JLabel lable33,lable34,lable35,lable36,lable37,lable38,lable39,lable40,lable41;
private Color kostas,kostas2,kostas3,kostas4;
private
ImageIcon
picture1,picture2,picture3,picture4,picture5,picture6,picture7,picture8,picture9;
private ImageIcon picture10,picture11,picture12,picture13,picture14,picture15,picture16;
private ButtonGroup group;
private JRadioButton rbutton1,rbutton2,rbutton3,rbutton4,rbutton5,rbutton6;
private JButton button1,button2,button3,button4,button5;
private LineBorder thickBorder,thickBorder2,thickBorder3,thickBorder4;
private buttonListener blistener;
private int i,j;
public void init()
{
Container john=getContentPane();
john.setLayout(null);
kostas=new Color(204,204,204);
john.setBackground(kostas);
j=0;
i=0;
picture1=new ImageIcon("q1.jpg");
picture3=new ImageIcon("q2.jpg");
picture4=new ImageIcon("q3.jpg");
picture5=new ImageIcon("q4.jpg");
picture6=new ImageIcon("q5.jpg");
picture7=new ImageIcon("q6.jpg");
picture8=new ImageIcon("q7.jpg");
picture9=new ImageIcon("q8.jpg");

// Δδψ δειψλεηαη ην ρξψκα πνπ ζα έρεη νιφθιεξε
// ε κηθξνεθαξκνγή.
// Δδψ θνξηψλνληαη νη εηθφλεο
// ηεο κηθξνεθαξκνγήο
// πνπ είλαη κεραλνινγηθά ζρέδηα.
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picture10=new ImageIcon("q9.jpg");
picture11=new ImageIcon("q10.jpg");
picture12=new ImageIcon("q11.jpg");
picture13=new ImageIcon("q12.jpg");
picture14=new ImageIcon("q13.jpg");
picture15=new ImageIcon("q14.jpg");
picture16=new ImageIcon("q15.jpg");
lable1=new JLabel(picture1); // Δδψ αξρηθνπνηνχκε ην αληηθείκελν lable1 ηεο ηάμεο JLabel
lable1.setBounds(-2,100,765,535);
// λα πεξηέρεη κία απφ ηηο εηθφλεο
// πνπ είλαη κεραλνινγηθά ζρέδηα θαη
john.add(lable1);
// ηνπνζεηείηαη ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηνπ Applet.
picture2=new ImageIcon("M3.gif");
lable2=new JLabel(picture2); // Δδψ αξρηθνπνηνχκε ην αληηθείκελν lable2 ηεο ηάμεο JLabel
lable2.setBounds(30,20,290,60);
// λα πεξηέρεη κία εηθφλα ε
john.add(lable2);
// νπνία δείρλεη ην ζήκα ηνπ εξγαζηεξίνπ M3 θαη ηνπνζεηείηαη ζε
// ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο κηθξνεθαξκνγήο.
lable3=new JLabel("Draw/m3");
// Δδψ αξρηθνπνηνχκε ην αληηθείκελν
nikos1=new Font("SansSerif",Font.BOLD,34);
// lable3 ηεο θιάζεο JLabel λα πεξηέρεη
lable3.setFont(nikos1);
// κία ζπκβνινζεηξά κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα, ζηπι θαη κέγεζνο
lable3.setBounds(500,15,150,40);
// γξακκαηνζεηξάο. Σν αληηθείκελν lable3 νκνίσο
john.add(lable3);
// ηνπνζεηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο κηθξνεθαξκνγήο.
lable4=new JLabel("- Έιεγρνο γλψζεσλ Μεραλνινγηθήο ρεδίαζεο");
nikos2=new Font("SansSerif",Font.PLAIN,24);
lable4.setFont(nikos2);
lable4.setBounds(650,15,500,40);
john.add(lable4);
lable5=new JLabel("Κεθάιαην 2:");
lable5.setFont(nikos2);
lable5.setBounds(935,45,200,40);
john.add(lable5);
lable6=new JLabel("ΟΦΔΙ");
// Δδψ αξρηθνπνηνχκε ην αληηθείκελν lable6 ηεο ηάμεο
nikos3=new Font("SansSerif",Font.BOLD,24);
// JLabel λα έρεη κία
lable6.setFont(nikos3);
// ζπκβνινζεηξά κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα, ζηπι
kostas2=Color.red;
// θαη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο. Αθφκε
lable6.setForeground(kostas2);
// γηα απηήλ ηε ζπκβνινζεηξά ζέηνπκε ην ρξψκα ηεο
lable6.setBounds(1075,45,200,40);
// λα είλαη ην θφθθηλν.
john.add(lable6);
lable7=new JLabel("Απάληεζε:");
lable7.setFont(nikos3);
lable7.setBounds(794,119,200,50);
john.add(lable7);
blistener=new buttonListener();
// Δδψ αξρηθνπνηνχκε ηνλ αθξναηή ησλ θνπκπηψλ.
group=new ButtonGroup();
rbutton1=new JRadioButton("",false);
// Δδψ αξρηθνπνηνχκε έλα ξαδηνπιήθηξν
rbutton1.setBounds(833,180,25,35);
// λα κελ πεξηέρεη θακία ζπκβνινζεηξά θαη λα κελ
group.add(rbutton1);
// είλαη αξρηθά επηιεγκέλν. Σν ξαδηνπιήθηξν ην βάδνπκε
κέζα rbutton1.setBackground(kostas);
// ζε κία νκάδα θαη ην ηνπνζεηνχκε ζε κία
rbutton1.setFocusable(false);
// ζπγθεθξηκέλε ζέζε ζηε κηθξνεθαξκνγή ελψ
ζέηνπκε rbutton1.addActionListener(blistener); // ην παξαζθεληαθφ ρξψκα ηνπ θνπκπηνχ
john.add(rbutton1);
// ίδην κε ην ρξψκα πνπ έρνπκε ζέζεη γηα
// νιφθιεξε ηε κηθξνεθαξκνγή. Δπίζεο έρνπκε αθαηξέζεη ηελ
// εζηίαζε απφ ην ξαδηνπιήθηξν θαη ην έρνπκε ζπλδέζεη κε ηνλ αθξναηή
// ηνπ θνπκπηνχ. Σα ίδηα αθξηβψο έρνπλ γίλεη θαη γηα ηα
// άιια 5 ξαδηνπιήθηξα.
lable32=new JLabel("Πξφνςε"); // Δδψ αξρηθνπνηνχκε έλα αληηθείκελν lable32 ηεο θιάζεο
lable32.setFont(nikos2);
// JLabel λα πεξηέρεη κία ζπκβνινζεηξά κε ζπγθεθξηκέλν
lable32.setBounds(861,180,245,35); // φλνκα, ζηπι θαη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο. Απηφ ην
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john.add(lable32);
// αληηθείκελν ηνπνζεηείηαη δεμηά απφ ην πξψην ξαδηνπιήθηξν.
rbutton2=new JRadioButton("",false);
// Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηα αληηθείκελα ηεο ηάμεο
rbutton2.setBounds(833,220,25,35);
// JLabel κε νλφκαηα lable33, lable34, lable35,
group.add(rbutton2); // lable36 θαη lable37. Σν αληηθείκελν lable33 ηνπνζεηείηαη δεμηά απφ
rbutton2.setBackground(kostas);
// ην δεχηεξν ξαδηνπιήθηξν, ην αληηθείκελν lable34
rbutton2.setFocusable(false);
// δεμηά απφ ην ηξίην ξαδηνπιήθηξν θ.ν.θ.
rbutton2.addActionListener(blistener);
john.add(rbutton2);
lable33=new JLabel("Κάηνςε");
lable33.setFont(nikos2);
lable33.setBounds(861,220,245,35);
john.add(lable33);
rbutton3=new JRadioButton("",false);
rbutton3.setBounds(833,260,25,35);
group.add(rbutton3);
rbutton3.setBackground(kostas);
rbutton3.setFocusable(false);
rbutton3.addActionListener(blistener);
john.add(rbutton3);
lable34=new JLabel("Αξηζηεξή πιάγηα φςε");
lable34.setFont(nikos2);
lable34.setBounds(861,260,245,35);
john.add(lable34);
rbutton4=new JRadioButton("",false);
rbutton4.setBounds(833,300,25,35);
group.add(rbutton4);
rbutton4.setBackground(kostas);
rbutton4.setFocusable(false);
rbutton4.addActionListener(blistener);
