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Περίληψη 
 
Στην κοινωνία της πληροφορίας είναι αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε η 

δυνατότητα να έχουµε πρόσβαση στην πληροφορία οποιαδήποτε στιγµή 
και σε οποιοδήποτε µέρος. Σήµερα οι χρήστες έχουν στη διάθεσή τους 
µία µεγάλη ποικιλία από υπολογιστικές συσκευές σταθερές και κινητές, 
οι οποίες έχουν τόσο τη δυνατότητα να δηµιουργούν γραφικές διεπαφές 
όσο και να προσφέρουν πρόσβαση σε δίκτυα επικοινωνιών. Η 
δηµιουργία γραφικών διεπαφών όµως δεν είναι µία εύκολη υπόθεση 
µιας και απαιτεί τη γνώση και χρήση εργαλείων τα οποία είναι 
διαφορετικά για κάθε πλατφόρµα. Οι µέχρι τώρα προσεγγίσεις δεν 
προσφέρουν κάποια ανεξαρτητοποίηση ανάµεσα στο τµήµα του κώδικα 
που αφορά την εφαρµογή και αυτό της γραφικής διεπαφής. Το γεγονός 
αυτό κάνει πιο δύσκολη την ανάπτυξη προγραµµάτων όπου εφαρµογή 
και διεπαφή τρέχουν σε διαφορετικές συσκευές. 

 
Στην εργασία αυτή, παρουσιάζεται η σχεδίαση και η υλοποίηση 

µιας βιβλιοθήκης ελαφρών γραφικών διαλογικών αντικειµένων στην C++ 
η οποία δίνει τη δυνατότητα να δηµιουργούνται δυναµικά τα γραφικά 
αντικείµενα σε αποµακρυσµένες υπολογιστικές συσκευές. Η υλοποίηση 
τους γίνεται σε Java ώστε να εξασφαλίζεται η λειτουργικότητα σε όλες τις 
πλατφόρµες. Παράλληλα αναπτύχθηκε η απαραίτητη υποδοµή η οποία 
εξασφαλίζει τη δικτυακή επικοινωνία µεταξύ εφαρµογής και διεπαφής 
καθώς και ένας ευέλικτος µηχανισµός που είναι υπεύθυνος για την 
ενσωµάτωση διαχειριστών γεγονότων αλλά και την κλήση µεθόδων.  
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Με αυτόν τον τρόπο δίνεται στους προγραµµατιστές µία πλήρως 
λειτουργική βιβλιοθήκη, πλούσια σε γραφικά αντικείµενα, σε µεθόδους 
και σε διαχειριστές γεγονότων, έτσι ώστε να µπορούν να κατασκευάσουν 
εύκολα διαλειτουργικές και διαδραστικές διεπαφές χρήστη σε 
οποιαδήποτε συσκευή που διαθέτει πρόσβαση στο δίκτυο. 
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Abstract 
 

In the information society, the capability of having access to   
information is necessary at any time, and at any place. Today’s users 
own a big variety of desktop or mobile personal computer devices, 
which have the ability to create graphical user interfaces and to offer 
access to communication networks. However, the creation of graphical 
user interfaces is not an easy matter and requires the deployment of 
tools which differ from platform to platform. Furthermore, approaches 
that have been made so far do not offer separation between the 
application and the graphical user interface. This fact makes rather 
difficult the development of software where application code and the 
interfaces run in different devices.     

 
This work presents the design and implementation of a library 

of proxy user interface objects in C++, which provides the ability to 
create dynamically these proxy objects in remote devices. The network 
implementation is developed in Java language, so that the 
interoperability between all platforms can be ensured. Moreover, a 
completely functional library is provided, which ensures the network 
communication between the application and the graphical user 
interface, as well as a flexible mechanism, which is responsible for 
incorporating event listeners and methods. 

 
In this way, programmers are presented with a full functional 

library, abundant in graphical objects, in methods and in event 
listeners, so that they can easily develop functional and interactive 
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Κεφάλαιο 1. Εισαγωγή 
 
Σήµερα κάθε υπολογιστική συσκευή υποστηρίζει και απεικονίζει 

πλούσιες γραφικές διεπαφές χρήστη. Οι διεπαφές αυτές δηµιουργούνται 
µε συγκεκριµένα εργαλεία τα οποία προσφέρει η εκάστοτε πλατφόρµα. 
Νέες συσκευές παρουσιάζονται συνεχώς και κάθε µία από αυτές 
χρησιµοποιεί τη δικιά της πλατφόρµα. Αυτό έχει σαν άµεση συνέπεια να 
χρειάζεται η εκµάθηση διαφορετικών εργαλείων για την ανάπτυξη 
γραφικών διεπαφών σε κάποια συσκευή. Το γεγονός αυτό είναι µείζον 
πρόβληµα για τους προγραµµατιστές γραφικών διεπαφών µιας και 
αυξάνεται ιδιαίτερα το προγραµµατιστικό κόστος. 

 
Στόχος της παρούσας εργασίας, είναι να προσφέρει στον 

προγραµµατιστή ένα νέο τρόπο δηµιουργίας αποµακρυσµένων γραφικών 
διεπαφών σε Java χρησιµοποιώντας τη γλώσσα προγραµµατισµού C++, 
παρέχοντας του ένα πλούσιο σύνολο γραφικών αντικειµένων, µεθόδων 
και διαχειριστών γεγονότων. Πρόκειται για ένα καινοτόµο εργαλείο το 
οποίο έλειπε από το χώρο ανάπτυξης λογισµικού για  γραφικές διεπαφές 
χρήστη, γεφυρώνει δύο διαφορετικές γλώσσες προγραµµατισµού και 
προσφέρει διαλειτουργικότητα.  

 
Το λογισµικό που απαιτείται για την ανάπτυξη γραφικών διεπαφών 

είναι συχνά µεγάλο σε όγκο, σύνθετο και δύσκολο στο να αναπτυχθεί, 
απασφαλµατωθεί, τροποποιηθεί και συντηρηθεί. Σύµφωνα µε µελέτες [1] 
το 48% του κώδικα µιας εφαρµογής έχει να κάνει µε τη διεπαφή χρήστη 
και το 50% του χρόνου που δαπανάται έχει να κάνει µε την υλοποίηση 
της διεπαφής. Όσο οι γραφικές διεπαφές γίνονται πιο εύκολες στη χρήση 
τους, τόσο δυσκολότερο είναι να υλοποιηθούν [2]. Η ανάγκη για 
προγραµµατιστικά εργαλεία ήταν και είναι µεγάλη ώστε να µειωθεί ο 
κόπος και ο χρόνος που πρέπει να καταβάλλουν οι προγραµµατιστές για 
τη υλοποίηση µιας γραφικής διεπαφής. 

 
Σήµερα έχουν δηµιουργηθεί πολλά εργαλεία και βιβλιοθήκες που 

διευκολύνουν τους προγραµµατιστές και παρέχουν µία µεγάλη ποικιλία 
λύσεων για όλες τις πλατφόρµες. Οι έως σήµερα προσεγγίσεις δουλεύουν 
ικανοποιητικά για εφαρµογές που τρέχουν τοπικά. Η ραγδαία όµως 
χρήση του διαδικτύου και η ολοένα αυξανόµενη χρήση κινητής 
τεχνολογίας δηµιουργούν νέες ανάγκες και απαιτήσεις. Επιπρόσθετα η 
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έλλειψη κοινής πλατφόρµας ανάπτυξης στις νέες υπολογιστικές συσκευές 
δηµιουργεί προβλήµατα στην ολοκλήρωση των υπηρεσιών. Τα παραπάνω 
µας φέρνουν αντιµέτωπους µε ανάλογα προβλήµατα τα οποία 
αντιµετώπισε ο κόσµος της πληροφορικής στο παρελθόν, όπου και τότε 
δεν υπήρχαν κοινές πλατφόρµες µε αποτέλεσµα ο καθένας να αναπτύξει 
µεµονωµένες λύσεις. 

  
Στην κοινωνία της πληροφορίας, βασικό στοιχείο είναι η βελτίωση 

της ανθρώπινης ζωής και κάθε έκφραση αυτής. Οι σηµερινοί χρήστες 
φέρουν πολλές υπολογιστικές συσκευές και κινούνται έχοντας αυτές µαζί 
τους. Συνεπώς η ανάγκη για πρόσβαση στην πληροφορία είναι υπαρκτή 
και µπορεί να εκδηλωθεί ανά πάσα χρονική στιγµή σε οποιοδήποτε 
σηµείο. Λαµβάνοντας υπόψη τη κινητικότητα των ανθρώπων, την ευρεία 
χρήση των υπολογιστών (φορητών ή µη) και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
που προσφέρονται σήµερα (ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, επικοινωνία, 
βιβλιοθήκες, αγοροπωλησίες, ενηµέρωση, διασκέδαση) βλέπουµε την 
ανάγκη που υπάρχει για διεπαφές χρήστη που θα κάνουν διαθέσιµες 
στον πολίτη όλες αυτές τις υπηρεσίες. Επιπρόσθετα οι τεχνολογικές 
εξελίξεις επιβάλουν οι διεπαφές να µπορούν να βρίσκονται σε κάθε 
συσκευή ώστε να ενισχύεται η προσβασιµότητα, ιδιαίτερα σήµερα που 
κάθε χρήστης έχει στη διάθεσή του µία µεγάλη ποικιλία από 
υπολογιστικές συσκευές (Εικόνα 1). Τα στοιχεία αυτά αφορούν τις 
φορητές συσκευές και στην έρευνα δεν συµπεριλαµβάνονται τα κινητά 
τηλέφωνα τελευταίας γενιάς που φέρουν ανάλογες δυνατότητες. Η χρήση 
τέτοιων συσκευών πέρα από τα οφέλη που εµπεριέχει όπως η 
ενσωµάτωση πολλών δυνατοτήτων σε µία µόνο συσκευή, είναι ιδιαίτερα 
χρήσιµη και στα άτοµα µε ειδικές ανάγκες. 

 
Βάση των σηµερινών αναγκών δηµιουργήσαµε µία βιβλιοθήκη η 

οποία παρέχει τη δυνατότητα στον προγραµµατιστή να δηµιουργεί 
πλήρως λειτουργικές γραφικές διεπαφές σε αποµακρυσµένες συσκευές. 
Με αυτήν την προσέγγιση δίνουµε τη δυνατότητα στον προγραµµατιστή 
να µπορεί να δηµιουργεί εύκολα αποµακρυσµένες γραφικές διεπαφές σε 
οποιαδήποτε υπολογιστική συσκευή. Από µία οπτική γωνία η 
προσέγγιση αυτή θα µπορούσε να θεωρηθεί και σαν δυνατότητα 
δηµιουργίας κατανεµηµένων γραφικών διεπαφών.  
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Εικόνα 1 – Πωλήσεις Φορητών Συσκευών για το έτος 2003 

 
Οι σηµερινές εφαρµογές πρέπει να µπορούν να τρέχουν σε 

οποιαδήποτε συσκευή και σε οποιαδήποτε πλατφόρµα. Φυσικά δεν έχει 
υπάρξει ακόµη κάποια ολοκλήρωση και ενοποίηση όλων των 
πλατφορµών ώστε να γίνει πιο εύκολη η ανάπτυξη εφαρµογών. Το 
γεγονός αυτό αναγκάζει τη βιοµηχανία λογισµικού να στρέφεται σε 
συγκεκριµένο κοµµάτι χρηστών και να αναπτύσσει προϊόντα µε 
συγκεκριµένες προδιαγραφές. Η επέκταση και σε άλλη πλατφόρµα 
επιφέρει πρόσθετο κόστος µιας και χρειάζεται επιπλέον τεχνογνωσία. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω επιλέξαµε να προσφέρουµε 
διαλειτουργικότητα ώστε ο προγραµµατιστής να γράφει τις εφαρµογές 
του σε οικεία γλώσσα (C++, C) και η διεπαφή που δηµιουργείται να 
τρέχει σε όλες τις πλατφόρµες λειτουργικών συστηµάτων. Για το λόγο 
αυτό χρησιµοποιούµε το windowing toolkit της Java ώστε να 
προσφέρουµε διαλειτουργικότητα, κοινό look and feel και συνέπεια. Με 
αυτόν τον τρόπο ο προγραµµατιστής δεν χρειάζεται να µάθει κάποια νέα 
γλώσσα ώστε να αναπτύξει τέτοιου τύπου εφαρµογές. 

 
Στα πλαίσια της  παρούσας εργασίας, έγινε µία πρώτη προσέγγιση 

προσφέροντας βασικά γραφικά αντικείµενα (windows, buttons, labels, 
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textfields, menus) έτσι ώστε να είναι δυνατή η δηµιουργία λειτουργικών 
και πλούσιων διεπαφών. Επίσης παρέχεται ένας µεγάλος αριθµός από 
διαχειριστές γεγονότων (event listeners) ώστε να έχουµε τη δυνατότητα 
να παρέχουµε ανάδραση στις ενέργειες του χρήστη αλλά και αρκετές 
συναρτήσεις που καθορίζουν την εµφάνιση των γραφικών αντικειµένων 
µας. Οι δυνατότητες µπορούν να αυξηθούν µιας και σε χαµηλό επίπεδο 
έχουµε δηµιουργήσει έναν αφηρηµένο µηχανισµό δηµιουργίας νέων 
γραφικών αντικειµένων έτσι ώστε να  µπορούµε να ενσωµατώσουµε και 
άλλα αντικείµενα του windowing toolkit της Java Standard Edition [3], 
[4]. Τέλος αναπτύχθηκε ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας για την ανταλλαγή 
µηνυµάτων µεταξύ αποµακρυσµένης διεπαφής και εφαρµογής, το οποίο 
παρέχει την δικτυακή υποδοµή και τους απαραίτητους µηχανισµούς οι 
οποίοι απαιτούνται. 
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Κεφάλαιο 2. Σχετικές Εργασίες 
 
Η µελέτη που έγινε για σχετικές εργασίες έδειξε ότι καµία δεν 

ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις δηµιουργίας αποµακρυσµένων 
γραφικών διεπαφών βάση των πλαισίων που έχουµε θέσει. ∆εν υπάρχει 
εγγύηση για διαλειτουργικότητα, για χαµηλό προγραµµατιστικό κόστος, 
για ικανοποιητική απόδοση σε πολλαπλές υπολογιστικές συσκεύες και 
για αξιόπιστη λειτουργικότητα πάνω από δίκτυα δεδοµένων. 
Αναµφισβήτητα όµως αρκετές εργασίες µας βοήθησαν δίνοντάς µας ιδέες 
ώστε να βελτιώσουµε την παρούσα εργασία. 

 
Στο σηµείο αυτό θα δούµε σχετικές εργασίες που έχουν γίνει και 

θα παρουσιάσουµε το τι έχει γίνει µέχρι τώρα στον τοµέα των εργαλείων 
διεπαφής χρήστη. Ακόµη θα παρουσιάσουµε εν συντοµία το χώρο των 
εργαλείων διεπαφής χρήστη ώστε να δώσουµε µία καλύτερη αντίληψη 
του χώρου και το απαραίτητο υπόβαθρο για την κατανόηση της 
παρούσας εργασίας. Είναι σηµαντικό ο αναγνώστης να εξοικειωθεί µε τις 
έννοιες αλλά και να πάρει µία γεύση για το τί έχει γίνει έως τώρα. Επίσης 
πρέπει να αναφέρουµε ότι δίχως τη µελέτη των παρακάτω η κατανόηση, 
η σχεδίαση και η υλοποίηση ενός νέου toolkit είναι ουσιαστικά αδύνατη, 
γι’ αυτό και κάποια σηµεία παρουσιάζονται µε µεγάλη λεπτοµέρεια. 

Γενικά 2.1 

2.2 

 
Σήµερα κυκλοφορούν στην αγορά αρκετά toolkits τα οποία 

µειώνουν τον κόπο και το χρόνο που απαιτείται για τη δηµιουργία 
διεπαφών. Η αποτελεσµατικότητα αυτών των εργαλείων αποδεικνύεται 
και από µελέτες. Για παράδειγµα το Mac App σύστηµα το οποίο 
χρησιµοποιήθηκε από την Apple µείωσε κατά 4 έως και 5 φορές το 
χρόνο ανάπτυξης λογισµικού. Ανάλογη µελέτη προερχόµενη από τη 
NeXT έδειξε ότι όσοι χρησιµοποιούσαν το περιβάλλον NeXTStep 
έγραψαν 83% λιγότερο κώδικα και στοίχισε το µισό χρόνο. 

Ορισµοί 
 
Η διεπαφή χρήστη (User Interface) είναι το τµήµα εκείνο του 

προγράµµατος το οποίο χειρίζεται την έξοδο στην οθόνη και την είσοδο 
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του χρήστη. Το υπόλοιπο του προγράµµατος λέγεται εφαρµογή 
(application). 

