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Applets

� Τα Applets είναι προγράµµατα Java που 

µπορούν να εκτελεστούν µέσα στο 

περιβάλλον ενός Browser (Firefox, Internet περιβάλλον ενός Browser (Firefox, Internet 

Explorer, Netscape, Opera, …)

� Τα Applets υιοθετούν ένα σύνολο από 

κανόνες-χαρακτηριστικά
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To HelloWorld Applet

import java.applet.Applet;

import java.awt.Graphics;

public class HelloApplet extends Applet { 

public void paint(Graphics g) {

g.drawString("Hello world!",50, 25); 

} 

} 
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Η αρχιτεκτονική του HelloApplet

� Οι πρώτες εντολές 

import java.applet.Applet;

import java.awt.Graphics;import java.awt.Graphics;

επιτρέπουν να γίνεται ευκολότερα η χρήση
– Της κλάσης Applet από το package java.applet

– Της κλάσης Graphics από το package java.awt

� Τα packages java.applet και java.awt είναι µέρος του 
του core JAVA APΙ το οποίο πρέπει να υπάρχει σε 
κάθε υλοποίηση του περιβάλλοντος της Java
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Packages

� Τα packages της Java χρησιµοποιούνται για 

την οµαδοποίηση κλάσεων

Στη Java κάθε κλάση ανήκει υποχρεωτικά σε � Στη Java κάθε κλάση ανήκει υποχρεωτικά σε 

κάποιο package

� Εάν για µία κλάση δεν καθορίζεται 

συγκεκριµένο package τότε η κλάση ανήκει 

στο default package
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Εντολή Import

� Με την εντολή import µπορούν να δηλώνονται

– Συγκεκριµένες κλάσεις

import java.applet.Applet;import java.applet.Applet;

import java.awt.Graphics;

– Ολόκληρα σύνολα κλάσεων. Η παρακάτω εντολή δηλώνει 
στον compiler να συµπεριλάβει όλες τις κλάσεις των package

import java.applet.*;

import java.awt.*;

Java Applets6



Το HelloApplet χωρίς εντολές import

� Μπορούµε να γράψουµε το HelloApplet χωρίς να 
χρησιµοποιήσουµε τις εντολές import

� Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να δώσουµε το πλήρες όνοµα των 
κλάσεων που επιθυµούµε να χρησιµοποιήσουµε από τα packages κλάσεων που επιθυµούµε να χρησιµοποιήσουµε από τα packages 
“java.awt” και “java.applet”

public class HelloApplet extends java.applet.Applet {

public void paint(java.awt.Graphics g) {

g.drawString("Hello world!", 50, 25); 

} 

} 
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Κληρονοµικότητα

� Η κλάση HelloApplet ορίζεται ως απόγονος της κλάσης Applet

public class HelloApplet extends java.applet.Applet {

public void paint(java.awt.Graphics g) {

g.drawString("Hello world!", 50, 25); 

} 

} 

� Από την κλάση Applet η νέα κλάση HelloApplet κληρονοµεί τη βασική 
λειτουργικότητα που απαιτείται να έχει κάθε Applet
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Μέθοδοι των Applets

� Απόγονοι της κλάσης java.applet.Applet: Τα applets 

κληρονοµούν από την κλάση Applet τη βασική λειτουργικότητα 

που απαιτείται να έχει ένα applet.

� Applets: Κληρονοµούν από τη βασική κλάση διάφορες � Applets: Κληρονοµούν από τη βασική κλάση διάφορες 
λειτουργικότητες

– Μία πολύ σηµαντική λειτουργικότητα που παρέχει η κλάση Applet 

στους απογόνους της είναι η ικανότητα να ανταποκρίνεται σε 

αιτήµατα των προγραµµάτων πλοήγησης

– Όταν ένα πρόγραµµα πλοήγησης προβάλλει µια σελίδα που 

περιέχει ένα applet τότε το πρόγραµµα πλοήγησης δίνει εντολή στο 

applet να αρχικοποιηθεί και να αρχίσει να εκτελείται
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Κλάσεις των Applets

� Κλάσεις των Applets: Μία εφαρµογή applet µπορεί 

να περιλαµβάνει περισσότερες από µία κλάσεις. 

� Φόρτωµα κλάσεων των Applet: Όταν πρέπει να � Φόρτωµα κλάσεων των Applet: Όταν πρέπει να 

φορτωθεί µια κλάση ενός Applet η εφαρµογή 

– πρώτα εξετάζει εάν υπάρχει στον τοπικό υπολογιστή, 

διαφορετικά 

– φορτώνει την κλάση από τη διεύθυνση που προήλθε και το 

αρχικό applet.
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Μέθοδοι ενός Applet

� Κάθε applet πρέπει να υλοποιήσει µία η περισσότερες από τις 
µεθόδους init, start, and paint. 