john.add(rbutton4);
lable35=new JLabel("Γεμηά πιάγηα φςε");
lable35.setFont(nikos2);
lable35.setBounds(861,300,245,35);
john.add(lable35);
rbutton5=new JRadioButton("",false);
rbutton5.setBounds(833,340,25,35);
group.add(rbutton5);
rbutton5.setBackground(kostas);
rbutton5.setFocusable(false);
rbutton5.addActionListener(blistener);
john.add(rbutton5);
lable36=new JLabel("Άλνςε");
lable36.setFont(nikos2);
lable36.setBounds(861,340,245,35);
john.add(lable36);
rbutton6=new JRadioButton("",false);
rbutton6.setBounds(833,380,25,35);
group.add(rbutton6);
rbutton6.setBackground(kostas);
rbutton6.setFocusable(false);
rbutton6.addActionListener(blistener);
john.add(rbutton6);
lable37=new JLabel("Πίζσ φςε");
lable37.setFont(nikos2);
lable37.setBounds(861,380,245,35);
john.add(lable37);
kostas3=Color.white;
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thickBorder = new LineBorder(Color.black,2);
// Δδψ αξρηθνπνηνχκε έλα αληηθείκελν
// thickBorder ηεο ηάμεο LineBorder ε νπνία αλήθεη ζην παθέην javax.swing.border θαη
// είλαη ππνθιάζε ηεο ηάμεο Border. ηελ αξρηθνπνίεζε εηνχηνπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ην
// ρξψκα ηνπ είλαη ην καχξν θαη έρεη θάπνην ζπγθεθξηκέλν πάρνο.
button1=new JButton("OK");
// Δδψ αξρηθνπνηνχκε ην αληηθείκελν button1 ηεο ηάμεο
button1.setBounds(861,450,70,45);
// JButton λα πεξηέρεη κία ζπκβνινζεηξά
button1.setFont(nikos2);
// κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα, ζηπι θαη κέγεζνο γξακκαηνζεηξάο.
button1.setBackground(kostas3);
// Σν παξαζθεληαθφ ρξψκα εηνχηνπ
ηνπ button1.setBorder(thickBorder);
// παξαιιειφγξακκνπ θνπκπηνχ είλαη ην άζπξν.
button1.setFocusable(false); // Αθφκε έρνπκε αθαηξέζεη ηελ εζηίαζε απφ ην θνπκπί ελψ
button1.setEnabled(false);
// ην έρνπκε απελεξγνπνηεκέλν θαη ζπλδεδεκέλν
button1.addActionListener(blistener); // κε ηνλ αθξναηή ησλ θνπκπηψλ. Σν ελ ιφγσ θνπκπί
john.add(button1);
// ηνπνζεηείηαη ζε ζπγθεθξηκέλν ζεκείν ηεο κηθξνεθαξκνγήο.
// Δπηπξφζζεηα ζην θνπκπί ζέηνπκε έλα ζπγθεθξηκέλν πάρνο πεξηγξάκκαηνο.
button2=new JButton("Δπφκελε εξψηεζε");
// Σα ίδηα αθξηβψο ηζρχνπλ θαη γηα ηα
button2.setBounds(861,510,250,45); // αληηθείκελα ηεο θιάζεο JButton button2, button3,
button2.setFont(nikos2);
// button4 θαη button5. Η κφλε δηαθνξά είλαη φηη ηα θνπκπηά
button2.setBackground(kostas3);
// button3,button4 θαη button5 δελ είλαη νξαηά
button2.setBorder(thickBorder);
// νχηε απελεξγνπνηεκέλα θαη
button2.setEnabled(true);
// φηη ην button2 είλαη ελεξγνπνηεκέλν.
button2.setFocusable(false);
button2.addActionListener(blistener);
john.add(button2);
button3=new JButton("Ξαλά");
button3.setBounds(1021,580,90,45);
button3.setFont(nikos2);
button3.setBackground(kostas3);
button3.setBorder(thickBorder);
button3.setFocusable(false);
button3.addActionListener(blistener);
button3.setVisible(false);
john.add(button3);
button4=new JButton("πλέρεηα γηα ην ηέινο");
button4.setBounds(861,510,250,45);
button4.setFont(nikos2);
button4.setBackground(kostas3);
button4.setBorder(thickBorder);
button4.setFocusable(false);
button4.addActionListener(blistener);
button4.setVisible(false);
john.add(button4);
button5=new JButton("Πάιη απφ ηελ αξρή");
button5.setBounds(861,510,250,45);
button5.setFont(nikos2);
button5.setBackground(kostas3);
button5.setBorder(thickBorder);
button5.setFocusable(false);
button5.addActionListener(blistener);
button5.setVisible(false);
john.add(button5);
lable8=new JLabel("Δπηηπρίεο:");
lable8.setFont(nikos2);
lable8.setBounds(861,580,200,45);
john.add(lable8);
kostas4=new Color(0,200,0);
thickBorder2 = new LineBorder(Color.black,3);
thickBorder3 = new LineBorder(kostas2,2);
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thickBorder4 = new LineBorder(kostas2,3);
nikos4=new Font("SansSerif",Font.BOLD,22);
lable9=new JLabel(" 1 ");
// Δδψ αξρηθνπνηνχκε ην αληηθείκελν lable9 ηεο ηάμεο JLabel
lable9.setBounds(1180,12,40,35);
// λα πεξηέρεη κία ζπκβνινζεηξά κε ζπγθεθξηκέλν
lable9.setBackground(kostas3);
// φλνκα, ζηπι θαη κέγεζνο. Δπίζεο ζέηνπκε ηα
lable9.setFont(nikos4);
// παξαζθεληαθφ ρξψκα λα είλαη ην άζπξν θαη ην αληηθείκελν λα
lable9.setBorder(thickBorder2);
// έρεη έλα νξηζκέλν πάρνο πεξηγξάκκαηνο. Σα ίδηα
lable9.setOpaque(true); // αθξηβψο ηζρχνπλ θαη γηα ηα αληηθείκελα ηεο θιάζεο JLabel
john.add(lable9);
// lable10, lable11, lable12, lable13, lable14, lable15, lable16,
lable10=new JLabel(" 2 ");
// lable17, lable18, lable19, lable20, lable21, lable22 θαη
lable10.setBounds(1180,53,40,35);
// lable23 κε ηε κφλε δηαθνξά πσο απηά ηα
lable10.setBackground(kostas3); // αληηθείκελα έρνπλ πην ιεπηφ πάρνο πεξηγξάκκαηνο
lable10.setFont(nikos4);
// απφ ην αληηθείκελν lable9.
lable10.setBorder(thickBorder);
lable10.setOpaque(true);
john.add(lable10);
lable11=new JLabel(" 3 ");
lable11.setBounds(1180,94,40,35);
lable11.setBackground(kostas3);
lable11.setFont(nikos4);
lable11.setBorder(thickBorder);
lable11.setOpaque(true);
john.add(lable11);
lable12=new JLabel(" 4 ");
lable12.setBounds(1180,135,40,35);
lable12.setBackground(kostas3);
lable12.setFont(nikos4);
lable12.setBorder(thickBorder);
lable12.setOpaque(true);
john.add(lable12);
lable13=new JLabel(" 5 ");
lable13.setBounds(1180,176,40,35);
lable13.setBackground(kostas3);
lable13.setFont(nikos4);
lable13.setBorder(thickBorder);
lable13.setOpaque(true);
john.add(lable13);
lable14=new JLabel(" 6 ");
lable14.setBounds(1180,217,40,35);
lable14.setBackground(kostas3);
lable14.setFont(nikos4);
lable14.setBorder(thickBorder);
lable14.setOpaque(true);
john.add(lable14);
lable15=new JLabel(" 7 ");
lable15.setBounds(1180,258,40,35);
lable15.setBackground(kostas3);
lable15.setFont(nikos4);
lable15.setBorder(thickBorder);
lable15.setOpaque(true);
john.add(lable15);
lable16=new JLabel(" 8 ");
lable16.setBounds(1180,299,40,35);
lable16.setBackground(kostas3);
lable16.setFont(nikos4);
lable16.setBorder(thickBorder);
lable16.setOpaque(true);
106