 
Τέσσερις διαφορετικές οµάδες ανθρώπων είναι αυτές που 

εµπλέκονται µε λογισµικό διεπαφής χρήστη. 
• Τελικός χρήστης (end user) 
• Σχεδιαστής (user interface designer) 
• Προγραµµατιστής (application programmer) 
• Κατασκευαστής εργαλείων (tool creator) 

 

Χρησιµότητα των Εργαλείων ∆ιεπαφής Χρήστη 2.3 
 
Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήµατα που αποκοµίζουµε µε τη χρήση 

εργαλείων. Μπορούµε να τα κατατάξουµε σε δύο γενικές κατηγορίες 
 

• Η ποιότητα της διεπαφής µπορεί να είναι καλύτερη 
o Μπορούµε να έχουµε γρήγορη προτυποποίηση και 

υλοποίηση, χωρίς να έχουµε γράψει γραµµή κώδικα 
o Μπορούµε να κάνουµε πολύ πιο εύκολα αλλαγές, γεγονός 

σηµαντικό µιας και προκύπτουν κατά το user testing 
o Χρησιµοποιώντας ένα εργαλείο για την κατασκευή πολλών 

διεπαφών για µια εφαρµογή εξασφαλίζουµε συνέπεια 
o Είναι ευκολότερο να δουλέψουνε και να βοηθήσουνε στην 

σχεδίαση µιας διεπαφής άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουνε 
προγραµµατισµό αλλά είναι ειδικευµένοι σε θέµατα 
ψυχολογίας κ.α 

• Ο κώδικας της διεπαφής µπορεί να κατασκευαστεί και να 
συντηρηθεί πολύ πιο εύκολα και οικονοµικά 

o Οι προδιαγραφές της διεπαφής µπορούν να 
αναπαρασταθούν, εγκριθούν και να αξιολογηθούν πολύ 
εύκολα 

o Χρειάζεται να γραφτεί λιγότερος κώδικας µιας και ο 
περισσότερος προέρχεται από τα εργαλεία 

o Έχουµε καλύτερο modularity λόγο του διαχωρισµού µεταξύ 
διεπαφής και εφαρµογής. Αυτό επιτρέπει τις αλλαγές στη 
διεπαφή δίχως να αλλάζουµε την υπόλοιπη εφαρµογή αλλά 
και το αντίστροφο 
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o Οι απαιτήσεις σε επίπεδο γνώσεων προγραµµατισµού και 
σχεδίασης µπορούν να είναι χαµηλότερες 

o Η αξιοπιστία του κώδικα είναι µεγαλύτερη γιατί µεγάλο 
µέρος του κώδικα προέρχεται από τα εργαλεία 

o Η µεταφορά σε άλλη πλατφόρµα είναι ευκολότερη µιας και 
διαφορές σε επίπεδο hardware λαµβάνονται υπόψη και 
αντιµετωπίζονται από τα εργαλεία 

Σύνοψη του Λογισµικού ∆ιεπαφής Χρήστη  2.4 
 
Στο σηµείο αυτό θα προχωρήσουµε σε πιο χαµηλό επίπεδο ώστε 

να δούµε τι λογισµικό υπάρχει για User Interface, πως αυτό είναι 
δοµηµένο και τι αρχιτεκτονικές ακολουθούνται. Το Λογισµικό διεπαφής 
χρήστη χωρίζεται σε τρία επίπεδα (Εικόνα 2) 

• Windowing System 
• Toolkit 
• High-Level Tools 

 

Application 

High-Level Tools 

Toolkit 

Windowing System 

Operating System 

Εικόνα 2 – Επίπεδα του Λογισµικού διεπαφής χρήστη 

 
Το Windowing System υποστηρίζει τη διάκριση της επιφάνειας 

προβολής σε διαφορετικές (συνήθως ορθογώνιες) περιοχές που 
αποκαλούνται windows. Το X Window System [5] διαιρεί τη 
λειτουργικότητα των windows σε δύο επίπεδα: Στο window system το 
οποίο είναι το λειτουργικό ή το προγραµµατιστικό interface και τον 
window manager ο οποίος είναι η διεπαφή. Έτσι το window system µας 
δίνει τη δυνατότητα να ζωγραφίσουµε στην οθόνη και να πάρουµε είσοδο 
από το χρήστη. Η ονοµατολογία αυτή µπορεί να είναι και διαφορετική 
και µε τον όρο window manager να αναφερόµαστε και στα δύο επίπεδα. 
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Για παράδειγµα τόσο στα Windows όσο και στο Macintosh δεν υπάρχει 
διάκριση µεταξύ αυτών των δύο επιπέδων. 

 
Πάνω από το windowing system βρίσκεται το toolkit το οποίο 

περιέχει συνήθη widget όπως menus,buttons,scroll bars, text-input 
fields κ.α. Στην κορυφή του toolkit µπορεί να βρίσκονται high-level 
tools τα οποία βοηθάνε τον σχεδιαστή (designer) να χρησιµοποιήσει τα 
toolkit widgets. 

Σύστηµα Παραθύρων 2.5 
 
Ένα σύστηµα παραθύρων (windowing system) είναι το λογισµικό 

εκείνο το οποίο βοηθάει το χρήστη να καταγράφει και να ελέγχει  
διαφορετικά περιεχόµενα και να τα διακρίνει ως προς τη ‘φυσική’ 
υπόσταση τους σε διαφορετικά τµήµατα, σε µία ή περισσότερες 
επιφάνειες προβολής. 

 
Σήµερα το µεγαλύτερο ποσοστό από αυτά τα συστήµατα παρέχει 

και ένα toolkit στην κορυφή του windowing system µε το οποίο 
ζωγραφίζουµε τα widgets και µόνο. Σε περίπτωση που θέλουµε να 
τροποποιήσουµε η να δηµιουργήσουµε συγκεκριµένα κοµµάτια της 
διεπαφής χρησιµοποιώντας λειτουργικότητα χαµηλού επιπέδου πρέπει 
να χρησιµοποιήσουµε άµεσα το windowing system. 

 
Τα πρώτα windowing system δηµιουργήθηκαν σαν κοµµάτια ενός 

προγράµµατος ή ενός συστήµατος. Παραδείγµατα είναι ο κειµενογράφος 
Emacs και τα προγραµµατιστικά περιβάλλοντα Smalltalk και DLISP. 
Αργότερα τα συστήµατα είχαν υλοποιηµένο το windowing system σαν 
κοµµάτι του λειτουργικού συστήµατος. Παραδείγµατα είναι το SunViews 
της SUN, το Microsoft και Macintosh system. Άλλα συστήµατα τα οποία 
ήθελαν να επιτρέπουν τη λειτουργία διαφορετικών windowing system 
στο ίδιο λειτουργικό σύστηµα, λειτουργούν σαν χωριστές διεργασίες και 
χρησιµοποιούν τους µηχανισµούς επικοινωνίας του λειτουργικού 
συστήµατος για να συνδέουν τις εφαρµογές. Τέτοιο παράδειγµα είναι τα 
X και το NeWS της SUN. 
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2.5.1 ∆οµή ενός Συστήµατος Παραθύρων 
 
Ένα windowing system µπορεί να χωριστεί λογικά σε δύο 

επίπεδα, όπου το καθένα έχει δύο κοµµάτια(Εικόνα 3). 

 

Window ManagerPresentation Commands UI Layer 

Base Layer Window SystemOutput Model Input Model 

Εικόνα 3 – Λογικά επίπεδα του Συστήµατος Παραθύρων 

 
Το window system ή base layer υλοποιεί τη βασική 

λειτουργικότητα του windowing system. Ουσιαστικά τα δύο τµήµατα 
αυτού του επιπέδου κρατάνε την απεικόνιση των γραφικών αντικειµένων 
στην οθόνη (output model) και την πρόσβαση σε διάφορες συσκευές 
εισόδου όπως πληκτρολόγιο, ποντίκι κ.α. 

 
Το άλλο επίπεδο του windowing system είναι ο window manager 

ή το user interface. Αυτό περιέχει οτιδήποτε είναι ορατό στο χρήστη. Τα 
δύο τµήµατα που αποτελούν αυτό το επίπεδο είναι το presentation το 
οποίο εµπεριέχει τις εικόνες που ο window manager προβάλει και το 
commands το οποίο είναι πως ο χρήστης χειρίζεται τα windows και τα 
περιεχόµενά τους. 

 
Στο σηµείο αυτό θα αναλύσουµε σε µικρό βαθµό την εσωτερική 

δοµή αυτών των επιπέδων και θα δούµε τι λειτουργικότητα προσφέρουν. 

2.5.1.1 Βασικό Επίπεδο 
 
Το βασικό επίπεδο (base layer) είναι το procedural interface για 

το windowing system. Παλαιότερα υπήρχε ένας µεγάλος αριθµός από 
windowing systems και καθένα είχε το δικό του procedural interface 
(τουλάχιστον για κάθε διαφορετική πλατφόρµα hardware). Αυτό είχε σαν 
αποτέλεσµα κάθε φορά που χρειαζόταν να γράψουµε λογισµικό για 
διαφορετική πλατφόρµα να πρέπει να ξαναγράψουµε και να 
τροποποιήσουµε µεγάλο µέρος του υπάρχοντα κώδικα. Το X windowing 
system [5] δηµιουργήθηκε µε σκοπό να λύσει αυτό το πρόβληµα 
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παρέχοντας µία προγραµµατιστική διεπαφή ανεξαρτήτη της 
πλατφόρµας. Η λύση αυτή είχε µεγάλη επιτυχία και καθιέρωσε το X 
windowing system. 

 

2.5.1.1.1 Μοντέλο Εισόδου Εξόδου 
 
Στη συνέχεια έχουµε το µοντέλο εξόδου (output model) και το 

µοντέλο εισόδου (input model). Το µοντέλου εξόδου είναι ένα σετ από 
διαδικασίες τις οποίες µία εφαρµογή µπορεί να χρησιµοποιήσει ώστε να 
ζωγραφίσει στην οθόνη. Είναι σηµαντικό ότι όλη η έξοδος θα 
καθοδηγείται µέσω του window system έτσι ώστε οι πρωτογενείς τύποι 
γραφικών να µπορούν να τα συνδέσουν µέσα στα όρια των παραθύρων. 
Για παράδειγµα εάν ένα πρόγραµµα ζωγραφίζει µία γραµµή η οποία 
επεκτείνεται έξω από τα σύνορα του παραθύρου, τότε πρέπει να 
αποκοπεί ώστε να µην πανωγραφούν τα άλλα παράθυρα. 

 
Η αναφορά µας θα περιοριστεί εδώ και δεν θα επεκταθούµε στα 

µοντέλα και στον τρόπο µε τον οποίο τα windowing system ζωγραφίζουν 
στην οθόνη. 

 
Όσον αφορά το µοντέλο εισόδου απλά να αναφέρουµε ότι στα 

µοντέρνα συστήµατα η αρχιτεκτονική που ακολουθείται είναι να 
δηµιουργείται µία σειρά από γεγονότα (events) τα οποία περιµένουν σε 
µία ουρά µέχρι να τα επεξεργαστεί το σύστηµα και να προβεί στην 
ανάλογη αντίδραση. Γενικά αυτό το µοντέλο ακολουθείται και η 
ερευνητική δουλειά για νέα µοντέλα εισόδου είναι περιορισµένη. 

2.5.1.1.2 Επικοινωνία 
 
Στο X windowing system και στο NeWS, όλες οι επικοινωνίες 

µεταξύ των εφαρµογών και του window system χρησιµοποιούν inter-
process επικοινωνίες διαµέσου ενός δικτυακού πρωτοκόλλου. Αυτό 
σηµαίνει ότι η εφαρµογή µπορεί να βρίσκεται σε διαφορετικό µηχάνηµα 
και η διεπαφή της αλλού. Στα υπόλοιπα windowing system οι 
λειτουργίες υλοποιούνται µε άµεση κλήση στις διαδικασίες του window 
manager. Το πλεονέκτηµα των Χ είναι ότι γίνεται πολύ πιο εύκολο να 
χρησιµοποιήσεις πολλαπλά µηχανήµατα µε όλα τα παράθυρά τους να 
απεικονίζονται σε ένα µόνο µηχάνηµα. Επίσης είναι ευκολότερο να 
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παρέχεις διεπαφές για διαφορετικές γλώσσες προγραµµατισµού. Για 
παράδειγµα µε τη γλώσσα C µπορείς  να χρησιµοποιήσεις την Xlib και 
µε τη γλώσσα Lisp το CLX , στέλνοντας έτσι τα ανάλογα µηνύµατα µέσω 
ενός πρωτοκόλλου. Μειονέκτηµα όµως είναι η απόδοση µιας και 
απαιτείται αρκετή επικοινωνία κατά την ανταλλαγή µηνυµάτων. 

2.5.1.2 Επίπεδο ∆ιεπαφής Χρήστη 
 
Το user interface των windowing system επιτρέπει στο χρήστη  να 

ελέγχει τα παράθυρα. Στα X ο χρήστης µπορεί εύκολα να αλλάξει user 
interface αλλάζοντας window manager (twm, ctwm, olwm). ∆εδοµένου 
ότι σε αυτήν την αρχιτεκτονική υπάρχει στάνταρ πρωτόκολλο βάση του 
οποίου τα προγράµµατα και το base layer επικοινωνούν µε τον window 
manager δεν υπάρχει πρόβληµα µε τις εφαρµογές όταν αλλάζουµε 
window manager. Συνεπώς είναι δυνατό να τρέχουµε εφαρµογές οι 
οποίες χρησιµοποιούν τα Motif widgets σε παράθυρα που ελέγχονται 
από OpenLook window manager. 

2.5.1.2.1 Παρουσίαση 
 
Το presentation ορίζει πώς φαίνονται τα παράθυρα στην οθόνη. 

Ένα πολύ σηµαντικό θέµα της παρουσίασης των windows είναι πότε 
αυτά αλληλεπικαλύπτονται και πότε όχι. Το εναλλακτικό αποκαλείται 
tiled windows, πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι τα windows δεν καλύπτουν 
το ένα το άλλο. Αυτή η προσέγγιση είχε υιοθετηθεί για πολύ καιρό από 
διάφορους window managers και ο πιο δηµοφιλής από αυτούς είναι 
εκείνος των Microsoft Windows. Μάλιστα µελέτες έχουν δείξει ότι η 
χρήση tiled windows είναι πιο αποδοτική για τους χρήστες. Παρ’όλα 
αυτά όµως οι χρήστες προτιµούν το overlapping. 

 
Μοντέρνοι browsers για το διαδίκτυο όπως ο Internet Explorer 

(Windows),  Netscape, Mozilla, Konqueror (KDE)  παρέχουν ένα 
παραθυρικό περιβάλλον µέσα στο windowing system του υπολογιστή. 
Επιπρόσθετα εάν µία εφαρµογή γραφτεί σε Java µπορούµε να τη 
κατεβάσουµε να τη τρέξουµε στον υπολογιστή µας και αυτή µπορεί  να 
δηµιουργήσει overlapping windows όπως στις συνηθισµένες GUI 
εφαρµογές µας. ∆εν είναι καθόλου απίθανο ο browser να είναι το 
desktop στην επόµενη γενιά συστηµάτων και να αντικαταστήσει τα 
σηµερινά windowing systems. 
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2.5.1.2.2 Λειτουργίες 
 
Μιας και σήµερα παρέχονται πλούσια και σύνθετα περιβάλλοντα 

µε πολλά παράθυρα απαιτείται να υπάρχει ένα στάνταρ τρόπος µε τον 
οποίο ελέγχουµε ποιο παράθυρο παίρνει π.χ είσοδο από το 
πληκτρολόγιο. Συνοπτικά να αναφέρουµε τις πιο σηµαντικές επιλογές 
για αυτό το µοντέλο 

• Click-to-type 
o Ο χρήστης πρέπει να κάνει κλικ µε το κουµπί του ποντικιού 

στο παράθυρο προτού γράψει 
• Move-to-type 

o Ο χρήστης αρκεί να µεταφέρει το δείκτη του ποντικιού πάνω 
από το παράθυρο για να µπορεί να γράψει 

 
Κάθε window manager έχει το δικό του τρόπο και σε πολλά 

συστήµατα µπορεί να επιλέξει ο χρήστης τι επιθυµεί. 
 
Στο σηµείο αυτό σταµατάµε την περαιτέρω ανάλυση του 

windowing system για να περάσουµε στα toolkits όπου και θα 
εστιάσουµε. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δώσουµε στα virtual toolkits και στα 
πολυπλατφορµικά εργαλεία αλλά και στις νέες τάσεις µου επικρατούν µε 
την εξάπλωση του διαδικτύου. 

Εργαλεία (toolkits) 2.6 
 
Ένα εργαλείο (toolkit) είναι µία βιβλιοθήκη από widgets, που 

µπορεί να κληθεί από εφαρµογές. Ένα widget είναι ο τρόπος τον οποίο 
χρησιµοποιούµε ώστε µία φυσική συσκευή εισόδου να εισάγει µία 
συγκεκριµένου τύπου τιµή. Τυπικά τα widgets στα toolkit περιέχουν 
menus, buttons, scroll bars κ.α. Η δηµιουργία µιας διεπαφής µε ένα 
toolkit µπορεί να γίνει µόνο από προγραµµατιστές µιας και τα toolkits 
έχουν procedural interface. 