� Επιπλέον ένα applet µπορεί να υλοποιήσει τις µεθόδους stop
and destroy που καλούνται από τα προγράµµατα πλοήγησης and destroy που καλούνται από τα προγράµµατα πλοήγησης 
όταν συµβούν διάφορα event, όπως για παράδειγµα εάν 
εγκαταλειφθεί η ιστοσελίδα που περιείχε το applet. 

� Πέρα από τις παραπάνω ειδικές µεθόδους, τα applets 
προφανώς µπορούν να υλοποιήσουν οποιοδήποτε πλήθος
άλλων µεθόδων. 

� a GUI with JFC/Swing trail. 
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Το αντικείµενο Graphics

� Στο παράδειγµα HelloApplet η µέθοδος paint καλείται 

µε παράµετρο ένα αντικείµενο (ή πιο σωστά µια 

ναφορά σε αντικείµενο) τύπου Graphics

� Το αντικείµενο Graphics αναπαριστά το περιβάλλον 

για να γράφει, σχεδιαζει κτλ το applet στην οθόνη

� drawString: Μέθοδος του αντικειµένου Graphics που 

εµφανίζει ένα string στην οθόνη, µε παραµέτρους:

– Το string

– Τις συντεταγµένες

– To σηµείο (0,0) είναι η πάνω αριστερή γωνία
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HelloApplet.java

import java.applet.Applet;

import java.awt.Graphics;

public class HelloApplet extends Applet {

public void paint(Graphics g) {

g.drawString("Hello world!", 50, 25); 

} 

}
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Μεταγλώττιση (Compilation)

� Όπως κάναµε και µε το πρόγραµµα HelloWorld, 

µεταγλωττίζουµε το πρόγραµµα HelloWorld.java

χρησιµοποιώντας τον compiler της Java:χρησιµοποιώντας τον compiler της Java:

javac HelloApplet.java

� Ο compiler δηµιουργεί το πρόγραµµα 

HelloApplet.class, που είναι ο κώδικας του 

προγράµµατος σε Java bytecodes (κώδικας µηχανής 

της Java)
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Εκτέλεση ενός Java Applet (1)

� Τα Java applets εκτελούνται µέσα από σελίδες html.

� ∆ηµιουργούµε λοιπόν µια κατάλληλη σελίδα hello.html:
<HTML>

<HEAD> <HEAD> 

<TITLE> A Simple Program </TITLE> 

</HEAD> 

<BODY> Here is the output of my program:

<APPLET CODE="HelloApplet.class" WIDTH=150 HEIGHT=25> 

</APPLET>

</BODY> 

</HTML>
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Το tag <APPLET> (1)

� <APPLET CODE="HelloApplet.class" WIDTH=150 HEIGHT=25> 

</APPLET>

– ∆ηλώνει ότι το πρόγραµµα πλοήγησης πρέπει να φορτώσει την κλάση Java µε 

εκτελέσιµο κώδικα HelloApplet.classεκτελέσιµο κώδικα HelloApplet.class

– Το πρόγραµµα πλοήγησης αναζητά την κλάση HelloApplet.class στην ίδια 

σελίδα που υπάρχει και η σελίδα html που περιέχει το συγκεκριµένο tag.

� Φόρτωµα της κλάσης: 

� Το πρόγραµµα πλοήγησης 

– φορτώνει το αρχείο HelloApplet.class αν απαιτείται µέσω δικτύου στον τοπικό 

υπολογιστή (όπου εκτελείται το πρόγραµµα πλήγησης)

– δηµιουργεί ένα στιγµιότυπο της κλάσης

– εάν µια σελίδα περιέχει δυο φορές το ίδιο applet, η κλάση του applet 

φορτώνεται µια φορά και δηµιουργούνται δύο
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Το tag <APPLET> (2)

� διαστάσεις: Τα γνωρίσµατα WIDTH and HEIGHT 

καθορίζουν τις διαστάσεις (σε pixels) του χώρου 

εµφάνισης του appletεµφάνισης του applet

� Συνήθως τα προγράµµατα πλοήγησης δεν επιτρέπουν 

στο applet να τροποποιήσει τις διαστάσεις αυτές

� Το HelloApplet σχεδιάζει µόνο µέσα στο χώρο 150x25-

pixel που του παραχωρείται µέσω του tag APPLET

Java Applets17



Εκτέλεση ενός Java Applet (2)

� Μπορούµε να ανοίξουµε τη σελίδα hello.html

µε κάποιο πρόγραµµα πλοήγησης όπως

Firefox, Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Firefox, Internet Explorer, Netscape, Mozilla, 

κτλ. 

� Επιπλέον υπάρχει η εφαρµογή appletviewer

που επιτρέπει να δούµε τα applets:

appletviewer hello.html
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Πηγές/Αναφορές

� The Java Tutorial, www.sun.com
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