john.add(lable16);
lable17=new JLabel(" 9 ");
lable17.setBounds(1180,340,40,35);
lable17.setBackground(kostas3);
lable17.setFont(nikos4);
lable17.setBorder(thickBorder);
lable17.setOpaque(true);
john.add(lable17);
lable18=new JLabel(" 10");
lable18.setBounds(1180,381,40,35);
lable18.setBackground(kostas3);
lable18.setFont(nikos4);
lable18.setBorder(thickBorder);
lable18.setOpaque(true);
john.add(lable18);
lable19=new JLabel(" 11");
lable19.setBounds(1180,422,40,35);
lable19.setBackground(kostas3);
lable19.setFont(nikos4);
lable19.setBorder(thickBorder);
lable19.setOpaque(true);
john.add(lable19);
lable20=new JLabel(" 12");
lable20.setBounds(1180,463,40,35);
lable20.setBackground(kostas3);
lable20.setFont(nikos4);
lable20.setBorder(thickBorder);
lable20.setOpaque(true);
john.add(lable20);
lable21=new JLabel(" 13");
lable21.setBounds(1180,504,40,35);
lable21.setBackground(kostas3);
lable21.setFont(nikos4);
lable21.setBorder(thickBorder);
lable21.setOpaque(true);
john.add(lable21);
lable22=new JLabel(" 14");
lable22.setBounds(1180,545,40,35);
lable22.setBackground(kostas3);
lable22.setFont(nikos4);
lable22.setBorder(thickBorder);
lable22.setOpaque(true);
john.add(lable22);
lable23=new JLabel(" 15");
lable23.setBounds(1180,586,40,35);
lable23.setBackground(kostas3);
lable23.setFont(nikos4);
lable23.setBorder(thickBorder);
lable23.setOpaque(true);
john.add(lable23);
lable24=new JLabel("");
lable24.setFont(nikos1);
add(lable24);
lable25=new JLabel("0");
lable25.setFont(nikos2);
lable25.setBounds(975,582,200,45);
john.add(lable25);
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lable26=new JLabel("Η ζσζηή απάληεζε είλαη:"); // Δδψ αξρηθνπνηνχκε έλα αληηθείκελν
lable26.setFont(nikos2);
// lable26 ηεο ηάμεο JLabel λα πεξηέρεη κία ζπκβνινζεηξά
lable26.setBounds(768,75,300,40);
// κε ζπγθεθξηκέλν φλνκα, ζηπι θαη κέγεζνο
lable26.setVisible(false); // γξακκαηνζεηξάο. Δπίζεο ζέηνπκε ην αληηθείκελν απηφ λα κελ
john.add(lable26);
// είλαη νξαηφ. Σα ίδηα ηζρχνπλ θαη γηα ηα αληηθείκελα ηεο θιάζεο
nikos5=new Font("SansSerif",Font.BOLD+Font.ITALIC,24);
// JLabel lable27, lable28,
lable27=new JLabel("Πξφνςε");
// lable29, lable30, lable31, lable38, lable39, lable40,
lable27.setFont(nikos5);
// θαη lable41.
lable27.setBounds(1054,75,200,40);
lable27.setVisible(false);
john.add(lable27);
lable28=new JLabel("Αξηζηεξή");
lable28.setFont(nikos5);
lable28.setBounds(1043,75,200,40);
lable28.setVisible(false);
john.add(lable28);
lable29=new JLabel("πιάγηα φςε");
lable29.setFont(nikos5);
lable29.setBounds(1013,100,200,40);
lable29.setVisible(false);
john.add(lable29);
lable30=new JLabel("Κάηνςε");
lable30.setFont(nikos5);
lable30.setBounds(1058,75,200,40);
lable30.setVisible(false);
john.add(lable30);
lable31=new JLabel("Η ζσζηή απάληεζε ήηαλ:");
lable31.setFont(nikos2);
lable31.setBounds(768,75,300,40);
lable31.setVisible(false);
john.add(lable31);
lable38=new JLabel("Άλνςε");
lable38.setFont(nikos5);
lable38.setBounds(1070,75,200,40);
lable38.setVisible(false);
john.add(lable38);
lable39=new JLabel("Γεμηά");
lable39.setFont(nikos5);
lable39.setBounds(1087,75,200,40);
lable39.setVisible(false);
john.add(lable39);
lable40=new JLabel("Πίζσ");
lable40.setFont(nikos5);
lable40.setBounds(1087,75,200,40);
lable40.setVisible(false);
john.add(lable40);
lable41=new JLabel("φςε");
lable41.setFont(nikos5);
lable41.setBounds(1100,100,200,40);
lable41.setVisible(false);
john.add(lable41);
}
private class buttonListener implements ActionListener
{
public void actionPerformed(ActionEvent event)
{
String buttonb=event.getActionCommand();
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sunartisi(buttonb);
}
}