 
Η χρησιµοποίηση ενός toolkit έχει το πλεονέκτηµα ότι το τελικό 

UI θα έχει ίδιο στυλ και συµπεριφορά µε όλα όσα φτιάχτηκαν από το 
ίδιο toolkit. Επίσης δεν χρειάζεται να ξαναγράφουµε κώδικα για να 
υλοποιήσουµε µία λειτουργία µιας και υποστηρίζεται από το toolkit. Από 
την άλλη πλευρά όµως η δηµιουργία ενός toolkit απαιτεί πολύ χρόνο και 
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κόπο. Επίσης πολλά toolkit απαιτούν ιδιαίτερα µεγάλο χρόνο για να 
µάθεις τη χρήση τους. 

 
Το toolkit µπορεί να υλοποιηθεί µε ή χωρίς το windowing system. 

Τα πρώτα toolkit παρείχαν ένα ελάχιστο σετ από widgets και ανέµεναν 
τις εφαρµογές για να υλοποιήσουν τα υπόλοιπα. Στο Macintosh το 
toolkit είναι σε χαµηλό επίπεδο και ο window manager user interface 
δηµιουργείται χρησιµοποιώντας το. Το πλεονέκτηµα σε αυτήν την 
περίπτωση είναι ότι ο window manager µπορεί να το χρησιµοποιήσει τις 
ίδιες ρουτίνες για να φτιάξει διεπαφές. Αντίθετα στα X λόγο της 
διαφωνίας που υπήρχε για το ποιο toolkit θα αναπτυχθεί αποφασίστηκε 
να είναι το toolkit στην κορυφή του windowing system. Έτσι οι X 
προγραµµατιστές µπορούν να χρησιµοποιήσουν όποιο toolkit θέλουν 
αλλά ο window manager θα πρέπει πάντα να υλοποιεί το user interface 
από την βάση. 

 
∆εδοµένου ότι οι σχεδιαστές των Χ δεν συµφωνούσαν σε ένα µόνο 

look and feel, έφτιαξαν ένα ‘εσωτερικό’ επίπεδο (intrinsic layer) ώστε 
πάνω σε αυτό να χτίζονται διαφορετικά widget σετ και το ονόµασαν Xt. 
Το επίπεδο αυτό παρέχει συνηθισµένες υπηρεσίες, όπως τεχνικές για 
οντοκεντρικό προγραµµατισµό και layout control. 

 
Το widget set επίπεδο είναι η συλλογή από widgets το οποίο 

υλοποιείται χρησιµοποιώντας τα intrinsics. Πολλά widget sets µε 
διαφορετικά look and feel µπορούν να υλοποιηθούν στη κορυφή ίδιων 
intrinsics layers (Εικόνα 4). 

 

Open-
Look 

Motif Athena 

Xtk Intrinsics 

Εικόνα 4 –Widget Sets πάνω από κοινό intrisics layer 

 
Επίσης το ίδιο look-and-feel µπορεί να υλοποιηθεί στην κορυφή 

διαφορετικών intrinsics (Εικόνα 5). 

29 



Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 

 

Motif Motif Motif 

Interviews Xt Hawk 

Εικόνα 5 – Windget Sets πάνω από διαφορετικά intrisics layers 

 

2.6.1 Toolkit Intrinsics 
 
Τα toolkits έρχονται σε δύο βασικές κατηγορίες. Η πιο 

συνηθισµένη είναι αυτή όπου είναι απλά µία συλλογή από διαδικασίες οι 
οποίες µπορούν να κληθούν από τις εφαρµογές. Παραδείγµατα αυτής 
της κατηγορίας είναι το SunTool και Macintosh ToolBox. Η άλλη 
κατηγορία χρησιµοποιεί ένα οντοκεντρικό στυλ που δίνει στο σχεδιαστή 
τη δυνατότητα να εξειδικεύσει καλύτερα τις τεχνικές αλληλεπίδρασης. 
Παράδειγµα αυτής της κατηγορίας αποτελεί το Interviews, το Xt και το 
Java toolkit AWT. 

 
Το πλεονέκτηµα του οντοκεντρικού σχεδιασµού είναι ότι είναι ο 

φυσικός τρόπος µε τον οποίο σκεφτόµαστε για τα widgets. Επίσης 
µπορούµε να φτιάξουµε εξειδικευµένα widgets και µπορούν να 
χειρίζονται κάποιες εργασίες (όπως π.χ ανανέωση) που σε άλλη 
περίπτωση θα έπρεπε να τις χειριζόταν ο προγραµµατιστής. Το 
πλεονέκτηµα του διαδικασιακού προγραµµατισµού είναι ότι 
προγραµµατίζεις πιο εύκολα και δεν χρειάζεται να γνωρίζεις 
οντοκεντρικό προγραµµατισµό. 

 
Για την υλοποίηση των αντικειµένων, το toolkit πρέπει να έχει τη 

δικιά του ιεραρχία αντικειµένων όπως γίνεται στο Xt, Amulet ή να 
χρησιµοποιεί ένα υπάρχων σύστηµα αντικειµένων όπως κάνει το 
InterViews που χρησιµοποιεί C++, το NeXTStep από το Next και το AWT 
που χρησιµοποιεί τη Java. 

 
Ο πιο συνήθης τρόπος µε τον οποίο ένα οντοκεντρικό toolkit 

‘επικοινωνεί’ µε τις εφαρµογές είναι µε τη χρήση callback διαδικασιών. 
Πρόκειται για διαδικασίες που δηλώνονται από τον προγραµµατιστή της 
εφαρµογής και καλούνται όταν ένα widget χρησιµοποιείται από τον 
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τελικό χρήστη. Για παράδειγµα, ο προγραµµατιστής µπορεί να παρέχει 
µία διαδικασία η οποία καλείται όταν ο χρήστης επιλέγει ένα menu 
item. Στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι οι διεπαφές περιέχουν πολλές 
τέτοιες διαδικασίες (callbacks) γεγονός που κάνει δύσκολη τη συντήρηση 
και την τροποποίηση του κώδικα. Επιπρόσθετα, διαφορετικά toolkits, 
ακόµα και αν έχουν υλοποιηθεί στην κορυφή του ίδιου intrinsics layer 
όπως το Motif και το OpenLook, έχουν διαφορετικά callback 
πρωτόκολλα. Αυτό σηµαίνει ότι εάν θελήσουµε να κάνουµε port τον 
κώδικα του ενός toolkit σε ένα άλλο θα δυσκολευτούµε ιδιαίτερα. 

2.6.2 Widget Set 
 
To intrinsics layer είναι ανεξάρτητο από το look-and-feel πράγµα 

το οποίο σηµαίνει ότι τα widgets που κατασκευάζονται στην κορυφή 
µπορούν να έχουν την επιθυµητή συµπεριφορά και εµφάνιση. Παρ’όλα 
αυτά ένα widget-set πρέπει να επιλέξει ένα look-and-feel. 

 
Όπως προαναφέραµε. ∆ιαφορετικά widget sets µε διαφορετικά 

look-and-feel µπορούν να υλοποιούνται στην κορυφή του ίδιου intrinsic 
layer. Επιπρόσθετα το ίδιο look-and-feel µπορεί να υλοποιηθεί στην 
κορυφή διαφορετικών intrinsics. 

Εικονικά Εργαλεία 2.7 
 
Τα εικονικά εργαλεία (virtual toolkits) τα οποία ονοµάζονται και 

cross-platform toolkits είναι προγραµµατιστικές διεπιφάνειες που 
επιτρέπουν σε πολλαπλά toolkits να γίνεται εύκολα port ο κώδικας σε 
διαφορετικά περιβάλλοντα (Microsoft Windows, Macintosh , Unix κ.α). 

 
Αν και υπάρχουν πολλές µικρές διαφορές µεταξύ των toolkits, σε 

γενικές γραµµές αυτά είναι περίπου ίδια. Για παράδειγµα όλα έχουν 
κάποιον τύπο για menu, button, text field κ.α. Τα τελευταία χρόνια τα 
windowing systems έχουν µειωθεί όπως και τα toolkits, αλλά δεν παύει 
να χρειάζεται αρκετή δουλειά για να µετατρέψουµε π.χ το λογισµικό από 
Macintosh σε Microsoft. 

 
Για το λόγο αυτό έχουν αναπτυχθεί συστήµατα τα οποία 

προσπαθούν να κρύψουν τις διαφορές µεταξύ των toolkits, παρέχοντας 
virtual widgets τα οποία µπορούν να αναπαρασταθούν σαν widgets του 
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κάθε toolkit. Έτσι ο προγραµµατιστής γράφει το κώδικα µόνο µία φορά 
µε τη χρήση του virtual toolkit και αυτός ο κώδικας µπορεί να τρέχει 
χωρίς αλλαγές σε διαφορετικές πλατφόρµες. Επιπλέον η εµφάνιση θα 
µοιάζει σαν να δηµιουργήθηκε µε τo widget set της πλατφόρµας. Για 
παράδειγµα το virtual toolkit µπορεί να παρέχει µία ρουτίνα menu, η 
οποία έχει πάντα την ίδια προγραµµατιστική διεπαφή, αλλά συνδέεται σε 
ένα menu τύπου Motif, Macintosh ή Microsoft Windows, ανάλογα σε 
ποια πλατφόρµα βρισκόµαστε. 

 
Τα virtual toolkits χωρίζονται ανάλογα µε το στυλ τους σε δύο 

κατηγορίες. Στη µία το virtual toolkit συνδέεται µε ένα διαφορετικό 
‘πραγµατικό’ toolkit στο host µηχάνηµα. Μερικά παραδείγµατα είναι το 
XVT το οποίο συνδέεται σε Motif, OpenLook, Macintosh, MS-Windows 
και κρύβει τις διαφορές αυτών. Η άλλη κατηγορία ξανά-υλοποιεί το 
widget για κάθε στυλ. Το πλεονέκτηµα του πρώτου είναι ότι η διεπαφή 
χρήστη τηρεί το look-and-feel της πλατφόρµας µιας και έχει 
χρησιµοποιήσει το αληθινό widget set. Το µειονέκτηµα είναι ότι το 
virtual toolkit πρέπει να παρέχει µια διεπαφή για τους πρωτογενείς 
τύπους γραφικών για όλες τις πλατφόρµες. Ουσιαστικά παρέχουν µόνο 
συναρτήσεις που είναι κοινές για όλα τα toolkits. Όσα virtual toolkits 
ακολουθούν τη δεύτερη προσέγγιση παρέχουν ένα ολοκληρωµένο σετ 
από widgets για όλες τις πλατφόρµες. Το µειονέκτηµα αυτής της 
περίπτωσης είναι το ότι θα υπάρχει ένα µεγάλο runtime library. 
Επιπρόσθετα για τα built-in widgets που είναι native για κάθε 
µηχάνηµα έχουµε την επανα-υλοποίηση των ίδιων widgets στο virtual 
toolkit library. 

 
Ένα σχετικά πρόσφατα virtual toolkit είναι και το AWT toolkit το 

οποίο έρχεται µαζί µε τη Java. Με αυτό το toolkit ο προγραµµατιστής 
µπορεί να γράψει προγράµµατα τα οποία να είναι λειτουργικά σε κάθε 
πλατφόρµα. Επίσης τα προγράµµατα αυτά µπορούν να εκτελούνται 
τοπικά όπως τις συνηθισµένες εφαρµογές αλλά και ‘πάνω’ σε browsers 
αφού µπορούν και κατέβουν δυναµικά πάνω από το διαδίκτυο. Είναι 
φανερό ότι µε την εµφάνιση τέτοιων τεχνολογιών το σκηνικό αλλάζει και 
το ενδιαφέρον µετατοπίζεται σε web-based διεπαφές. 

 
Στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι µία άλλη ονοµατολογία για τη 

διάκριση των virtual toolkits είναι heavyweight και lightweight. Τα 
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χαρακτηριστικά βάση των οποίων τα διακρίνουµε είναι τα ίδια µε αυτά 
που προαναφέραµε. Το AWT toolkit της Java ανήκει στα heavyweight 
toolkits. 

 
Ας αναλύσουµε πως γίνεται αυτή η διάκριση. Στα heavyweight 

toolkits κάθε widget γίνεται link σε κάθε widget που έχει η κάθε 
πλατφόρµα. Αυτό εξασφαλίζει όπως προαναφέραµε το αναµενόµενο look-
and-feel. Τα προβλήµατα που έχουµε είναι ότι πρέπει να γίνει 
εξαντλητικός έλεγχος για κάθε πλατφόρµα µιας και κάθε widget έχει τα 
δικά του χαρακτηριστικά. Επίσης το virtual toolkit µπορεί να παρέχει 
υπηρεσίες που υλοποιούνται σε όλες τις πλατφόρµες στις οποίες 
πρόκειται να τρέξει (αυτή χαρακτηρίζεται σαν least common denominator 
design principle). Αυτό δηµιουργεί ένα περιορισµένο υποσύνολο 
λειτουργιών και κοστίζει στην εκφραστικότητα του toolkit. Επίσης µία 
εφαρµογή συχνά χρειάζεται να έχει πρόσβαση στο σύστηµα γραφικών, 
οπότε το toolkit χρειάζεται κάποια διεπαφή χαµηλού επιπέδου για τα 
γραφικά. 

 
Τα lightweight virtual toolkits χρησιµοποιούν lightweight widgets 

τα οποία χρησιµοποιούν την αφηρηµένη διεπαφή γραφικών του virtual 
toolkit για να ζωγραφίσουν τους εαυτούς τους στην οθόνη. Συνεπώς τα 
widgets ξανα-υλοποιούνται και δεν υπάρχει σχέση µεταξύ των widget 
του virtual toolkit µε αυτά του συστήµατος. Είναι προφανές ότι εδώ 
έχουµε overhead λόγω του µεγάλου runtime system που έχουµε. Άλλα 
µειονεκτήµατα εδώ είναι ότι αν και έχουµε κοινό look-and-feel σε όλες 
τις πλατφόρµες δεν θα είναι το αναµενόµενο µε αυτό που θα είχαµε εάν 
χρησιµοποιούσαµε το widget set της πλατφόρµας µας, µιας και το 
virtual toolkit χρησιµοποιεί τους δικούς του µηχανισµούς. Όµως 
κερδίζουµε στο portability µιας και το µόνο που ξανα-υλοποιούµε είναι 
το abstract graphic interface. Παράδειγµα ενός lightweight virtual 
toolkit είναι το Swing το οποίο βρίσκεται στην κορυφή του AWT 
graphics primitives, είναι πλήρως γραµµένο σε Java και λειτουργεί σε 
κάθε περιβάλλον το οποίο υλοποιεί το AWT graphics primitives. 

2.7.1 Java AWT 
 
Στη Java υπάρχουν διαθέσιµα δύο user interface toolkits, το AWT 

και το SWING. Το AWT σηµαίνει Abstract Window Toolkit. Πρόκειται 
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για ένα απλό application programming toolkit το οποίο υπάρχει στη 
Java από την αρχή. Η βασική διαφορά στο πως αυτά τα δύο toolkits 
είναι υλοποιηµένα είναι ότι το AWT κτίστηκε στην κορυφή των GUI 
widgets του underlying system, ενώ το SWING έχει υλοποιηθεί σε Java 
classes στην κορυφή του Java graphics system. Το SWING εξαρτάται 
από κάποια primitive του AWT, όπως το graphics system. Το παρακάτω 
σχήµα δείχνει τα επίπεδα που έχουµε για την υλοποίηση ενός AWT 
(Εικόνα 6). 

 
Οι κλήσεις από ένα AWT αντικείµενο ‘διαδίδονται’ µέσω της 

στοίβας σε native widgets. Κάθε AWT αντικείµενο έχει αντίστοιχα peer 
objects, ένα στη Java πλευρά και ένα στη native πλευρά. Το native peer 
object δηµιουργείται από το native user interface toolkit. Οι 
προγραµµατιστές που γράφουν εφαρµογές βασιζόµενες σε AWT 
αντικείµενα µπορούν να κάνουν port τις εφαρµογές σε οποιοδήποτε 
σύστηµα το οποίο έχει Java AWT υλοποίηση. To AWT βασίζεται στο 
least common denominator design principle συνεπώς αυτό περιορίζει την 
εκφραστικότητα του toolkit. Το widget σετ που υποστηρίζει το AWT 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1). Το AWT 
υποστηριζόταν κυρίως στις πρώτες εκδόσεις της Java όπως την 1.0 και 
την 1.1. Στη Java 2 συνεχίζει να υποστηρίζεται αλλά το κύριο toolkit 
πλέον είναι το SWING. 