ρήκα 3.1 : Απηή ε εηθφλα είλαη ην πξψην πξάγκα πνπ ζα δεη ν ρξήζηεο φηαλ ηξέμεη ηε
ζπγθεθξηκέλε κηθξνεθαξκνγή.
Δδψ είλαη ην απφζπαζκα ηνπ θψδηθα ηεο ζπλάξηεζεο sunartisi:
public void sunartisi(String buttonb)
{
if((!rbutton1.isSelected()&&!rbutton2.isSelected()&&!rbutton3.isSelected()&&!rbutton4.isSe
lected()&&!rbutton5.isSelected()&&!rbutton6.isSelected())&&buttonb.equals("Δπφκελε
εξψηεζε")&&j==0)
{
// ε εηνχηε ηε ζπλζήθε ηνπ if ειέγρνπκε εάλ ην j είλαη 0 θαη ν ρξήζηεο δελ επέιεμε
// θαλέλα ξαδηνπιήθηξν ελψ πάηεζε ην παξαιιειφγξακκν θνπκπί κε ηε
// ζπκβνινζεηξά "Δπφκελε εξψηεζε".
lable27.setVisible(true);
// Σφηε ζα εκθαληζηνχλ ηα αληηθείκελα lable27 θαη lable31 ηεο
lable31.setVisible(true);
// ηάμεο JLabel πνπ είλαη ε απάληεζε ηεο εξψηεζεο.
lable9.setBackground(kostas2);// Δπίζεο ην παξαζθεληαθφ ρξψκα ηνπ αληηθεηκέλνπ lable9
lable9.setBorder(thickBorder);
// ηεο θιάζεο JLabel απφ άζπξν ζα γίλεη θφθθηλν, ην
lable10.setBorder(thickBorder2); // πεξίγξακκα ηνπ αληηθεηκέλνπ lable9 ζα γίλεη πην ιεπηφ
lable1.setIcon(picture3); // ελψ ην πεξίγξακκα ηνπ αληηθεηκέλνπ lable10 ηεο θιάζεο JLabel
j=6;
// ζα γίλεη πην παρχ. Αθφκε ζα θνξησζεί ζην αληηθείκελν lable1 ηεο θιάζεο
} // JLabel ε επφκελε εηθφλα κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ θαη ν αθέξαηνο j γίλεηαη ίζνο κε ην 6.
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ρήκα 3.2 : Δηνχηε ε εηθφλα αληηθαηνπηξίδεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε ηνπ if πνπ
αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο.

else
if((rbutton1.isSelected()||rbutton2.isSelected()||rbutton3.isSelected()||rbutton4.isSelected ()
|| rbutton5.isSelected()||rbutton6.isSelected())&&j==0)
{
// Με απηήλ ηε ζπλζήθε ειέγρνπκε αλ ν ρξήζηεο επέιεμε θάπνην απφ ηα
// ξαδηνπιήθηξα θαη ην j είλαη 0. Δάλ ην j είλαη 0 θαη
button1.setEnabled(true);
// αλ επηιέρζεθε θάπνην απφ ηα ξαδηνπιήθηξα ηφηε
// ην αληηθείκελν button1 ηεο θιάζεο
//JButton ήηνη ην παξαιιειφγξακκν θνπκπί πνπ
button2.setEnabled(false);
// πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά "ΟΚ" ελεξγνπνηείηαη ελψ ην
// αληηθείκελν button2 ηεο ίδηαο ηάμεο δειαδή ην παξαιιειφγξακκν
j++;
// θνπκπί πνπ πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά "Δπφκελε εξψηεζε"
// απελεξγνπνηείηαη. Δπίζεο ε ηηκή ηνπ j απμάλεη θαηά 1
// δειαδή γίλεηαη 1 αθνχ ζηε κέζνδν init ηα i, j είραλ αξρηθνπνηεζεί κε ηελ ηηκή 0.
}
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ρήκα 3.3 : Απηή ε εηθφλα δείρλεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε ηελ νπνία κφιηο
πεξηγξάςακε.

else if(buttonb.equals("OK")&&j==1&&rbutton1.isSelected())
{
// Με απηήλ ηε ζπλζήθε ειέγρνπκε εάλ ην j είλαη 1,
// αλ παηήζεθε ην παξαιιειφγξακκν
button1.setEnabled(false);
// θνπκπί πνπ πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά "OK" θαη αλ έρεη
button2.setEnabled(true);
// επηιερζεί ην πξψην ξαδηνπιήθηξν.
// Σφηε ην θνπκπί πνπ πεξηέρεη
lable9.setBackground(kostas4); // ηε ζπκβνινζεηξά "OK" απελεξγνπνηείηαη ελψ απηφ πνπ
lable24.setText("OK");
// πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά "Δπφκελε εξψηεζε" ελεξγνπνηείηαη.
lable24.setForeground(kostas4);
// Δπίζεο ην αληηθείκελν lable9 ηεο ηάμεο JLabel
lable24.setBounds(980,450,200,40);
// γίλεηαη πξάζηλν ελψ εκθαλίδεηαη κε πξάζηλα
lable25.setText("1");
// γξάκκαηα ε ιέμε OK.
// Αθφκε δίπια ζηε ιέμε Δπηηπρίεο εκθαλίδεηαη
ην 1. if(rbutton1.isSelected()&&j==1)
// Δδψ εμεηάδνπκε αλ επηιέρζεθε ην
// πξψην ξαδηνπιήθηξν
{
// θαη αλ ην j είλαη ίζν κε 1. Αλ ηζρχνπλ απηά ηφηε βγαίλεη απφ ηελ νκάδα ησλ
group.remove(rbutton1); // ξαδηνπιήθηξσλ ην πξψην ξαδηνπιήθηξν, αθαηξείηαη ε επηινγή
// θαη πξνζζέηεηαη ην ξαδηνπιήθηξν πάιη ζηελ νκάδα.
rbutton1.setSelected(false);
// Σα ίδηα αθξηβψο γίλνληαη θαη ζηηο ακέζσο
// επφκελεο ζπλζήθεο
group.add(rbutton1);
// γηα ηα ππφινηπα 5 ξαδηνπιήθηξα.
}
else if(rbutton2.isSelected()&&j==1)
{
group.remove(rbutton2);
rbutton2.setSelected(false);
group.add(rbutton2);
}
else if(rbutton3.isSelected()&&j==1)
{
group.remove(rbutton3);
rbutton3.setSelected(false);
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group.add(rbutton3);
}
else if(rbutton4.isSelected()&&j==1)
{
group.remove(rbutton4);
rbutton4.setSelected(false);
group.add(rbutton4);
}
else if(rbutton5.isSelected()&&j==1)
{
group.remove(rbutton5);
rbutton5.setSelected(false);
group.add(rbutton5);
}
else if(rbutton6.isSelected()&&j==1)
{
group.remove(rbutton6);
rbutton6.setSelected(false);
group.add(rbutton6);
}
rbutton1.setEnabled(false);

// Μεηά φια ηα ξαδηνπιήθηξα απελεξγνπνηνχληαη.

rbutton2.setEnabled(false);
rbutton3.setEnabled(false);
rbutton4.setEnabled(false);
rbutton5.setEnabled(false);
rbutton6.setEnabled(false);
i=2;
j=5;

// Σέινο γηα απηήλ ηελ πεξίπησζε ην i παίξλεη ηελ ηηκή 2 ελψ ην j
// ιακβάλεη ηελ ηηκή 5.

}
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ρήκα 3.4 : Δηνχηε ε εηθφλα δείρλεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε πνπ κφιηο πεξηγξάςακε.

else if(buttonb.equals("OK")&&j==1&&!rbutton1.isSelected())
{ // Δδψ ειέγρνπκε αλ ην j είλαη 1, αλ παηήζεθε ην θνπκπί πνπ πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά
button1.setEnabled(false);
// "OK" θαη ην εάλ δελ έρεη επηιεγεί ην πξψην ξαδηνπιήθηξν.
button2.setEnabled(true);
// Σφηε ην θνπκπί πνπ πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά "OK"
button3.setVisible(true); // απελεξγνπνηείηαη ελψ ην θνπκπί πνπ πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά
lable9.setBackground(kostas2); // "Δπφκελε εξψηεζε" ελεξγνπνηείηαη. Δπίζεο εκθαλίδεηαη
lable24.setText("ΛΑΘΟ");
// έλα άιιν παξαιιειφγξακκν θνπκπί ελεξγνπνηεκέλν
lable24.setForeground(kostas2); // ην νπνίν πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά "Ξαλά". Αθφκε ην
lable24.setBounds(965,450,200,40);
// αληηθείκελν lable9 ηεο θιάζεο JLabel γίλεηαη
// απφ άζπξν θφθθηλν ελψ εκθαλίδεηαη κε θφθθηλα γξάκκαηα ε ιέμε ΛΑΘΟ.
if(rbutton1.isSelected()&&j==1) // Δδψ εμεηάδνπκε αλ επηιέρζεθε ην πξψην ξαδηνπιήθηξν
{
// θαη εάλ ην j είλαη 1. Αλ λαη ηφηε βγαίλεη απφ ηελ νκάδα ησλ ξαδηνπιήθηξσλ ην
group.remove(rbutton1); // πξψην ξαδηνπιήθηξν, αθαηξείηαη ε επηινγή θαη πξνζζέηεηαη ην
rbutton1.setSelected(false);
// ξαδηνπιήθηξν πάιη ζηελ νκάδα.
group.add(rbutton1);
// Σα ίδηα αθξηβψο γίλνληαη θαη ζηηο ακέζσο επφκελεο ζπλζήθεο
}
// γηα ηα ππφινηπα 5 ξαδηνπιήθηξα.
else if(rbutton2.isSelected()&&j==1)
{
group.remove(rbutton2);
rbutton2.setSelected(false);
group.add(rbutton2);
}
else if(rbutton3.isSelected()&&j==1)
{
group.remove(rbutton3);
rbutton3.setSelected(false);
group.add(rbutton3);
}
else if(rbutton4.isSelected()&&j==1)
{
group.remove(rbutton4);
rbutton4.setSelected(false);
group.add(rbutton4);
}
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else if(rbutton5.isSelected()&&j==1)
{
group.remove(rbutton5);
rbutton5.setSelected(false);
group.add(rbutton5);
}
else if(rbutton6.isSelected()&&j==1)
{
group.remove(rbutton6);
rbutton6.setSelected(false);
group.add(rbutton6);
}
rbutton1.setEnabled(false);
rbutton2.setEnabled(false);
rbutton3.setEnabled(false);
rbutton4.setEnabled(false);
rbutton5.setEnabled(false);
rbutton6.setEnabled(false);
j++;
}

// Μεηά φια ηα ξαδηνπιήθηξα απελεξγνπνηνχληαη.

// Σν j απμάλεη θαηά 1 δειαδή γίλεηαη 2.