 

 
AWT Object 

 
AWT Object Peer Platform Independent 

 
Native AWT Peer 

Platform specific 

 
Native UI Toolkit 

Εικόνα 6 - Επίπεδα υλοποίησης ενός AWT αντικειµένου 
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Widget Usage Class Name(in java.awt package) 
Top Level Window Frame 
Drawing Canvas Canvas 
Menus MenuComponent 
ChoiseBox Choise 
List of items List 
CheckBox,RadioButton Checkbox 
Button Button 
Editable text field TextField 
Editable text area TextArea 
Non editable text label Label 
Scrollbar ScrollBar 
Common file dialogue FileDialog 

 

Πίνακας 1 – Widget Set 

2.7.2 Java Swing 
 
Το πακέτο Swing είναι κοµµάτι των Java Foundation Classes 

(JFC) στην πλατφόρµα της Java. Το πακέτο αυτό ενσωµατώνει ένα 
σύνολο λειτουργιών ώστε να βοηθάει στην κατασκευή διεπαφών. Το 
Swing προστέθηκε στην έκδοση 1.1 µε σκοπό να αντικαταστήσει το AWT.  

 
 
Τα κύρια χαρακτηριστικά είναι 

• Τα Swing Components 
o Είναι όλα widgets. Από buttons έως split panes και tables 

• Pluggable Look-and-feel 
o ∆ίνει τη δυνατότητα να επιλέξουµε όποιο look-and-feel 

θέλουµε 
• Accessibility API 

o Παρέχει ένα API που επιτρέπει την υποστήριξη τέτοιων 
τεχνολογιών 

• Java 2D API 
o Παρέχει υψηλής ποιότητας γραφικά, κείµενο και εικόνες 

• Drag and Drop Support 
o Παρέχει τη δυνατότητα να κάνουµε drag and drop µεταξύ 

µιας Java εφαρµογής και µιας native εφαρµογής 
 
Περισσότερα για το SWING θα δούµε στη συνέχεια µιας και το 

χρησιµοποιούµε στην υλοποίησή µας. 
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2.7.3 Qt 
 
Η Qt είναι ένα πλαίσιο ανάπτυξης εφαρµογών ανεξάρτητο από την 

πλατφόρµα (platform-independent application framework). Η Qt έχει 
γνωρίσει µεγάλη διάδοση και αυτό οφείλεται σε µεγάλο βαθµό το ότι τη 
βρίσκουµε σε όλες τις εκδόσεις του Linux και ότι µε αυτή έχει 
δηµιουργηθεί το περιβάλλον εργασίας KDE.  

 
Ουσιαστικά πρόκειται για ένα application framework σε C++. Στο 

παρακάτω σχήµα φαίνεται η δοµή των επιπέδων (Εικόνα 7). 

 

Application 

Qt Library 

Window System / OS 

Εικόνα 7 – ∆οµή Επιπέδων για τη Qt 

 
Η Qt παρέχει µία platform-independent ενθυλάκωση του τοπικού 

windowing system και του λειτουργικού συστήµατος. Το API είναι κοινό 
σε όλες τις πλατφόρµες και ουσιαστικά γράφουµε τον κώδικα µία φορά. 
Εάν θέλουµε να το µεταφέρουµε σε άλλη πλατφόρµα τότε αυτό που 
χρειάζεται είναι µόνο ένα compile. Έτσι έχουµε native executables σε 
κάθε πλατφόρµα (Εικόνα 8). 

 

Application Application Application 

Qt / X11 Lib Qt/Window Lib Qt/Mac Lib 

Unix or Linux MS Windows Mac OS 

Εικόνα 8 – ∆οµή Επιπέδων για  διαφορετικές πλατφόρµες 

 
Με την προσέγγιση αυτή η Qt κερδίζει στα εξής σηµεία 

• Single-source 
• Γράφουµε µία φορά τον κώδικα και τρέχει παντού. Το µόνο που 

χρειάζεται είναι να γίνει compile ξανά 
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• Επιτυγχάνουµε µικρό χρόνο ανάπτυξης 
• Χρειάζεται λιγότερη συντήρηση 
• Μπορούµε να αλλάζουµε πλατφόρµες 

2.7.4 GTK+ 
 
Η GTK+ είναι ένα ακόµη  πολυπλατφορµικό εργαλείο (multi-

platform toolkit) για τη δηµιουργία γραφικών διεπαφών. Προσφέρει ένα 
πλήρες σετ από widgets και µπορεί να χρησιµοποιηθεί από µικρές 
εφαρµογές έως και ολοκληρωµένες σουίτες εφαρµογών. 

 
Η GTK+ βασίζεται σε τρεις βιβλιοθήκες 

• Glib 
o Είναι µία χαµηλού-επιπέδου βιβλιοθήκη η οποία τα βασικά 

στοιχεία του GTK+ και του GNOME. Παρέχει δοµές 
δεδοµένων για τύπους C, portability wrappers, διεπαφές 
για runtime functionality όπως ένα event loop, νήµατα,  
και ένα σύστηµα αντικειµένων 

• Pango 
o Είναι µία βιβλιοθήκη για το layout και το rendering του 

κειµένου, µε έµφαση στο internationalization 
• Η ATK βιβλιοθήκη παρέχει ένα σετ διεπαφών για accessibility. 

 
Όπως και η Qt έτσι και το GTK+ είναι ιδιαίτερα δηµοφιλές στο 

χώρο του Linux. Πως να µην είναι άλλωστε όταν είναι free software και 
είναι κοµµάτι του GNU project. 

 
Τα πλεονεκτήµατα του GTK+ είναι τα παρακάτω 

• Είναι τµηµατοποιήσιµο (modular) 
• Έχει ένα µεγάλο σετ από widgets 
• Υποστηρίζει το internationalization 
• Είναι Open Source 

 
Από την άλλη πλευρά όµως έχει και µειονεκτήµατα όπως 

• ∆εν υπάρχουν embedded versions ή build options για handheld 
συσκευές. Οι υπάρχουσες εκδόσεις βασίζονται στον X server. 
Αντιθέτως η Java µε την j2me και η Qt µε την embedded QT 
υποστηρίζουν handheld συσκευές 
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• Είναι πολύ µεγάλο και σύνθετο 
• Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να κάνουµε cross-compile 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38 



Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 

Σχετικές προσεγγίσεις και υλοποιήσεις 2.8 
 
Καθώς είδαµε τις πιο σηµαντικές αρχιτεκτονικές και υλοποιήσεις 

που υπάρχουν στο χώρο των toolkits, µπορούµε να παρουσιάσουµε 
σχετικές δουλειές που έχουν γίνει. Στο σηµείο αυτό να αναφέρουµε ότι η 
ραγδαία εξάπλωση του διαδικτύου έχει δηµιουργήσει ένα µεγάλο αριθµό 
χρηστών που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο. Αυτό έχει σαν συνέπεια να 
έχει δηµιουργηθεί η ανάγκη για διαδικτυακές εφαρµογές και γενικά για 
εφαρµογές οι οποίες χρησιµοποιούν και τρέχουν πάνω στο διαδίκτυο.  

 
Η συντριπτική πλειοψηφία των δικτυοκεντρικών εφαρµογών 

χρησιµοποιεί τις περιορισµένες δυνατότητες της HTML ή εµπλουτίζουν 
το περιεχόµενο µε κάποια “plug ins”. Ακόµη µία άλλη πολιτική που 
ακολουθείται  εάν θέλουµε να τρέξουµε µία εφαρµογή σε έναν 
αποµακρυσµένο εξυπηρετητή είναι αυτή όπου δηµιουργείται ένα 
εικονικό frame buffer στον εξυπηρετητή και αποστέλλεται σαν raster 
εικόνα στον τοπικό υπολογιστή (client). 

 
Οι παραπάνω προσεγγίσεις αντιµετωπίζουν προβλήµατα τα οποία 

θα αναφερθούν στη συνέχεια. Επίσης θα δείξουµε λύσεις που έχουν 
προταθεί σε επίπεδο distributed user interface toolkit. 

2.8.1 Web–Based προσεγγίσεις 
 
Μία από τις πιο διαδεδοµένες προσεγγίσεις που χρησιµοποιείται 

για την αποµακρυσµένη κατασκευή και απεικόνιση γραφικών διαλόγων 
είναι αυτή που γίνεται µε τη χρήση του HyperText Transfer Protocol 
(HTTP) [8] και της HyperText Markup Language(HTML) [9], [10]ώστε να 
αλληλεπιδρά ο χρήστης µε τη διεπαφή. Έτσι ο εξυπηρετητής (server) 
δηµιουργεί και προωθεί στους χρήστες (clients) ιστοσελίδες οι οποίες 
απεικονίζονται µε τη βοήθεια ενός πλοηγού (web browser). Οι δικτυακοί 
πλοηγοί που αποτελούν το front-end HTTP/HTML περιεχοµένων, 
γνωρίζουν µεγάλη εξάπλωση και χρησιµοποιούνται ευρέως µιας και 
συνεχώς αναπτύσσεται µεγάλος αριθµός δικτυακών εφαρµογών. 
Παρακάτω απεικονίζεται η αρχιτεκτονική (Εικόνα 9) µιας web-based 
εφαρµογής. Η εφαρµογή θα πρέπει να έχει γραφτεί χρησιµοποιώντας ένα 
συγκεκριµένο API όπως (CGI, ASP , PHP, JSP) ώστε να επικοινωνεί µε 
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τον Web Server. Το HTTP πρωτόκολλο χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 
δεδοµένων µεταξύ του client και του web server. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 

Εικόνα 9 – Το client – server µοντέλο 

Web API Rendering

Server Client 

HTML 

 
Web  

Server 

 
Application 

Logic 

 
Web 

Bowser 

 
Client 
Frame 
Buffer 

 

2.8.1.1 Μειονεκτήµατα των Web–Based προσεγγίσεων 
 
Η προσέγγιση των web-based εφαρµογών έχει το µειονέκτηµα ότι 

βασίζεται αποκλειστικά στο HTTP/HTML το οποίο ουσιαστικά είναι µία 
µεθοδολογία µεταφοράς δεδοµένων. Τέτοιες εφαρµογές δεν µπορούν να 
προσφέρουν ένα πλούσιο user interface.  

 
Για να λυθεί αυτό το πρόβληµα υπάρχουν διάφορες λύσεις οι 

οποίες και αυτές µε τη σειρά τους φέρουν νέους περιορισµούς. Μία 
προσέγγιση είναι η χρήση Java Applets. Με αυτόν τον τρόπο ολόκληρη η 
εφαρµογή στέλνεται µε τη χρήση του HTTP και ο browser την εµφανίζει. 
Ανάλογες είναι και οι προσεγγίσεις του Macromedia Flash και 
Shockwave, αλλά και τότε χρειάζεται η µεταφορά του κώδικα της 
εφαρµογής. Στα παραπάνω να προσθέσουµε ότι απαιτείται και ο πλοηγός 
να έχει εφοδιαστεί µε το απαιτούµενο plug in ώστε να είναι σε θέση να 
τρέξει αυτές τις εφαρµογές. 
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Θα σταθούµε κυρίως στη χρήση των Java Applets και στα 
προβλήµατα που αυτά εισάγουν.  Το βασικό θέµα είναι αυτό της 
ασφάλειας µιας και µεταφέρεται ο εκτελέσιµος κώδικας της εφαρµογής 
και εκτελείται στον client. Με τη χρήση κάποιου decompiler είναι 
εύκολο να δούµε τον κώδικα ο οποίος στέλνεται στον πλοηγό (web 
browser). 

 
Τέλος η χρήση cookies δηµιουργεί µε τη σειρά της προβλήµατα 

διότι επιτρέπουν να γράφονται δεδοµένα στον client από την εφαρµογή. 
Σε γενικές γραµµές τα cookies δηµιουργούν αρκετές φορές προβλήµατα 
ασφαλείας στις web-based εφαρµογές. 

2.8.2 Προώθηση γραφικού περιβάλλοντος 
 
Μία άλλη τεχνική που χρησιµοποιείται είναι αυτή της προώθησης 

γραφικού περιβάλλοντος (graphics pipeline interception). Βάση αυτής 
της µεθοδολογίας αναπτύχθηκαν διάφορες εφαρµογές και έχουν 
γνωρίσει µεγάλη επιτυχία. 

 
Η λειτουργία της βασίζεται στον απλό µηχανισµό του να 

δηµιουργείται ένα virtual frame buffer στη RAM του εξυπηρετητή για 
την εφαρµογή της οποίας το GUI θέλουµε να απεικονίσουµε στον client. 
Έτσι η παραγόµενη ράστερ εικόνα µεταφέρεται στον client.  Πιο σύνθετες 
υλοποιήσεις στέλνουν υψηλότερου επιπέδου εντολές του στυλ “ζωγράφισε 
µία γραµµή από το (x1,y1) έως το (x2,y2)” µε σκοπό να µειώσουν την 
κυκλοφορία στο δίκτυο. 

 
Η προσέγγιση αυτή προσπαθεί να φέρει στο χρήστη το desktop του 

server και επιτρέπει πλούσια αλληλεπίδραση και διαδραστικότητα. 
Μερικά προϊόντα είναι 

• Citrix MetaFrame (Citrix) 
• Insignia NTrigue (Insignia) 
• SCOTarantella(SCO) 
• Graphon RapidX(Graphon) 
• Symantec PC-Anywhere(Symantec) 
• VNC (AT&T)  

o Τώρα διατίθεται δωρεάν (GNU) 
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• Remote Desktop, as standard part of Windows2000 and 
Windows XP 

2.8.2.1 Μειονεκτήµατα της προώθησης γραφικού περιβάλλοντος 
 
Αν και πολλοί περιρισµοί που εµφανίζονταν στις web-based 

προσεγγίσεις δεν υπάρχουν τώρα, δηµιουργούνται νέα που έχουν να 
κάνουν µε το κατά πόσο γρήγορη είναι αυτή η λύση όταν το bandwidth 
που έχουµε είναι περιορισµένο (π.χ όταν χρησιµοποιούµε modem). 
Έχουν ενσωµατωθεί αλγόριθµοι συµπίεσης εικόνας αλλά έτσι 
δηµιουργείται το πρόβληµα της αλλοίωσης της εικόνας. 

 
Ιδιαίτερη επιτυχία γνώρισε το VNC και χρησιµοποιείται ευρύτατα. 

Η γενική αρχιτεκτονική του φαίνεται στο παρακάτω σχήµα (Εικόνα 10). 
 
Τέλος ένα άλλο πρόβληµα το οποίο παρουσιάζει η προσέγγιση 

αυτή είναι αυτή της καθυστέρησης που υπάρχει µεταξύ client και server 
µιας και µεγάλη ποσότητα δεδοµένων διακινούνται µέσω του δικτύου. 
Αυτό συνεπάγεται µία ασυνέπεια όσον αφορά το κατά πόσο αυτό που 
βλέπουµε στον client είναι αυτό που δείχνει ο server τη συγκεκριµένη 
χρονική στιγµή και όχι κάποια προηγούµενη χρονική στιγµή. Για 
παράδειγµα η απεικονιζόµενη θέση του δείκτη του ποντικιού ενδέχεται 
να µην είναι η τρέχουσα αλλά η αµέσως προηγούµενη. 

 
Εικόνα 10 – Γενική Αναπαράσταση του µηχανισµού προώθησης περιβάλλοντος  
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Στο σηµείο αυτό ολοκληρώνουµε την παρουσίαση των graphics 

pipeline interception προσεγγίσεων και περιοριζόµαστε στην σύντοµη 
αναφορά του VNC µιας και είναι το πιο δηµοφιλές. 

2.8.3 Κατανεµηµένα εργαλεία διεπαφής χρήστη 
 
Τα προβλήµατα των προαναφερθέντων προτάσεων έρχεται να 

καλύψει µία νέα ερευνητική προσέγγιση, αυτή των κατανεµηµένων users 
interface toolkits. Η λογική που υπάρχει σε αυτήν την περίπτωση είναι 
ότι ο εξυπηρετητής (server) µπορεί να δηµιουργήσει, τροποποιήσει ή και 
να καταστρέψει οποιοδήποτε γραφικό αντικείµενο του κατανεµηµένου 
toolkit σαν να ήταν µία τοπική εφαρµογή. 

 
Γενικότερα η λογική της δηµιουργίας κατανεµηµένων διεπαφών 

δεν είναι νέα. Ανάλογη λογική έχουν το X Window System [5] και 
Network extensible Window System (NeWS) [11] όπου υποστηρίζεται 
µεταφορά των µηνυµάτων-εντολών µέσω του δικτύου. Ο ακριβής τρόπος 
λειτουργίας όµως δεν µπορεί να θεωρηθεί κατανεµηµένος µιας και το 
µοντέλο λειτουργίας του X Window System είναι να µεταφράζει τις 
υψηλού επιπέδου εντολές (π.χ create Button) σε χαµηλότερο επίπεδο 
(π.χ draw Pixel) προτού αυτά σταλούν µέσω του δικτύου. Επιπρόσθετα 
είναι δύσκολο να µοιραστούν οι χρήστες µία κοινή επιφάνεια και εάν ο X 
Server ‘πέσει’ τότε χάνεται η επιφάνεια αλληλεπίδρασης. 

2.8.3.1 RemoteJFC Toolkit 
 
Με τον ερχοµό νέων γλωσσών προγραµµατισµού δόθηκε ώθηση 

στον τοµέα των κατανεµηµένων εργαλείων διεπαφής χρήστη και µία 
υλοποίηση είναι το RemoteJFC Toolkit [12].  Η υλοποίηση έχει γίνει 
χρησιµοποιώντας Java τόσο στη µεριά του server όσο και στον client 
(Εικόνα 11). 