ρήκα 3.5 : Απηή ε εηθφλα δείρλεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε πνπ κφιηο πεξηγξάςακε.
else if(buttonb.equals("Δπφκελε εξψηεζε")&&j==2)
{
// Με εηνχηε ηε ζπλζήθε ειέγρνπκε αλ ην j ηζνχηαη κε 2 θαη αλ ν ρξήζηεο έρεη παηήζεη
button3.setVisible(false); // ην θνπκπί πνπ πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά "Δπφκελε εξψηεζε".
lable24.setText("");
// Σφηε ζβήλεηαη ε ζπκβνινζεηξά πνπ πεξηέρεη ην αληηθείκελν
lable27.setVisible(true);
// lable24 ηεο ηάμεο JLabel θαη εκθαλίδνληαη ηα αληηθείκελα
// lable27 θαη lable31 ηεο ίδηαο θιάζεο δειαδή θαλεξψλεηαη ε ζσζηή απάληεζε.
lable31.setVisible(true);
// Δπίζεο ην πεξίγξακκα ηνπ αληηθεηκέλνπ lable9 ηεο ηάμεο
lable9.setBorder(thickBorder);
// JLabel γίλεηαη πην ιεπηφ ελψ ην πεξίγξακκα ηνπ
lable10.setBorder(thickBorder2);
// αληηθεηκέλνπ lable10 ηεο ίδηαο θιάζεο γίλεηαη πην
lable1.setIcon(picture3);
// παρχ. Αθφκε θνξηψλεηαη ζην αληηθείκελν lable1
// ε επφκελε εηθφλα
rbutton1.setEnabled(true);
// κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ θαη φια ηα ξαδηνπιήθηξα
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rbutton2.setEnabled(true);
ην rbutton3.setEnabled(true);
rbutton4.setEnabled(true);
rbutton5.setEnabled(true);
rbutton6.setEnabled(true);
j=6;
}

// ελεξγνπνηνχληαη. Δπηπξφζζεηα
// παξαιιειφγξακκν θνπκπί πνπ πεξηέρεη ηε
// ζπκβνινζεηξά "Ξαλά" γίλεηαη αφξαην ελψ
// ην j γίλεηαη ίζν κε 6.

ρήκα 3.6 : Δηνχηε ε εηθφλα αληηθαηνπηξίδεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε ηελ νπνία κφιηο
πεξηγξάςακε.

else if(buttonb.equals("Ξαλά")&&j==2)
{
// Δδψ ειέγρνπκε αλ ην j ηζνχηαη κε ην 2 θαη αλ ν ρξήζηεο έρεη παηήζεη ην θνπκπί
button3.setVisible(false);
// πνπ πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά "Ξαλά". ε απηήλ ηελ
lable24.setText("");
// πεξίπησζε ην θνπκπί ην νπνίν πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά
lable9.setBorder(thickBorder4); // "Ξαλά" γίλεηαη κε νξαηφ, ε ιέμε ηνπ αληηθεηκέλνπ lable24
lable9.setBackground(kostas3); // ηεο ηάμεο JLabel αθαηξείηαη ελψ ην αληηθείκελν lable9
rbutton1.setEnabled(true); // ηεο ίδηαο θιάζεο γεκίδεη κε άζπξν ρξψκα ελψ πξψηα ήηαλ
rbutton2.setEnabled(true); // θφθθηλν θαη ην πεξίγξακκα ηνπ γίλεηαη θφθθηλν. Δπίζεο φια ηα
rbutton3.setEnabled(true);
// ξαδηνπιήθηξα ελεξγνπνηνχληαη ελψ ην j απμάλεηαη
rbutton4.setEnabled(true);
// θαηά 1 δειαδή γίλεηαη 3.
rbutton5.setEnabled(true);
rbutton6.setEnabled(true);
j++;
}

115

ρήκα 3.7 : Δηνχηε ε εηθφλα αληηθαηνπηξίδεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε ηελ νπνία κφιηο
πεξηγξάςακε.

else
if((!rbutton1.isSelected()&&!rbutton2.isSelected()&&!rbutton3.isSelected()&&!rbutton4.is
Selected()&&!rbutton5.isSelected()&&!rbutton6.isSelected())&&buttonb.equals("Δπφκελε
εξψηεζε")&&j==3)
{
// Δδψ ειέγρνπκε αλ ην j ηζνχηαη κε 3 θαη αλ έρεη παηήζεη ν ρξήζηεο
// ην θνπκπί πνπ πεξηέρεη
lable27.setVisible(true);
// ηε ζπκβνινζεηξά "Δπφκελε εξψηεζε" ελψ δελ
//έρεη επηιέμεη θαλέλα
lable31.setVisible(true); // απφ ηα ξαδηνπιήθηξα. Σφηε εκθαλίδνληαη ηα αληηθείκελα lable27
lable9.setBackground(kostas2); // θαη lable31 ηεο θιάζεο JLabel δειαδή ε απάληεζε ηεο
lable9.setBorder(thickBorder); // εξψηεζεο. Δπίζεο ην αληηθείκελν lable9 ηεο ίδηαο ηάμεο
lable10.setBorder(thickBorder2);
// γεκίδεη κε ρξψκα θφθθηλν ελψ πξψηα είρε ρξψκα
// άζπξν
lable1.setIcon(picture3);
// θαη ην πεξίγξακκα ηνπ γίλεηαη πην ιεπηφ θαη
// παίξλεη καχξν ρξψκα
// ελψ πξψηα ήηαλ θφθθηλν. Αθφκε ην πεξίγξακκα
// ηνπ αληηθεηκέλνπ lable10 ηεο ηάμεο JLabel
j=6;
// γίλεηαη πην παρχ, ην j γίλεηαη 6 ελψ θνξηψλεηαη ζην αληηθείκελν
// lable1 ηεο θιάζεο
}
// JLabel ε εηθφλα ηνπ επφκελνπ κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ.
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ρήκα 3.8 : Απηή ε εηθφλα δείρλεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε πνπ κφιηο πεξηγξάςακε.

else
if((rbutton1.isSelected()||rbutton2.isSelected()||rbutton3.isSelected()||rbutton4.isSelected ()
|| rbutton5.isSelected()||rbutton6.isSelected())&&j==3)
{
// Δδψ ειέγρνπκε αλ ην j ηζνχηαη κε 3 θαη αλ ν ρξήζηεο έρεη επηιέμεη θάπνην
button1.setEnabled(true); // ξαδηνπιήθηξν. Σφηε ην θνπκπί πνπ πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά
button2.setEnabled(false);
// "ΟΚ" ελεξγνπνηείηαη, ην θνπκπί πνπ εκπεξηέρεη ηε
j++; }
// ζπκβνινζεηξά "Δπφκελε εξψηεζε" απελεξγνπνηείηαη ελψ ην j απμάλεη θαη
γίλεηαη 4.