 
Σε αυτήν την προσέγγιση δίνεται ένα API το οποίο είναι όµοιο µε 

αυτό της Java και εξίσου πλούσιο σε λειτουργικότητα. ∆εδοµένου όµως 
του ότι το JFC API του user interface toolkit είναι εξαιρετικά µεγάλο και 
πολύπλοκο προτιµήθηκε από το να γραφτεί κάποιος wrapper να 
χρησιµοποιηθεί το Java Doclet API (Doclet) ώστε να µετατρέπει τον JFC 
κώδικα σε RJFC. 
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Κατά τη δηµιουργία ενός RJFC αντικειµένου αυτό κατασκευάζεται 

στον client µε τη χρήση RMI. ∆ηλαδή εάν ο server θέλει να 
δηµιουργήσει ένα κουµπί (Button) τότε µε τη χρήση του RJFC toolkit 
µεταδίδεται η εντολή στον client όπου και εκτελείται. Ανάλογα και εάν 
θέλουµε να εγκαταστήσουµε ένα διαχειριστή γεγονότων (event handler), 
όπου τότε ο server λέει στον client να εγκαταστήσει έναν proxy JFC 
event handler στο αντίστοιχο γραφικό αντικείµενο. 

 

 

 
Client 
Frame 
Buffer 

 
Application 

Logic 

 
Viewer 

JAVA VM 

 
Server 

JAVA VM 

RJFC API Rendering 

RMI 

 
Εικόνα 11 – Το Μοντέλο του RJFC toolkit 

Server Client 

 
Ένα πλεονέκτηµα της παραπάνω προσέγγισης είναι ότι στο 

επίπεδο του server κρατιέται µόνο µία αναφορά για το κάθε αντικείµενο 
το οποίο έχει κατασκευαστεί στον client πράγµα το οποίο σηµαίνει ότι 
µπορούµε µε τη χρήση RMI να καλέσουµε όποια µέθοδο θέλουµε. Η 
άλλη λύση θα ήταν να γινόταν serialization ώστε να σταλεί το γραφικό 
αντικείµενο στον client και ο client µε τη σειρά του µία αναφορά  του 
γραφικού αντικειµένου στον server. Η πρώτη λύση που έχει προτιµηθεί 
είναι και καλύτερη γιατί µειώνει την κίνηση στο δίκτυο µιας και η RMI 
κλήση κοστίζει 5 Ethernet πακέτα ενώ η αποστολή ενός serialized 
γραφικού αντικειµένου καταναλώνει πάνω από 50 Ethernet πακέτα. 
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2.8.3.1.1 Πλεονεκτήµατα και Μειονεκτήµατα 
 
Σε γενικές γραµµές η προσέγγιση του RemoteJFC toolkit είναι και 

η πιο συνήθης οπότε θα κάνουµε µία αξιολόγηση πάνω σε αυτήν την 
προσέγγιση. 

 
Η χρήση της Java τόσο στον server όσο και στον client δίνει 

οµοιογένεια στις εφαρµογές. Ένα σηµαντικό πλεονέκτηµα είναι ότι αυτή 
η οµοιογένεια επιτρέπει τη χρησιµοποίηση υπάρχουσας τεχνολογίας για 
την αποµακρυσµένη επικοινωνία. Μιλάµε για τη δυνατότητα χρήσης του 
RMI που δίνει το πλεονέκτηµα να κατασκευάζονται,τροποποιούνται και 
να καταστρέφονται αντικείµενα δυναµικά σε αποµακρυσµένες 
υπολογιστικές συσκευές. Αυτό µειώνει σε πολύ µεγάλο βαθµό την 
ανάγκη να υλοποιηθεί λογισµικό το οποίο συνδιαλέγεται µε τέτοια 
ζητήµατα µιας και παρέχονται όλα αυτά µέσω του RMI. 

 
Από την άλλη πλευρά η χρήση Java στο κοµµάτι του server 

επιβάλει οι εφαρµογές να γράφονται σε Java ώστε να εκµεταλλευτούµε 
τις δυνατότητες που δίνονται. Όµως µεγάλος αριθµός εφαρµογών είναι 
γραµµένος σε άλλη γλώσσα και αυτό θα συνεχίσει να ισχύει και 
µελλοντικά. Συνεπώς υπάρχει πρόβληµα εάν χρησιµοποιούµε άλλη 
πλατφόρµα ανάπτυξης. Ένα άλλο µειονέκτηµα είναι το επιπλέον κόστος 
σε χρόνο και χρήµα το οποίο υπάρχει εάν αναγκαστούν οι 
προγραµµατιστές διεπαφών χρήστη να µάθουν να προγραµµατίζουν σε 
άλλη γλώσσα και να αφοµοιώσουν το νέο εργαλείο ανάπτυξης. 
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Κεφάλαιο 3. Παρούσα Εργασία 
 
Στόχος µας είναι να προσφέρουµε µία βιβλιοθήκη η οποία θα 

δίνει τη δυνατότητα στον προγραµµατιστή να δηµιουργεί γραφικά 
διαλογικά αντικείµενα σε αποµακρυσµένες υπολογιστικές συσκευές. Η 
βιβλιοθήκη γράφτηκε µε τη χρήση της γλώσσας C++ και η κατασκευή 
των ‘αποµακρυσµένων΄ γραφικών διαλογικών αντικειµένων έγινε µε τη 
γλώσσα Java. 

 
Με την προσέγγιση αυτή θέλουµε να καλύψουµε το κενό που 

υπάρχει για εργαλεία διεπαφής χρήστη τα οποία παρέχουν δυνατότητα 
για αποµακρυσµένη υλοποίηση γραφικών διεπαφών χρήστη. Στην 
ενότητα που αφορούσε τις σχετικές εργασίες είδαµε κάποιες 
προσεγγίσεις αλλά καµία από αυτές δεν παρείχε τη δυνατότητα στον 
προγραµµατιστή να ενσωµατώσει στις εφαρµογές του µία βιβλιοθήκη σε 
C++ και να µπορεί να δηµιουργεί ‘αποµακρυσµένους’ γραφικούς 
διαλόγους σε οποιαδήποτε πλατφόρµα λειτουργικού συστήµατος. 

 
Σήµερα η ανάγκη για διαλειτουργικότητα είναι µεγάλη δεδοµένης 

της πληθώρας νέων συσκευών που έχουν εµφανιστεί στην αγορά καθώς 
και λόγο του ότι δεν υπάρχει κάποια στάνταρτ πλατφόρµα. Αυτός ήταν 
και ένας από τους λόγους που προτιµήθηκε το user interface toolkit της 
Java. Με τον τρόπο αυτόν πετυχαίνουµε ( στο βαθµό που είναι εφικτό ) 
τη διαλειτουργικότητα παρακάµπτωντας ζητήµατα πλατφόρµας, 
αρχιτεκτονικής ή λειτουργικού συστήµατος. 

Σχεδίαση 3.1 
 

Η ανάπτυξη της βιβλιοθήκης έγινε σε περιβάλλον Visual Studio 
.NET [13]. Παρά αυτό το γεγονός ο κώδικας ο οποίος γράφτηκε ήταν σε 
native επίπεδο και έτσι διατηρείται η µεταφερσιµότητά του σε άλλα 
περιβάλλοντα όπως αυτό του Unix/Linux µε τη χρήση του gcc compiler 
[14] ή και σε περιβάλλον Windows µε τη χρήση του Cygwin [15].  

 
Το κοµµάτι που είναι υπεύθυνο για τη δηµιουργία των γραφικών 

αντικειµένων αναπτύχθηκε σε Java Standard Edition 1.4.2 [16]. Η 
µεταφερσιµότητα και διαλειτουργικότητά του εξασφαλίζεται από τις 
προδιαγραφές της Java. 
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Για τη σχεδίαση λάβαµε υπόψη την αρχιτεκτονική του X Window 

System [5] την οποία µελετήσαµε και συµβουλευτήκαµε σε κάποιες 
περιπτώσεις. Ανάλογα συµβουλευτήκαµε και εργασίες ([6], [7], Error! 
Reference source not found.) που έχουν λάβει χώρα στο εργαστηριό 
µας (Foundation for Research and Technology - Hellas (FORTH), 
Institute of Computer Science (ICS), Human-Computer Interaction 
Laboratory) Λόγο όµως της ιδιαιτερότητας που έχει ο στόχος µας σε 
αρκετά σηµεία ακολουθήσαµε προσωπικές ιδέες και λύσεις. 

3.1.1 Γενική Αρχιτεκτονική 
 
Η αρχιτεκτονική η οποία θα ακολουθούσαµε θα έπρεπε να 

επιτρέπει την επικοινωνία µεταξύ δύο συσκευών ώστε να ανταλλάσσονται 
µηνύµατα τα οποία θα περιείχαν εντολές, πληροφορίες και ότι άλλο 
κρινόταν απαραίτητο. Συνεπώς ήταν ανάγκη να υπάρξει κάποιο 
πρωτόκολλο επικοινωνίας και να καθοριστεί το στυλ αυτού του 
πρωτοκόλλου. 

 
Εν συνεχεία η βιβλιοθήκη θα έπρεπε να περιέχει µία συλλογή 

γραφικών αντικειµένων και κάποιες µεθόδους ώστε να µπορεί ο 
προγραµµατιστής να τα ενσωµατώσει στην εφαρµογή του και να τα 
τροποποιήσει. Επιπρόσθετα θα έπρεπε να υπάρχει κάποιος µηχανισµός 
καθορισµού της συµπεριφοράς κάθε αντικειµένου, δηλαδή να µπορούµε 
να ορίσουµε την αντίδραση του αντικειµένου στις ενέργειες του χρήστη. 

 
Τέλος στο κοµµάτι το οποίο αφορά την υλοποίηση των 

αποµακρυσµένων γραφικών αντικειµένων ήταν απαραίτητος ένας 
µηχανισµός ο οποίος θα ήταν ελαφρύς και γρήγορος ώστε να 
επεξεργάζεται τις εντολές δηµιουργίας ή τροποποίησης των αντικειµένων 
και να τις εκτελεί σύντοµα. Επιπρόσθετα ήταν απαραίτητος ένας runtime 
µηχανισµός που να ικανοποιεί αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για 
γεγονότα (events) και να τα εξυπηρετεί βέβαια. Στο σηµείο αυτό να 
αναφέρουµε ότι στο κοµµάτι αυτό έπρεπε να είµαστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί ώστε να προσφέρουµε βέλτιστες λύσεις δεδοµένου ότι η 
Java είναι ιδιαίτερα αργή λόγο του Java Runtime Environment από το 
οποίο συνοδεύεται. Συνεπώς θα ήταν καταστροφικό στη δεδοµένη 
καθυστέρηση του δικτύου να προσθέσουµε επιπλέον για τη δηµιουργία 
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και τροποποίηση των γραφικών αντικειµένων. Μία γενική σχεδίαση 
βλέπουµε παρακάτω (Εικόνα 12). 

 
Τέλος το υπεύθυνο κοµµάτι για τη δηµιουργία των γραφικών 

αντικειµένων πρέπει να είναι σε θέση να µπορεί να ικανοποιήσει 
πολλαπλές αιτήσεις από κάποια εφαρµογή αλλά και ενδεχοµένως από 
πολλές εφαρµογές. Το τελευταίο σηµαίνει ότι θα έπρεπε να 
υποστηρίξουµε πολυνηµατική δικτυακή εξυπηρέτηση (Εικόνα 13). 
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Εικόνα 12 – Γενική Σχεδίαση της Αρχιτεκτονικής 
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Εικόνα 13 – ∆ικτυακή Εξυπηρέτηση για Πολλαπλούς clients 

 

3.1.2 Παρουσίαση της Αρχιτεκτονικής 
 

3.1.2.1 GUI Thin Proxy Toolkit 
 
Έχοντας ορίσει µία γενική αρχιτεκτονική, προχωράµε στην 

πληρέστερη περιγραφή των τµηµάτων. Τη βιβλιοθήκη ελαφρών γραφικών 
αντικειµένων την ονοµάζουµε  Thin Proxy Toolkit.  

 
Αρχικά οι απαιτήσεις περιελάµβαναν σε γενικές γραµµές τα 

παρακάτω: 
• Container class 
• Push Button 
• Radio Button 
• Check Box 
• Text Field 
• Text Area 
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Η βιβλιοθήκη παρέχει ένα σύνολο γραφικών διαλογικών 
αντικειµένων τα οποία στη παρούσα φάση είναι τα εξής: 

• Frame (Top Level Container) 
• Button 
• Label 
• Checkbox 
• Radio Button 
• Text Field 
• Text Area 
• Menu bar 
• Menu 
• Menu Item 
• Check Box Menu Item 
• Radio Button Menu Item 
• Separator 
• Tool tip (για οποιοδήποτε γραφικό αντικείµενο) 

 
Τα παραπάνω αποτελούν την αφετηρία για την κατασκευή 

γραφικών διαλόγων χρήστη και η συλλογή  αυτή θα εµπλουτιστεί µε νέα 
αντικείµενα τα οποία θα µας δίνουν τη δυνατότητα για ακόµα πιο 
πλούσια περιβάλλοντα. Η αρχιτεκτονική µας, µας επιτρέπει εύκολα να 
προσθέσουµε νέα αντικείµενα στην υπάρχουσα ιεραρχία που έχουµε (η 
ιεραρχία θα παρουσιαστεί παρακάτω). Το δύσκολο σηµείο είναι να 
προσφέρουµε τη δυνατότητα αναπαράστασης των νέων γραφικών 
αντικειµένων στο επίπεδο του Remote Toolkit Server. 

3.1.2.2 GUI Remote Toolkit Server 
 
Από την άλλη πλευρά το τµήµα που είναι υπεύθυνο για την 

υλοποίηση των γραφικών διαλογικών αντικειµένων είναι ο GUI Remote 
Toolkit Server. Σκοπός αυτού του τµήµατος είναι να λαµβάνει τις 
εντολές - µηνύµατα από τον GUI Thin Proxy Toolkit και να τα 
µεταφράζει σε πράξεις τις οποίες πρέπει να εκτελέσει. 

 
Στο σηµείο αυτό αρχίζουµε να αντιµετωπίζουµε τα πρώτα κρίσιµα 

ζητήµατα υλοποίησης µιας και οι Java Foundation Classes 
περιλαµβάνουν έναν πολύ µεγάλο αριθµό από κλάσεις και µεθόδους. 
Εάν θέλαµε ένα toolkit µε περιορισµένες δυνατότητες τότε θα ήταν 
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εύκολο να βασιστούµε σε µία απλή αρχιτεκτονική η οποία θα 
ικανοποιούσε περιορισµένες απαιτήσεις και δεν θα κάλυπτε τις ανάγκες 
για πλούσιες γραφικές διεπαφές χρήστη. Συνεπώς έπρεπε να 
αναπτύξουµε µία βάση η οποία θα ήταν αρκετά γενική και ορθά 
δοµηµένη ώστε µε τον καιρό να προσθέτουµε νέα γραφικά αντικείµενα. 
Πέρα από την επαυξητική δυνατότητα που θα έπρεπε να είχαµε ήταν 
απαραίτητο να υποστηρίζαµε µία πλούσια συλλογή διαχειριστών 
γεγονότων µιας και είναι ο ακρογωνιαίος λίθος για διαδραστικές και 
λειτουργικές διεπαφές χρήστη. 

 
Έχοντας σαν κατευθυντήριες γραµµές τα παραπάνω προχωρήσαµε 

στη σχεδίαση και την υλοποίηση του GUI Remote Toolkit Server. 

3.1.2.3 Το πρωτόκολλο επικοινωνίας 
 
Για την επικοινωνία µεταξύ Thin Proxy Toolkit και Remote Toolkit 

Server υλοποιήθηκε ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας ώστε να παρέχεται η 
απαραίτητη υποδοµή για τη µεταφορά των µεταξύ τους µηνυµάτων.  

 
Η απόφαση για το τι πρωτόκολλο θα υλοποιήσουµε πάρθηκε 

ύστερα από σύγκριση των δυνατών λύσεων που είχαµε. Σε γενικές 
γραµµές οι πιθανές προσεγγίσεις που είχαµε ήταν 

• Η υλοποίηση ενός XML [17] based πρωτοκόλλου και η αποστολή 
µηνυµάτων σε µορφή XML δεδοµένων 

• Η χρήση CORBA [18] ώστε να είχαµε στη διάθεσή µας τον 
µηχανισµό διαχείρισης και επικοινωνίας µεταξύ των αντικειµένων. 
Επιπρόσθετα θα δινόταν η δυνατότητα να αλληλεπιδρούν τα 
αντικείµενα σε ετερογενή, κατανεµηµένα περιβάλλοντα 
ανεξαρτήτου πλατφόρµας. Σχετικές εργασίες είναι το  Fresco [19] 
και πρόσφατα το Gnome [20].  

• Η υλοποίηση ενός δικού µας string based πρωτοκόλλου, έτσι ώστε 
να έχουµε τη δυνατότητα να το υλοποιήσουµε στα µέτρα µας και 
βάση των αναγκών µας. Επιπρόσθετα ένα καλά ορισµένο και 
δοµηµένο πρωτόκολλο θα επέφερε λιγότερη κίνηση στο δίκτυο, 
οπότε και καλύτερες επιδόσεις.  
 
Οι παραπάνω προσεγγίσεις ήταν οι πιο πιθανές µιας και 

γεφύρωναν µία θεµελιώδη διαφορά του GUI Thin Proxy Toolkit και GUI 
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Remote Toolkit Server, το ότι το πρώτο τµήµα θα υλοποιούνταν σε C++ 
ενώ το δεύτερο σε Java. 

 
∆εδοµένου ότι είχαµε καθορίσει σε κάποιο βαθµό την 

αρχιτεκτονική µας προτιµήσαµε να αναπτύξουµε ένα πρωτόκολλο 
εξ’αρχής ώστε να καλύπτει ακριβώς τις ανάγκες µας. Η πρόταση της 
XML δεν υιοθετήθηκε µιας και συµπεράναµε ότι µπορεί να κερδίζαµε σε 
εκφραστικότητα αλλά θα χάναµε σε ταχύτητα µιας και θα χρειαζόταν να 
υλοποιηθεί ένας σύνθετος parser και στα δύο τµήµατα ώστε να 
διαβάζονται τα µηνύµατα. Επίσης θα χρειαζότανε µία σχετικά 
πολύπλοκη διεργασία κωδικοποίησης και αποκωδικοποίησης των 
µηνυµάτων. Τέλος το µέγεθος των µηνυµάτων θα αύξανε δραµατικά µιας 
και τα tags που θα είχαµε στο XML document θα ήταν συγκρίσιµα σε 
όγκο σε σχέση µε την αληθινή πληροφορία. Παρακάτω βλέπουµε ένα 
µήνυµα από τον GUI Thin Proxy Toolkit στον GUI Remote Toolkit 
Server, βασισµένο στα δύο σενάρια που προαναφέραµε (Εικόνα 14). 

 

 
XML Message 

 
 
<ObjectCreation> 
 <ObjectClass> 
  Button 
 </ObjectClass> 
 <ObjectID> 
  5 
 </ObjectID> 
 <ParentID> 
  1 
 </ParentID> 
</ObjectCreation>

Simple String Message 

Create , Button  , 5 , 1 

Εικόνα 14 –Μηνυµάτα σαν XML και Simple String Message  

 
Στην περίπτωση XML µηνύµατος βλέπουµε ότι έχουµε µεν 

εκφραστικότητα και περιγραφικότητα αλλά και πλεονάζουσα 
πληροφορία. 

 
Μια σε µεγαλύτερο βάθος µατιά θα δείξει ότι η δηµιουργία ενός 

XML based πρωτοκόλλου ακολουθείται  και από µία αρχιτεκτονική 
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τύπου XML - RPC (remote procedure calls). Μία τυπική κλήση θα ήταν 
η παρακάτω (Εικόνα 15). 

 

 
<methodCall> 
      <methodName>setLocation</methodName> 
      <params> 
        <param><value><int>5</int></value></param> 
        <param><value><int>3</int></value></param> 
      </params> 
</methodCall> 

Εικόνα 15 – Μήνυµα Κλήσης Συνάρτησης σε XML 

 
Όσον αφορά τη γενικότερη αρχιτεκτονική αυτή περιγράφεται στο 

παρακάτω σχήµα (Εικόνα 16). 
 

 
Εικόνα 16 – Γενική Αρχιτεκτονική µε XML RPC 

 
Λαµβάνοντας τα παραπάνω υπόψη µας αποκλείσαµε την λύση της 

XML µιας και επέβαλε πολύ µεγάλο προγραµµατιστικό κόστος σε 
περίπτωση που θέλαµε να έχουµε στη διάθεση µας όλα τις δυνατότητες 
που µας δίνει ή την υιοθέτηση εφαρµογών τρίτων, γεγονός που µας 
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βρίσκει αντίθετους µιας και θέλαµε το συνολικό implementation να 
βρίσκεται κάτω από τον άµεσο έλεγχό µας. 

 
Όσον αφορά την προσέγγιση της COBRA, αυτή ήταν ιδιαίτερα 

δελεαστική. Η CORBA υποστηρίζεται από πολλούς οργανισµούς και 
πολλά έργα ανοιχτού λογισµικού. Επιπρόσθετα η CORBA δουλεύει 
αρκετά καλά για Java και C++ εφαρµογές καθώς και για άλλες γλώσσες 
και παρέχει ένα εξαιρετικό interface definition language (IDL) το οποίο 
επιτρέπει τη δηµιουργία οντοκεντρικών API. Παρ’όλα αυτά όµως είναι 
ιδιαίτερα περίπλοκη, απαιτεί µεγάλο χρονικό διάστηµα ως προς την 
εκµάθησή της και προορίζεται κυρίως για enterprise εφαρµογές. 

 
Τελικά ακολουθήσαµε τη λογική η οποία πρότεινε ένα string 

based πρωτόκολλο πλήρως υλοποιηµένο από εµάς. Οι εναλλακτικές 
υλοποιήσεις που απορρίψαµε παρ’όλα αυτά έδωσαν αρκετές ιδέες για τη 
συνέχεια της εργασίας. Λαµβάνοντας όλα αυτά υπόψη συµπεράναµε ότι 
έπρεπε να υλοποιήσουµε 

• τη δικτυακή υποδοµή TCP/IP για C++ 
• τη δικτυακή υποδοµή TCP/IP για Java 
• τη δηµιουργία µηνυµάτων  
• τη κωδικοποίηση µηνυµάτων 
• την αποκωδικοποίηση µηνυµάτων 

 
Η γενική αρχιτεκτονική µετά τα παραπάνω γίνεται πιο 

συγκεκριµένη και αναπαρίσταται στο σχήµα που ακολουθεί (Εικόνα 17). 

 

 
GUI  
Thin 

Proxy 
Toolkit 

 

 
GUI  

Remote 
Toolkit 
Server 

 

 
 

NETWORKSOCKET SOCKET

Εικόνα 17 – Γενική Αρχιτεκτονική της Πλατφόρµας 
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∆εδοµένου ότι αποφασίσαµε  να κινηθούµε σε πιο χαµηλό επίπεδο 
και να δηµιουργήσουµε client-server εφαρµογές πρέπει να 
δηµιουργήσουµε τους απαραίτητους µηχανισµούς δικτυακής 
επικοινωνίας. Σηµαντική δουλειά σε αυτό το θέµα έχει γίνει στα πλαίσια 
του PIM [22]  και στα πλαίσια του Voyager [23]. 

 
Στις client-server εφαρµογές, ο server παρέχει κάποιες υπηρεσίες 

και ο client τις χρησιµοποιεί. Η επικοινωνία µεταξύ αυτών των δύο 
απαιτείται να είναι αξιόπιστη, δηλαδή δεν επιτρέπεται να χαθούν 
δεδοµένα κατά τη µεταφορά. 

 
Το TCP παρέχει µία αξιόπιστη, σηµείο-προς-σηµείο επικοινωνία 

τέτοια ώστε οι client-server εφαρµογές να τη χρησιµοποιούν πάνω από 
το Internet ώστε να επικοινωνούν η µία µε την άλλη. Για να 
πραγµατοποιηθεί η επικοινωνία πάνω από το TCP, ένα πρόγραµµα client 
και ένα πρόγραµµα server συνάπτουν µία επικοινωνία και για να 
επικοινωνήσουν γράφουν και διαβάζουν στο socket που υπάρχει στη 
σύνδεση. Εν συντοµία να αναφέρουµε ότι αρχικά ο server περιµένει 
συνεχώς ώστε κάποιος να συνδεθεί σε αυτόν (Εικόνα 18). 

 

 
Εικόνα 18 – Αναµονή του server 

 
Εάν όλα πάνε καλά τότε ο server δέχεται τη σύνδεση και δίνει ένα 

νέο socket στον client σε ένα άλλο port ώστε να συνεχίσει να ακούει τις 
νέες πιθανές αιτήσεις (Εικόνα 19). 

 

 
Εικόνα 19 – Αποδοχή και εξυπηρέτηση από το server 

 
Το ανάλογο µοντέλο έχουµε και εµείς στον GUI Remote Toolkit 

Server. Επιπρόσθετα παρέχουµε τη δυνατότητα υποστηρίζουµε τη 
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δυνατότητα να έχουµε πολλαπλούς clients. Η υλοποίηση για ένα τέτοιο 
server βασίζεται στη λογική που περιγράφει ο παρακάτω ψευδοκώδικας. 

 
while (true) { 

    accept a connection ; 

    create a thread to deal with the client ; 

end while 

 
Όσον αφορά τον GUI Thin Proxy Toolkit εκεί ακολουθούνται τα 

κλασικά βήµατα τα οποία γίνονται για τη δηµιουργία σύνδεσης µέσω 
socket. Αυτά είναι: 

1. Άνοιξε ένα socket 
2. Άνοιξε ένα input stream και output stream στο socket  
3. ∆ιάβασε και γράψε στο stream σύµφωνα µε το πρωτόκολλο  
4. Κλείσε τα streams 
5. Κλείσε τo socket 

 
Στην τελική µορφή η δοµή µας περιέχει ένα ανεξάρτητο τµήµα 

τόσο για τον GUI Thin Proxy Toolkit όσο και για τον GUI Remote Toolkit 
Server. Αυτά τα δύο τµήµατα πέραν του ότι υλοποιούν τη δικτυακή 
υποδοµή για την επικοινωνία στέλνουν και λαµβάνουν µηνύµατα 
(Εικόνα 20). Το ότι η επικοινωνία γίνεται µεταξύ δύο διαφορετικών 
υπολογιστικών συσκευών µε ενδεχόµενη διαφορετική αρχιτεκτονική 
(little indian , big indian) αλλά και η διαφορετική γλώσσα ανάπτυξης 
(Java , C++) φροντίσαµε να µην επηρεάζει τόσο την αξιοπιστία της 
σύνδεσης όσο και την ακεραιότητα των δεδοµένων που µεταφέρονται. 
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Εικόνα 20 – ∆ικτυακή Αρχιτεκτονική και Τµηµατοποίηση 

Υλοποίηση 3.2 
 
Η ανάτπυξη αφορά δύο διαφορετικά τµήµατα. Αυτό του GUI Thin 

Proxy Toolkit και αυτό του GUI Remote Toolkit Server. Σε κάθε ένα από 
αυτά τα τµήµατα υλοποιήθηκαν και οι απαραίτητοι µηχανισµοί 
δικτύωσης και επικοινωνίας. 

3.2.1 Πλατφόρµα Υλοποίησης 
 
Όπως έχουµε προαναφέρει η πλατφόρµα υλοποίησης είχε διττή 

υπόσταση µιας και ο GUI Thin Proxy Toolkit υλοποιήθηκε σε C++ και ο 
GUI Remote Toolkit Server σε Java. Όσων αφορά την ανάπτυξη 
λογισµικού αυτή έγινε ακολουθώντας την προσέγγιση του ακραίου 
προγραµµατισµού (extreme programming)   [21]. 

 
Τα κριτήρια τα οποία θα έπρεπε να ικανοποιεί η επιλεγόµενη 

πλατφόρµα ποικίλουν και ικανοποιούν διαφορετικές απαιτήσεις. Αυτές 
αναλύονται παρακάτω και δείχνουν τις όποιες επιλογές µας. 

  

3.2.1.1 Πλατφόρµα GUI Thin Proxy Toolkit 
 
Για τον GUI Thin Proxy Toolkit θέλαµε µία βιβλιοθήκη 

αντικειµένων τα οποία θα µπορούν εύκολα να ενσωµατώνονται σε µία 
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εφαρµογή. Οι απαιτήσεις που είχαµε ήταν να αναπτύξουµε µία ιεραρχία 
κλάσεων οι οποίες θα εκφράζουν ιδεατά  τα γραφικά διαλογικά 
αντικείµενα. Παράλληλα θα έπρεπε να παρέχουµε ένα σύνολο από 
µεθόδους ώστε να είναι δυνατόν να τροποποιούµε τα αντικείµενα. Αυτές 
οι µέθοδοι µπορεί να είναι κοινές για κάποια οµάδα αντικειµένων µε 
κοινά χαρακτηριστικά ή και µοναδικές. Επιπρόσθετα έπρεπε να 
λάβουµε υπόψη µας ότι µελλοντικά θα χρειαστεί να προσθέσουµε νέα 
αντικείµενα οπότε επιβάλλεται να διαθέτουµε αρκετή ευκινησία ώστε να 
προσθέσουµε νέο κώδικα. 

 
Τα παραπάνω σκιαγραφούν την ανάγκη χρήσης µίας 

οντοκεντρικής γλώσσας ώστε να επωφεληθούµε τα µέγιστα από τα 
πλεονεκτήµατά της. Οι επιλογές ήταν δύο, C++ ή Java. ∆εδοµένου ότι 
χρειαζόµαστε γρήγορη εκτέλεση και µία γλώσσα η οποία µας αφήνει να 
εκµεταλλευτούµε πλήρως τον οντοκεντρικό προγραµµατισµό επιλέξαµε 
τη C++. Ακόµη δεν υπήρχε ουσιαστικός λόγος να χρησιµοποιήσουµε σε 
αυτό το τµήµα µία interpreted γλώσσα όπως η Java. Αναφέρουµε 
µερικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της C++ τα οποία µας επηρέασαν και 
ενισχύουν την επιλογή µας: 

• Πολλαπλή κληρονοµικότητα 
• Υπερφόρτωση τελεστών 
• Πρότυπα σχεδίασης σαν παραµετροποιηµένους τύπους 
• ∆είκτες και αναφορές 
• Γρήγορη εκτέλεση 

 
Στα παραπάνω να προσθέσουµε και ένα σηµαντικό στοιχείο το 

οποίο είναι η έλλειψη ανάλογου toolkit σε C++. 

3.2.1.2 Πλατφόρµα GUI Remote Toolkit Server 
 
Στο επίπεδο του GUI Remote Toolkit Server θέλαµε να 

αναπτύξουµε έναν server ο οποίος θα µπορούσε να έτρεχε σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον και αρχιτεκτονική. Επίσης θέλαµε µία γλώσσα 
η οποία να έχει κάποιο user interface toolkit και να είναι επαρκή, 
πλούσιο, ευρέως αποδεκτό και καθιερωµένο. Η τελική επιλογή ήταν η 
Java µιας και κάλυπτε τις παραπάνω προϋποθέσεις και επιπρόσθετα 
έχει τα εξής χαρακτηριστικά 

• ∆ικτύωση 
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o Στη Java έχουν ενσωµατωθεί µηχανισµοί δικτύωσης 
• Μεταφερσιµότητα 

o Η Java είναι ανεξάρτητη της πλατφόρµας 
(software/hardware) 

• Αξιοπιστία 
• Υλοποιεί πολύ εύκολα πολυνηµατικές εφαρµογές 
• Η Java είναι δυναµική 

o Νέες µέθοδοι και κλάσεις µπορούν να δηµιουργηθούν και 
να προστεθούν at runtime 

 
Βέβαια το σηµαντικό µειονέκτηµα είναι ότι η Java είναι αργή 

γεγονός που µας ανάγκασε να βελτιστοποιήσουµε τον κώδικά µας ώστε 
να πετύχουµε την ελάχιστη καθυστέρηση στην κατασκευή γραφικών 
διεπαφών και στην αλληλεπίδραση µε το χρήστη. 

3.2.2 Υποστηριζόµενα Γραφικά Αντικείµενα και Υποστηριζόµενοι 
∆ιαχειριστές Γεγονότων 
 
Τα γραφικά αντικείµενα που υποστηρίζονται είναι τα παρακάτω 

(Πίνακας 2). 
 

 
 
 
 

Frame 

 

  
 
 

Button 
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CheckBoxMenuItem 

 
 
 

RadioButtonMenuItem 

 
 
 

Separator 

 
 
 

ToolTip 

 
Πίνακας 2 – Υποστηριζόµενα Γραφικά Αντικείµενα 

 
Οι διαχειριστές γεγονότων οι οποίοι υποστηρίζονται από όλα τα 

γραφικά αντικείµενα παρουσιάζονται παρακάτω (Πίνακας 3). 
 

Component Listener • componentHidden 
• componentMoved 
• componentResized 
• componentShown 

Focus Listener • focusGained 
• focusLost 

Key Listener • keyTyped 
• keyPressed 
• keyReleased 

Mouse events • mouseClicked 
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• mouseEntered 
• mouseExited 
• mousePressed 
• mouseReleased 

Mouse-motion events • mouseDragged 
• mouseMoved 

Πίνακας 3 – Υποστηριζόµενοι ∆ιαχειριστές Γεγονότων 

 
Component Listener 

Ο παραπάνω listener περιµένει για αλλαγές στο µέγεθος ενός 
αντικειµένου, στη θέση του ή στην ορατότητά του. 