ρήκα 3.9 : Δηνχηε ε εηθφλα δείρλεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε πνπ κφιηο πεξηγξάςακε.

else if(buttonb.equals("OK")&&j==4&&!rbutton1.isSelected())
{
// Δδψ ειέγρνπκε αλ ην j ηζνχηαη κε 4 θαη αλ ν ρξήζηεο έρεη παηήζεη ην θνπκπί
button1.setEnabled(false);
// ην νπνίν πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά "OK" ελψ δελ έρεη
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button2.setEnabled(true);
// επηιέμεη ην πξψην ξαδηνπιήθηξν. Σφηε ην θνπκπί ην νπνίν
lable9.setBackground(kostas2);
// πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά "OK" απελεξγνπνηείηαη, ην
lable9.setBorder(thickBorder2);
// θνπκπί πνπ πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά
lable24.setText("ΛΑΘΟ");
// "Δπφκελε εξψηεζε" ελεξγνπνηείηαη ελψ ην αληηθείκελν
lable24.setForeground(kostas2); // lable9 ηεο ηάμεο JLabel γεκίδεη κε θφθθηλν ρξψκα ελψ
lable24.setBounds(965,450,200,40); // πξψηα ήηαλ άζπξν θαη ην πεξίγξακκα ηνπ γίλεηαη
lable26.setVisible(true);
// καχξν ελψ πξψηα ήηαλ θφθθηλν. Δπίζεο εκθαλίδεηαη ε ιέμε
lable27.setVisible(true); // ΛΑΘΟ κε θφθθηλα γξάκκαηα ελψ γίλνληαη νξαηά ηα αληηθείκελα
// lable26 θαη lable27 ηεο θιάζεο JLabel δειαδή
// ε απάληεζε ηεο εξψηεζεο.
if(rbutton1.isSelected()&&j==4) // Δδψ εμεηάδνπκε αλ επηιέρζεθε ην πξψην ξαδηνπιήθηξν
{
// θαη αλ ην j είλαη 4. Αλ λαη ηφηε βγαίλεη απφ ηελ νκάδα ησλ ξαδηνπιήθηξσλ ην πξψην
group.remove(rbutton1);
// ξαδηνπιήθηξν, αθαηξείηαη ε επηινγή θαη πξνζζέηεηαη ην
rbutton1.setSelected(false);
// ξαδηνπιήθηξν πάιη ζηελ νκάδα.
group.add(rbutton1);
// Σα ίδηα αθξηβψο γίλνληαη θαη ζηηο ακέζσο επφκελεο ζπλζήθεο
}
// γηα ηα ππφινηπα 5 ξαδηνπιήθηξα.
else if(rbutton2.isSelected()&&j==4)
{
group.remove(rbutton2);
rbutton2.setSelected(false);
group.add(rbutton2);
}
else if(rbutton3.isSelected()&&j==4)
{
group.remove(rbutton3);
rbutton3.setSelected(false);
group.add(rbutton3);
}
else if(rbutton4.isSelected()&&j==4)
{
group.remove(rbutton4);
rbutton4.setSelected(false);
group.add(rbutton4);
}
else if(rbutton5.isSelected()&&j==4)
{
group.remove(rbutton5);
rbutton5.setSelected(false);
group.add(rbutton5);
}
else if(rbutton6.isSelected()&&j==4)
{
group.remove(rbutton6);
rbutton6.setSelected(false);
group.add(rbutton6);
}
rbutton1.setEnabled(false);
// Μεηά φια ηα ξαδηνπιήθηξα απελεξγνπνηνχληαη.
rbutton2.setEnabled(false);
rbutton3.setEnabled(false);
rbutton4.setEnabled(false);
rbutton5.setEnabled(false);
rbutton6.setEnabled(false);
i--;
// Σέινο ην i κεηψλεηαη θαηά 1 θαη γίλεηαη -1 ελψ
j++;
// ην j απμάλεη θαηά 1 δειαδή γίλεηαη 5.
}
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ρήκα 3.10 : Δηνχηε ε εηθφλα αληηθαηνπηξίδεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε ηελ νπνία
κφιηο πεξηγξάςακε.

else if(buttonb.equals("OK")&&j==4&&rbutton1.isSelected())
{
// Δδψ ειέγρνπκε αλ ην j ηζνχηαη κε 4, αλ έρεη επηιεγεί ην πξψην ξαδηνπιήθηξν
button1.setEnabled(false);
// θαη αλ ν ρξήζηεο έρεη παηήζεη ηνπ θνπκπί ην νπνίν
button2.setEnabled(true);
// εκπεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά "OK". Αλ ηζρχνπλ εηνχηα
lable9.setBackground(kostas4);
// ηφηε ην θνπκπί πνπ πεξηέρεη ηε ζπκβνινζεηξά
lable24.setText("OK");
// "OK" απελεξγνπνηείηαη, ην θνπκπί ην νπνίν πεξηέρεη
lable24.setForeground(kostas4);
// ηε ζπκβνινζεηξά "Δπφκελε εξψηεζε"
lable24.setBounds(980,450,200,40);
// ελεξγνπνηείηαη θαη εκθαλίδεηαη ε ιέμε ΟΚ
lable25.setText("1");
// κε πξάζηλα γξάκκαηα. Δπίζεο ην αληηθείκελν lable9 ηεο ηάμεο
// JLabel γεκίδεη κε πξάζηλν ρξψκα ελψ πξψηα είρε ρξψκα άζπξν
// ελψ εκθαλίδεηαη δίπια απφ ηε ιέμε Δπηηπρίεο ην 1.
if(rbutton1.isSelected()&&j==4) // Δδψ εμεηάδνπκε αλ επηιέρζεθε ην πξψην ξαδηνπιήθηξν
{
// θαη αλ ην j είλαη 4. Αλ λαη ηφηε βγαίλεη απφ ηελ νκάδα ησλ ξαδηνπιήθηξσλ ην πξψην
group.remove(rbutton1);
// ξαδηνπιήθηξν, αθαηξείηαη ε επηινγή θαη πξνζζέηεηαη ην
rbutton1.setSelected(false);
// ξαδηνπιήθηξν πάιη ζηελ νκάδα.
group.add(rbutton1);
// Σα ίδηα αθξηβψο γίλνληαη θαη ζηηο ακέζσο επφκελεο ζπλζήθεο
}
// γηα ηα ππφινηπα 5 ξαδηνπιήθηξα.
else if(rbutton2.isSelected()&&j==4)
{group.remove(rbutton2);
rbutton2.setSelected(false);
group.add(rbutton2); }
else if(rbutton3.isSelected()&&j==4)
{group.remove(rbutton3);
rbutton3.setSelected(false);
group.add(rbutton3); }
else if(rbutton4.isSelected()&&j==4)
{group.remove(rbutton4);
rbutton4.setSelected(false);
group.add(rbutton4); }
else if(rbutton5.isSelected()&&j==4)
{group.remove(rbutton5);
rbutton5.setSelected(false);
group.add(rbutton5); }
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else if(rbutton6.isSelected()&&j==4)
{group.remove(rbutton6);
rbutton6.setSelected(false);
group.add(rbutton6); }
rbutton1.setEnabled(false);
rbutton2.setEnabled(false);
rbutton3.setEnabled(false);
rbutton4.setEnabled(false);
rbutton5.setEnabled(false);
rbutton6.setEnabled(false);
i++;
j++;
}

// Μεηά φια ηα ξαδηνπιήθηξα απελεξγνπνηνχληαη.