 
Focus Listener 

Εδώ ο listener ενεργοποιείται όταν το αντικείµενο κερδίζει ή χάνει 
τη δυνατότητα να λάβει είσοδο από το πληκτρολόγιο. 

 
Key Listener 

Σε αυτήν την περίπτωση αναµένουµε για γεγονότα που αφορούν το 
πάτηµα κάποιου πλήκτρου. 

 
 

Mouse Event 
Λαµβάνει γεγονότα που έχουν να κάνουν µε την κίνηση του 

ποντικιού ή µε τα click του, µέσα ή έξω από την απεικονιζόµενη 
περιοχή. 

 
Mouse Motion Event 

Ακούει γεγονότα που αφορούν την αλλαγή θέσης του κέρσορα 
πάνω από ένα αντικείµενο. 

 
Επιπρόσθετα έχει ενσωµατωθεί και ένας ακόµη διαχειριστής 

γεγονότων ο οποίος είναι ο πιο απλός και ο πιο συνηθισµένος. 
Ουσιαστικά στη Java όταν ένα πλήκτρο πατηθεί ή ένα αντικείµενο 
επιλεγεί ή όταν πατήσουµε το Return σε ένα text field, τότε το 
αποτέλεσµα είναι ένα actionPerformed µήνυµα να αποσταλεί σε όσους 
action listeners έχουν γίνει register στο αντικείµενο. ∆ίνουµε τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσουµε και αυτόν τον listener (Πίνακας 4). 
Επίσης ένας άλλος listener για top-level container είναι ο Window 
Listener και υποστηρίζεται και αυτός. 
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Action Listener • actionPerformed 

Window Listener • windowClosing 
• windowClosed 
• windowOpened 
• windowIconified 
• windowDeiconified 
• windowActivated 
• windowDeactivated 

Πίνακας 4 – Υποστηριζόµενοι Ειδικοί ∆ιαχειριστές Γεγονότων 

 

3.2.3 Ιεραρχία Γραφικών Αντικειµένων 
 
Η ιεραρχία των γραφικών διαλογικών αντικειµένων ήταν ένα 

σηµαντικό θέµα το οποίο αντιµετωπίσαµε κατά την υλοποίηση. Το ότι θα 
ακολουθούσαµε µία ιεραρχία κλάσεων µε µηχανισµούς 
κληρονοµικότητας ήταν δεδοµένο. Το ζητούµενο ήταν να δηµιουργηθεί 
µία ιεραρχία εύκαµπτη ώστε να µπορούµε στο µέλλον να προσθέτουµε 
νέες κλάσεις οι οποίες υλοποιούν νέα γραφικά διαλογικά αντικείµενα. 
Επίσης αυτό θα έπρεπε να γινόταν γρήγορα, χωρίς να χρειάζεται να 
αλλάζουµε κώδικα ή να γράψουµε καινούριο. 

 
Σηµαντικός παράγοντας ήταν το πως ήταν η ιεραρχία στη Java και 

συγκεκριµένα στο Swing. Για το λόγο αυτό θα παρουσιάσουµε αυτήν την 
ιεραρχία πρώτα και έπειτα αυτή του GUI Thin Proxy Toolkit. 

3.2.3.1 Ιεραρχία Γραφικών ∆ιαλογικών Αντικειµένων GUI Remote 
Toolkit Server 

 
Μία Swing εφαρµογή µπορεί να περιλαµβάνει διάφορα στοιχεία. 

Τα στοιχεία αυτά ανήκουν σε διάφορες κατηγορίες τις οποίες ευθύς 
αναφέρουµε. 

 
• Top Level Container – Σκοπός τους  είναι να παρέχουν ένα µέρος 

ώστε να µπορούν διάφορα Swing αντικείµενα να τοποθετηθούν. 
o Frame – Ο βασικότερος περιέκτης αντικειµένων 
o Dialog 
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o Applet 
• Intermediate Container – Ο µόνος σκοπός αυτών των περιεκτών 

είναι να απλοποιούν την τοποθέτηση και τη θέση διάφορων 
αντικειµένων. Άλλοι περιέκτες είναι πιο ορατοί και διαδραστικοί. 

o Panel – Ο βασικότερος intermediate container 
o Scroll panes 
o Tabbed panes 

• Atomic Components – Πρόκειται για στοιχεία τα οποία δεν 
περιέχουν άλλα στοιχεία, αλλά παρέχουν πληροφορία στο χρήστη. 
Επίσης µπορούν να δέχονται είσοδο από το χρήστη. 

o Button 
o Label 
o Combo boxes 
o Text fields κ.α 

 
Στο παρακάτω διάγραµµα φαίνεται η ιεραρχία για την απλή 

εφαρµογή (Εικόνα 21, Εικόνα 22). 
 
 
 

 
Εικόνα 21 – Απλή Γραφική ∆ιεπαφή σε Swing 
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Εικόνα 22 – Ιεραρχία των Αντικειµένων 

 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να αναφέρουµε ότι κάθε top-container 

περιέχει ένα intermediate container το οποίο ονοµάζεται content pane. 
Σύµφωνα µε τον κανόνα το content pane περιέχει, άµεσα ή έµµεσα, όλα 
τα ορατά στοιχεία του GUI. Η µεγάλη εξαίρεση είναι το menu bar που 
τοποθετείται σε χώρο έξω από αυτόν του content pane. 

 
Η προσθήκη στοιχείων σε ένα top-container δεν γίνεται άµεσα 

πάνω στο top-level container αλλά πάνω στο content-pane. Αυτή ήταν 
ένα µεγάλο πρόβληµα µιας και δεν θέλαµε να παρέχουµε ένα περίπλοκο 
API στον προγραµµατιστή. Επιπρόσθετα η πολιτική τοποθέτησης που 
ακολουθούµε είναι αυτή της απόλυτης τοποθέτησης (absolute layout 
positioning). Αυτό σηµαίνει ότι στην παρούσα φάση δεν χρειάζεται 
κάποιο intermediate container.  Έτσι επιλέξαµε να µεταφέρουµε το 
µηχανισµό προσθήκης στοιχείων στο top-level container, στον GUI 
Remote Toolkit Server. Συνεπώς απλουστεύουµε το API µας και οι 
διαφορές στον κώδικα φαίνονται παρακάτω (Πίνακας 5). 
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//Java Native  Code 

 

JFrame frame = new Frame(); 

JButton button = new JButton(); 

JPanel pane = new JPanel(); 

pane.add(button); 

frame.getContentPane().add(pane 

, BorderLayout.CENTER); 

 

//C++ Toolkit Code 

 

Frame* frame = new Frame(); 

Button* button = new Button(frame); 

Πίνακας 5 – Σύγκριση κώδικα 

 
Όσον αφορά για τα στοιχεία τύπου MenuBar, Menu, MenuItem, 

CheckBoxMenuItem και RadioButtonMenuItem δεδοµένης της 
ιδιαιτερότητάς τους τηρήθηκε ανάλογη πολιτική και τµήµα της 
πολυπλοκότητας µεταφέρθηκε και υλοποιήθηκε στον GUI Remote 
Toolkit Server. Παρουσιάζουµε την ιεραρχία που έχει η Java για αυτά τα 
στοιχεία (Εικόνα 23). 

 
Εικόνα 23 – Ιεραρχία αντικειµένων για menubar 

3.2.3.2 Ιεραρχία Γραφικών ∆ιαλογικών Αντικειµένων GUI Thin 
Proxy Toolkit 

 
Βλέποντας την ιεραρχία που υπάρχει στο Swing και λαµβάνοντας 

υπόψη τις απαιτήσεις µας, δηµιουργήσαµε µία αντίστοιχη ιεραρχία στο 
επίπεδο του GUI Thin Proxy Toolkit. 
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Σαν βασική κλάση έχουµε τη κλάση Object από την οποία 
κληρονοµούν κοινά χαρακτηριστικά και ιδιότητες όλες οι υποκλάσεις. 
Στο σηµείο αυτό χωρίσαµε τις υπόλοιπες κλάσεις σε δύο βασικές 
κατηγορίες. Σε αυτές που τα αντικείµενα µπορούν να υπάρξουν 
αυτόνοµα (π.χ button, label) και σε αυτές που τα αντικείµενα τους είναι 
περιέκτες άλλων αντικειµένων ή τα αντικείµενα είναι αλληλένδετα µε 
κάποια πατρική κλάση (π.χ MenuItem , Menu). 

 
Υλοποιώντας την ιεραρχία έγινε και η κατανοµή των κοινών 

µεθόδων ώστε µε τον µηχανισµό της κληρονοµικότητας να περνάει η 
λειτουργικότητα σε όλες τις υποκλάσεις. Με αυτή τη σχεδίαση 
υλοποιήσαµε ένα µικρό αριθµό στοιχείων (αρχικά µόνο το top-level 
container Frame ,Button και Label).  Σε αυτό το στάδιο σταθήκαµε για 
αρκετό καιρό ώστε να κάνουµε κάποιους ελέγχους,όπως: 

1. Αξιόπιστη επικοινωνία 
2. Ταχύτητα  
3. Βελτιστοποίηση κώδικα στο κοµµάτι του GUI Remote Toolkit 

Server 
 
Όταν η αξιολόγηση των παραπάνω ήταν επαρκώς ικανοποιητική 

προσθέσαµε επιπλέον στοιχεία όπως RadioButton ,CheckBox κ.α. Η 
ιεραρχία και ο συνολικός µηχανισµός επικοινωνίας κρίθηκε 
ικανοποιητικός µιας και µε ελάχιστες γραµµές κώδικα στο toolkit µας 
καταφέραµε να το εµπλουτίσουµε µε νέες δυνατότητες. Βέβαια 
σηµαντικός παράγοντας για αυτήν την ευκαµψία ήταν η αρκετά γενική 
αρχιτεκτονική αποκωδικοποίησης και υλοποίησης  που είχαµε στο 
τµήµα του GUI Remote Toolkit Server. 

 
Η ιεραρχία φαίνεται στα παρακάτω σχήµατα (Εικόνα 24, Εικόνα 

25, Εικόνα 26, Εικόνα 27). 
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Εικόνα 24 – Ιεραρχία Αντικειµένων στο GUI Proxy Toolkit (1) 
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Εικόνα 25 - – Ιεραρχία Αντικειµένων στο GUI Proxy Toolkit (2) 
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Εικόνα 26 - – Ιεραρχία Αντικειµένων στο GUI Proxy Toolkit (3) 
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Εικόνα 27 - – Ιεραρχία Αντικειµένων στο GUI Proxy Toolkit (4) 
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Με αυτήν την ιεραρχία µπορούµε να προσθέσουµε νέα στοιχεία 

τόσο στο AtomicComponent όσο και  στο TopLevelContainer. εάν 
αργότερα θελήσουµε να εµπλουτίσουµε τις δυνατότητες σχετικά µε την 
πολιτική τοποθέτησης των στοιχείων πάνω σε ένα top-level container 
µπορούµε στην ιεραρχία µας να εισάγουµε ένα νέο επίπεδο containers. 
Βέβαια απαιτείται και η µοντελοποίηση των µηχανισµών τοποθέτησης 
ώστε να δηµιουργηθεί ένα API το οποίο εκµεταλλεύεται πλήρως το 
toolkit της Java. Πρέπει βέβαια να σηµειώσουµε ότι η χρήση αυτών των 
µηχανισµών είναι πολύπλοκη και κάπως δύσκολη για κάποιον ο οποίος 
δεν έχει ανάλογη εµπειρία, οπότε µία εναλλακτική λύση θα ήταν η 
υλοποίηση ενός δικού µας Layout Manager.   

3.2.4 ∆ηµιουργία Μηνυµάτων στον GUI Thin Proxy Toolkit 
 
Η συνολική λειτουργία της πλατφόρµας µας στηρίζεται στην 

ανταλλαγή µηνυµάτων. Τα µηνύµατα αυτά µεταφέρουν εντολές ή 
πληροφορία. Στο επίπεδο του GUI Thin Proxy Toolkit τα µηνύµατα 
µπορεί να έχουν τον εξής τύπο: 

• ∆ηµιουργίας Αντικειµένων 
• Τροποποίησης Αντικειµένων 
• Καταστροφής Αντικειµένων 
• Ενσωµάτωσης Μηχανισµού Γεγονότων 

 
Όταν δηµιουργούµε ένα αντικείµενο τότε αυτόµατα παράγεται ένα 

µήνυµα το οποίο αναφέρει τη γένεση του αντικειµένου και αποστέλλεται 
στον Proxy Toolkit Server. Το µήνυµα αυτό περιλαµβάνει κάποια 
σηµαντικά στοιχεία όπως την κλάση, το ObjectID και το ParentID. 

 
Κατά την κλήση µίας µεθόδου όπου µπορεί να αλλάζουµε τη θέση 

του αντικειµένου ή την ορατότητά του, τότε δηµιουργείται ένα µήνυµα το 
οποίο φέρει το όνοµα της µεθόδου, το ObjectID του αντικειµένου και οι 
παράµετροι που ενδεχοµένως χρειάζονται. 

 
Τέλος λίγο πιο σύνθετα είναι τα µηνύµατα που παράγονται για την 

ενσωµάτωση µηχανισµών γεγονότων. Σε αυτά υπάρχει ο τύπος του 
µηχανισµού γεγονότων, το είδος των γεγονότων και το ObjectID. 
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Από την πλευρά του GUI Thin Proxy Toolkit έχουµε πολλά 
µηνύµατα κατά την εκκίνηση της εφαρµογής µιας και έχουµε 
δηµιουργήσει αντικείµενα, έχουµε καλέσει µεθόδους και έχουµε 
καταχωρήσει µηχανισµούς γεγονότων. Όλα αυτά τα µηνύµατα 
βρίσκονται σε µία ουρά προτεραιότητας και µόλις επιτευχθεί η σύνδεση 
µε τον GUI Remote Toolkit Server αρχίζουν να στέλνονται (Εικόνα 28). 
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Εικόνα 28 – Εξυπηρέτηση Μηνυµάτων από τον GUI Proxy Toolkit 

 

3.2.5 Μηχανισµός Επεξεργασίας και ∆ιεκπεραίωσης των εντολών 
του GUI Remote Toolkit Server 
 
Ουσιαστικά κατά τη δηµιουργία ενός αντικειµένου στον GUI Thin 

Toolkit Proxy αποστέλλεται ένα µήνυµα µε το σχετικό περιεχόµενο στον 
GUI Remote Toolkit Server. Ανάλογα όταν καλούµε µία µέθοδο ή 
καταστρέφουµε το αντικείµενο. Συνεπώς πρέπει να υπάρχει κάποιος 
µηχανισµός ο οποίος λαµβάνει αυτά τα µηνύµατα, τα επεξεργάζεται και 
διεκπεραιώνει τις εντολές. Όσον αφορά την αρχιτεκτονική είχαµε 
παρουσιάσει τι γίνεται έως το επίπεδο που αφορά την επικοινωνία µεταξύ 
των δύο τµηµάτων. Στο σηµείο αυτό θα προχωρήσουµε σε µεγαλύτερο 
βάθος και θα παρουσιάσουµε το βασικό µηχανισµό που αναπτύξαµε. 
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3.2.5.1 Επεξεργασία και ∆ιεκπεραίωση εντολών ∆ηµιουργίας και 
Τροποποίησης Γραφικών Αντικειµένων 

 
Αρχικά έχουµε τον Toolkit Server ο οποίος περιµένει να συνδεθεί 

κάποιος ώστε να αρχίσει να λαµβάνει µηνύµατα και να υλοποιήσει το 
GUI. Μόλις γίνει µία επιτυχής σύνδεση τότε δηµιουργεί ένα 
ToolkitServerThread το δίνει στην εφαρµογή και ο Toolkit Server 
συνεχίζει να ακούει και περιµένει για νέες συνδέσεις (Εικόνα 29).  

 
Ο ToolkitServerThread συνδιαλέγεται τώρα µε τους µηχανισµούς 

δικτύωσης και αρχίζει να διαβάζει και να γράφει στο socket. Εν συντοµία 
να αναφέρουµε ότι αυτά τα οποία στέλνει είναι συνήθως µηνύµατα που 
αφορούν γεγονότα (events). Αυτά τα οποία διαβάζει είναι µηνύµατα τα 
οποία αφορούν τη δηµιουργία αντικειµένων, την τροποποίησή τους, τη 
καταστροφή αντικειµένων, την πιστοποίηση και προσθήκη κάποιων 
διαχειριστών γεγονότων (event listeners) σε κάποιο αντικείµενο. Για 
παράδειγµα ένα µήνυµα το οποίο ζητάει τη δηµιουργία ενός 
αντικειµένου είναι το εξής :  “CreateObject”, ObjectType, ObjectID, 
ParentID. 