// Σέινο ην i απμάλεηαη θαηά 1 θαη γίλεηαη 1 ελψ
// ην j επίζεο απμάλεηαη θαηά 1 δειαδή γίλεηαη 5.

ρήκα 3.11 : Δηνχηε ε εηθφλα αληηθαηνπηξίδεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ πεξίπησζε ηελ νπνία
κφιηο πεξηγξάςακε.
else if(buttonb.equals("Δπφκελε εξψηεζε")&&j==5)
{
// Δδψ ειέγρνπκε εάλ ν ρξήζηεο πάηεζε ην θνπκπί πνπ πεξηέρεη ηε
lable24.setText("");
// ζπκβνινζεηξά "Δπφκελε εξψηεζε" θαη ην j είλαη 5. Σφηε
lable10.setBorder(thickBorder2);
// ε ιέμε ηελ νπνία πεξηέρεη ην αληηθείκελν lable24 ηεο
lable1.setIcon(picture3);
// ηάμεο JLabel αθαηξείηαη ελψ ην πεξίγξακκα ηνπ
// αληηθεηκέλνπ lable10 ηεο ίδηαο θιάζεο γίλεηαη πην παρχ. Δπίζεο θνξηψλεηαη ζην
// ζην αληηθείκελν lable1 ηεο θιάζεο JLabel ε εηθφλα ηνπ επφκελνπ
// κεραλνινγηθνχ ζρεδίνπ. Αθφκε φια ηα ξαδηνπιήθηξα ελεξγνπνηνχληαη θαη ην j
// απμάλεηαη θαηά 1 ηνπηέζηηλ γίλεηαη 6.
if(i==-1)
// ε απηήλ ηελ ππνπεξίπησζε ειέγρνπκε εάλ
{
// ην i ηζνχηαη κε ην -1. Αλ λαη ηφηε ην πεξίγξακκα ηνπ αληηθεηκέλνπ
// lable9 ηεο θιάζεο JLabel
lable9.setBorder(thickBorder);
// γίλεηαη πην ιεπηφ. Αθφκε ηα αληηθείκελα lable26
lable26.setVisible(false);
// θαη lable27 ηεο ηάμεο JLabel γίλνληαη κε νξαηά.
lable27.setVisible(false);
}
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ρήκα 3.12 : Δηνχηε ε εηθφλα αληηθαηνπηξίδεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ πξψηε ππνπεξίπησζε ηεο
πεξίπησζεο ηελ νπνία κφιηο πεξηγξάςακε.

else if(i==1)
{

// ε απηήλ ηελ ππνπεξίπησζε ειέγρνπκε αλ ην i ηζνχηαη κε 1. Αλ λαη
// ηφηε ην πεξίγξακκα ηνπ αληηθεηκέλνπ lable9 ηεο θιάζεο JLabel
lable9.setBorder(thickBorder3);
// γίλεηαη πην ιεπηφ αιιά δηαηεξεί ην θφθθηλν
// ρξψκα ηνπ.
}

ρήκα 3.13 : Δηνχηε ε εηθφλα αληηθαηνπηξίδεη ηη ζα ζπκβεί ζηε δεχηεξε ππνπεξίπησζε ηεο
πεξίπησζεο ηελ νπνία κφιηο πεξηγξάςακε.

else if(i==2)
{

// Δδψ ειέγρεηαη αλ ην i ηζνχηαη κε 2.
// Αλ λαη ηφηε ην πεξίγξακκα ηνπ αληηθεηκέλνπ lable9
// ηεο θιάζεο JLabel γίλεηαη πην ιεπηφ.
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lable9.setBorder(thickBorder);
}
rbutton1.setEnabled(true);
rbutton2.setEnabled(true);
rbutton3.setEnabled(true);
rbutton4.setEnabled(true);
rbutton5.setEnabled(true);
rbutton6.setEnabled(true);
j++;
/* Δδψ φπσο πξναλαθέξζεθε φια ηα ξαδηνπιήθηξα ελεξγνπνηνχληαη ελψ ην j απμάλεη
θαηά 1 δειαδή γίλεηαη 6. */\
}

ρήκα 3.14 : Απηή ε εηθφλα αληηθαηνπηξίδεη ηη ζα ζπκβεί ζηελ Σξίηε ππνπεξίπησζε ηεο
πεξίπησζεο ηελ νπνία κφιηο πεξηγξάςακε.
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4.

ΤΝΟΦΗ

ηελ παξνχζα δηπισκαηηθή εξγαζία θαηαζθεπάζηεθε έλα ινγηζκηθφ κε ηε ρξήζε Java
Applets πνπ ζθνπφ έρεη ηελ εμνηθείσζε ηνπ ρξήζηε κε ηηο φςεηο ησλ κεραλνινγηθψλ
ζρεδίσλ. Σν ινγηζκηθφ απηφ κπνξεί λα ηνπνζεηεζεί ζην δηαδίθηπν πξνζθέξνληαο εχθνιε
πξφζβαζε ζηνλ νπνηνλδήπνηε ρξήζηε.
Η εθαξκνγή απηή παξνπζηάδεη κηα ζεηξά εξσηήζεσλ πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη ν
ρξήζηεο. Κάζε εξψηεζε ζπλνδεχεηαη απφ έλα ηξηζδηάζηαην ζρήκα ην νπνίν αθνξά θαη
ηαπηφρξνλα πξνβάιινληαη νη πξνηεηλφκελεο απαληήζεηο πνπ κπνξνχλ λα δνζνχλ. Αθνχ ν
ρξήζηεο επηιέμεη ηελ απάληεζε πνπ ζεσξεί ζσζηή κπνξεί λα ηελ επηβεβαηψζεη παηψληαο
ην θνπκπί „ΟΚ‟. ε πεξίπησζε πνπ δελ είλαη ζίγνπξνο γηα ηελ απάληεζε δίλεηαη θαη ε
επηινγή λα αθήζεη ηελ εξψηεζε γηα ην ηέινο.
Αλάινγα κε ην αλ ε απάληεζε είλαη ζσζηή ή ιάζνο εκθαλίδεηαη ε αληίζηνηρε έλδεημε θαη ν
αληίζηνηρνο ρξσκαηηζκφο ζηνλ αξηζκφ ηεο εξψηεζεο. Όηαλ ε εξψηεζε είλαη ιάζνο
εκθαλίδεηαη θαη ε ζσζηή απάληεζε ζηελ νζφλε ηνπ ρξήζηε. ην θάησ κέξνο ηεο
εθαξκνγήο εκθαλίδεηαη ν ζπλνιηθφο αξηζκφο ησλ επηηπρηψλ.
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