 
 

 

ToolkitServer 
Thread 

ToolkitServer 
Thread 

ToolkitServer 

NETWORK

Εικόνα 29 – ∆οµή του Toollkit Server (1) 

 
 
Ο ToolkitServerThread δηµιουργεί έναν Parser ο οποίος 

επεξεργάζεται το κάθε µήνυµα που έρχεται. Εσωτερικά ο Parser 
δηµιουργεί τον UImanager ο οποίος αναλαµβάνει να διεκπεραιώνει ότι 
αποκωδικοποιηµένες εντολές του δίνει ο Parser ( Εικόνα 30). 
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Εικόνα 30 – ∆οµή του ToolkitServer (2) 

 
Ο Parser δέχεται τα µηνύµατα και βάση του πρώτου συστατικού 

τους τα κατανέµει σε αντίστοιχες µεθόδους του UImanager. Για 
παράδειγµα ένα µήνυµα µπορεί να έχει τα εξής πρώτα συνθετικά 

• CreateObject 
• DestroyObject 
• ModifyAttribute 
• ControlEventInterest 

 
Παράλληλα τα υπόλοιπα συστατικά του µηνύµατος χωρίζονται 

(αυτό είναι µία εύκολη δουλειά αφού έχουν σταλθεί µε ένα κόµµα 
ανάµεσά τους) και µπορεί να είναι βοηθητική πληροφορία (π.χ τύπος 
αντικειµένου που θέλουµε να δηµιουργήσουµε) ή παράµετροι για 
κάποια κλήση µεθόδου.  Χωρίζοντας την εφαρµογή σε modules βοηθάει 
στην σωστότερη κατανοµή εργασιών, κάνει πιο εύκολη την ανάπτυξη του 
λογισµικού και βοηθάει στην απασφαλµάτωση. 

 
Ο UImanager είναι ένα ιδιαίτερα σηµαντικό στοιχείο στην 

υλοποίησή µας. Στον UImanager δηµιουργείται ο ObjectContainer ώστε 
να αποθηκεύεται κάθε αντικείµενο το οποίο δηµιουργείται δυναµικά. 
Κάθε γραφικό αντικείµενο χαρακτηρίζεται από έναν µοναδικό αριθµό, το 
Object ID, το οποίο είναι το ίδιο µε αυτό που έχει το αντίστοιχο 
αντικείµενο στον GUI Thin Proxy Toolkit.  ∆εδοµένης αυτής της 
µοναδικότητας, η ύπαρξη γραφικό αντικείµενο και Object ID είναι 
µοναδικά καθοριζόµενη. Συνεπώς θα µπορούσε να χρησιµοποιηθεί µία 
δοµή αποθήκευσης τύπου Map έχοντας σαν key το Object ID. 
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Συγκεκριµένα η Java παρέχει µία δοµή τύπου HashMap η οποία έχει τη 
µέγιστη απόδοση και αυτή χρησιµοποιήθηκε για την αποθήκευση των 
γραφικών αντικειµένων. 

 
Το στοιχείο ObjectContainer υποστηρίζει λειτουργίες όπως 

δηµιουργίας αντικειµένου βάση της περιγραφής (π.χ Button), εισαγωγής 
αντικειµένου, αναζήτησης αντικειµένου και ανάκτησης αντικειµένου. 
Επειδή η όλη διαδικασία γίνεται σε πραγµατικό χρόνο και δεν ξέρουµε 
εκ των προτέρων τι είδους αντικείµενα θα χρειαστεί να δηµιουργήσουµε 
θα έπρεπε να παρέχουµε έναν µηχανισµό που ανάλογα µε την 
πληροφορία που θα δεχόταν θα δηµιουργούσε ανάλογου τύπου 
αντικείµενα. Σε πρώτο επίπεδο η λειτουργικότητα αυτή εµφανίζεται στον 
ObjectContainer. O ObjectContainer ‘διαβάζει’ µέρος του µηνύµατος 
που είχε ληφθεί και βλέπει τι τύπου είναι (π.χ JFrame, JButton, κ.α). 
Αυτή η πληροφορία αρκεί για να δηµιουργήσουµε δυναµικά το 
αντικείµενο και να το προσθέσουµε στο καθορισµένο top-level container 
και στη δοµή µας. Βέβαια προτού γίνει η όλη διαδικασία γίνεται ο 
απαραίτητος έλεγχος για το αν το αντικείµενο έχει πατρικό αντικείµενο 
το οποίο θα αποτελέσει το top-level container. Η Java παρέχει 
µηχανισµούς reflection ώστε να δηµιουργήσουµε δυναµικά νέα 
αντικείµενα αφού πρώτα έχουµε διευκρινίσει την κλάση του 
αντικειµένου. Εδώ πρέπει να αναφέρουµε ότι µία άλλη προσέγγιση θα 
ήταν να δηµιουργήσουµε παράγωγες τάξεις των τάξεων που θα 
υποστηρίζαµε και να υπερφορτώναµε τις µεθόδους που θέλαµε µε δικές 
µας έτσι ώστε να έχουµε µία πιο ξεκάθαρη ιεραρχία. Αυτό όµως έχει 
νόηµα για πολύ µικρό αριθµό υποστηριζόµενων τάξεων. Όταν αυξανόταν 
ο αριθµός των αντικειµένων τότε θα είχαµε επιπλέον κώδικα και 
αυξηµένη πολυπλοκότητα. Συνεπώς ήταν προτιµότερη µία γενικά 
κατασκευή η οποία θα υλοποιούσε µε τους µηχανισµούς του reflection 
ότι της ζητηθεί. Η δύναµη αυτής της κατασκευής έγκειται στο ότι το 
string based πρωτόκολλο που έχουµε είναι αρκετά εκφραστικό ώστε να 
µας δίνει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που χρειαζόµαστε για να 
δηµιουργούµε αντικείµενα ή να καλούµε συγκεκριµένες µεθόδους. 

 
Έχοντας λύσει το θέµα της αποθήκευσης των δυναµικά 

δηµιουργηµένων αντικειµένων και τη µοναδικότητα αυτών, ερχόµαστε 
στην κλήση µεθόδων. Η Java υποστηρίζει ένα πολύ µεγάλο αριθµό 
µεθόδων ώστε να καθορίζουµε την εµφάνιση των γραφικών αντικειµένων. 
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Μέρος αυτών των µεθόδων υποστηρίζεται και στον GUI Thin Proxy 
Toolkit. Για παράδειγµα η µέθοδος void setText(String text) είναι µία 
µέθοδος που τη βρίσκουµε στο µεγαλύτερο αριθµό γραφικών 
αντικειµένων. Αυτή τη µέθοδο την προσθέσαµε και σε αρκετά στοιχεία 
του GUI Thin Proxy Toolkit. Συνεπώς η κλήση αυτών των µεθόδων 
µπορεί να γίνει έχοντας τα παρακάτω στοιχεία. 

• Το Object ID , ώστε να ξέρουµε σε πιο αντικείµενο θέλουµε να τη 
καλέσουµε 

• Το όνοµα της µεθόδου , ώστε να βρούµε τη µέθοδο 
• Τις παραµέτρους της µεθόδου 

 
Για παράδειγµα ένα µήνυµα που προκύπτει από την εντολή: 
 button1->setText (“Ok”) 

 είναι: “setText”, ObjectID,”Ok”, όπου το ObjectID είναι ένας 
θετικός ακέραιος. 

 
Έχοντας αυτήν την πληροφορία µπορούµε να βρούµε τη µέθοδο 

να βρούµε το αντικείµενο και να τη καλέσουµε δίνοντας µάλιστα και τα 
ορίσµατα που έχει προσδιορίσει ο προγραµµατιστής. Με µία πρώτη 
µατιά φαίνεται ακατόρθωτο να προσφέρουµε µια πλήρης υποστήριξη 
τόσο σε επίπεδο κλάσεων όσο και σε επίπεδο µεθόδων µιας και η Java 
έχει τεράστιο αριθµό µεθόδων. Αλλά µία προσεκτική µατιά θα µας έκανε 
να δούµε ότι ουσιαστικά το συντριπτικό ποσοστό των µεθόδων που 
αφορούν την εµφάνιση και τοποθέτηση των γραφικών αντικειµένων έχει 
υπογραφές µε τα παρακάτω στυλ : 

• void setX (bool) 
• void setX ( String) 
• void setX (int ) 
• void setX (int , int) 

 
Συνεπώς µπορούµε να παρέχουµε πρόσβαση σε πολλές µεθόδους 

µε µία σωστή κατασκευή. Ένα πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίσαµε στο 
σηµείο αυτό ήταν το ότι πολλές µέθοδοι ήταν υπερφορτωµένοι µε 
αποτέλεσµα να µην µπορούµε σε αρκετές περιπτώσεις να εντοπίσουµε 
την σωστή µέθοδο ώστε να την καλέσουµε. 

 
Αυτό το οποίο κάναµε  για να µην µας απασχολούν τέτοια θέµατα 

ήταν ένας έξυπνος µηχανισµός ο οποίος αξιοποιούσε το λαµβανόµενο 
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µήνυµα και βάση του αριθµού των παραµέτρων που αυτό έφερα αλλά 
και βάση του είδους των παραµέτρων που χρειαζόταν η µέθοδος εντόπιζε 
τη σωστή. 

 
Ακόµη ένα πρόβληµα το οποίο αντιµετωπίσαµε µε τις 

παραµέτρους ήταν το ότι πολλές φορές χρειαζόµασταν τύπους δεδοµένων 
όπως Integer ή Object κ.α. Με τους απλούς τύπους όπως int, char, 
char* , bool δεν είχαµε πρόβληµα. Η λύση σε αυτό το ζήτηµα ήταν µία 
µέθοδο η οποία επεξεργαζόταν τις παραµέτρους που έφερε το µήνυµα 
και τις αναγάγει σε αντικείµενα που χρειαζόταν ή ακόµη και σε δοµές. 
Για παράδειγµα εάν η µέθοδος setElements έχει την εξής υπογραφή : 
void setElements(Vector vector). Τότε το µήνυµα µας ζητάει να κληθεί η 
setElements για το αντικείµενο µε ObjectID 12 και µε παραµέτρους 
item1,item2,item3. Οπότε θα πρέπει να µπούνε τα item1,item2,item2 
σαν Objects σε ένα Vector πράγµα το οποίο και γίνεται (Εικόνα 31). 

 

Message from Proxy setElements, 12, item1, item2, item3 

item1
 

item2
 

item3

Παράµετρος 
στη µέθοδο 

setElements της 
Java 

Vector

Εικόνα 31 – Μηχανισµός ∆ηµιουργίας Παραµέτρων 

 

3.2.5.2 Μηχανισµός Ενσωµάτωσης ∆ιαχειριστών Γεγονότων 
 
Για να είναι ένα GUI λειτουργικό και διαδραστικό δεν χρειάζεται 

µόνο ποικιλία από γραφικά αντικείµενα αλλά και διαχειριστές 
γεγονότων. ∆ηλαδή απαιτείται να καθορίσουµε τη συµπεριφορά που θα 
έχουν τα αντικείµενά µας όταν αλληλεπιδρούµε µε αυτά. Για 
παράδειγµα 

• Το πάτηµα του κουµπιού να συνεπάγεται µία αριθµητική πράξη 
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• Το σύρσιµο  του ποντικιού πάνω από µία συγκεκριµένη περιοχή 
να ζωγραφίζει 

• Το πάτηµα ενός πλήκτρου να προκαλεί µια µεταβολή στο text 
field 
 
Υπάρχει µία µεγάλη ποικιλία διαχειριστές γεγονότων (event 

listeners) στη Java για οποιοδήποτε τύπο γεγονότος. Στόχος µας να 
υποστηρίξουµε όσους περισσότερους γίνεται σε πρώτη φάση. Αυτό το 
καταφέραµε και µάλιστα παρέχουµε όλους τους βασικούς τύπους 
διαχειριστών γεγονότων (event listeners). 

 
Ένα ενδιαφέρον ζήτηµα που προέκυψε ήταν το πως θα 

προσθέσουµε σε ένα αντικείµενο που έχει ήδη δηµιουργηθεί κάποιον 
listener. ∆εν πρέπει να ξεχνάµε ότι δουλεύουµε at runtime. 
Παραδοσιακά σε µία Java εφαρµογή στον πηγαίο κώδικα δηλώνεται εάν 
υπάρχει κάποιος διαχειριστής γεγονότων (event listener) για κάποιο 
αντικείµενο. Αντίθετα υπήρχε πρόβληµα µε την runtime ενσωµάτωση. 

 
Μία σκέψη ήταν να ενσωµατώναµε εξ’αρχής όλους τους 

διαχειριστές γεγονότων στα αντικείµενα και να ‘πιάνουµε’ όλα τα 
γεγονότα. Αυτή η προσέγγιση κοστίζει µιας και θέλουµε να κρατήσουµε 
όσο το δυνατόν πιο ελαφρύ τον κώδικά µας και χωρίς να δηµιουργεί 
µεγάλη κίνηση στο επίπεδο του δικτύου. Ακόµη αυτό δεν γίνεται 
πρακτικά µιας και δεν ξέρουµε τι αντικείµενα θα χρειαστούµε και 
δηµιουργήσουµε. 

 
Συνεπώς το προτιµότερο θα ήταν να µπορεί ο προγραµµατιστής να 

εκδηλώνει αυτός το ενδιαφέρον για το ποιους διαχειριστές γεγονότων 
θέλει όποια στιγµή θέλει. Αυτό θα απαιτούσε να σταλθεί ένα µήνυµα µε 
επαρκή πληροφορία για το τι θέλουµε να κάνουµε και µόλις το λάβει ο 
Remote Toolkit Server να ενσωµατώσει αυτού του τύπου τον listener στο 
αντικείµενο που θέλουµε και όποτε συµβαίνει ένα γεγονός τέτοιου τύπου 
να στέλνει ένα ανάλογο µήνυµα στον Thin Proxy Toolkit οπότε αυτός να 
πράττει ανάλογα. 

 
Συνεπώς οδηγούµαστε σε µία runtime προσθήκη διαχειριστών 

γεγονότων (event listeners). Για να υλοποιηθεί αυτό χρειάζεται ένας 
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µηχανισµός που να µπορεί να βλέπει τα interfaces που έχει ένα 
αντικείµενο και να υλοποιεί το interface που του ζητείται. 

 
Η Java παρέχει το Dynamic Proxy API το οποίο µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τη δυναµική δηµιουργία διαχειριστών γεγονότων. 
Αυτό το API περιλαµβάνει το InvocationHandler interface και την Proxy 
κλάση, η οποία περιέχει ένα σετ από στατικές µεθόδους κατασκευής. 
Αυτές οι κλάσεις ορίζονται στο java.lang.reflect πακέτο. 

 
Για να χρησιµοποιήσουµε το dynamic proxy µηχανισµό, 

διαβιβάζουµε µία σειρά από interfaces στη µέθοδο 
java.lang.reflect.Proxy.newInstance(). Αυτή η µέθοδος επιστρέφει ένα 
δυναµικά δηµιουργηµένο στιγµιότυπο της κλάσης που υλοποιεί αυτό το  
interface. 

 
Ένα από τα ορίσµατα αυτής της µεθόδου είναι ένα στιγµιότυπο της 

κλάσης η οποία υλοποιεί το java.lang.reflect.InvocationHandler 
interface. Ο InvocationHandler είναι υπεύθυνος για να διαχειρίζεται 
κλήσεις µεθόδων σε ένα στιγµιότυπο της δηµιουργηθήσας δυναµικά 
κλάσης. Αυτό σηµαίνει ότι όποια κλήση µεθόδου γίνει στο δυναµικά 
δηµιουργηµένο αντικείµενο τότε αυτή ανακατευθύνεται στην µέθοδο 
InvocationHandler.invoke(). Αυτή η λειτουργικότητα επιτρέπει στον 
προγραµµατιστή της εφαρµογής να έχει τον πλήρη έλεγχο της 
συµπεριφοράς κατά τις κλήσεων µεθόδων. 

 
Έχοντας τις παραπάνω δυνατότητες αποφασίσαµε να 

δηµιουργήσουµε  ένα γενικό listener οπότε όταν ο Remote Toolkit 
Server λάβει κάποιο µήνυµα ενσωµάτωσης κάποιου listener σε ένα 
αντικείµενο, τότε να δηµιουργεί δυναµικά έναν συγκεκριµένο τύπου 
διαχειριστή γεγονότος για συγκεκριµένου τύπου γεγονός. Για 
παράδειγµα να µπορούµε να δηµιουργούµε δυναµικά έναν 
MouseListener ο οποίος θα ‘πιάνει’ µόνο γεγονότα (event) τύπου 
MouseClicked. 

 
Αυτός ο µηχανισµός υλοποιήθηκε και ονοµάζεται 

GenericListener. Σε αυτήν την φάση υποστηρίζονται όλοι οι βασικοί 
event listeners της Java και επιπρόσθετα ο actionListener και ο 
Window Listener. εάν θελήσουµε να προσθέσουµε νέους τότε αυτό 
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µπορεί να γίνει µε λίγες γραµµές κώδικα. Ενηµερωτικά να αναφέρουµε 
ότι αποµένουν οι : 

• Carret listener 
• Change listener 
• Document listener 
• Item listener 
• List selection listener 

 
Βέβαια για το συντριπτικό ποσοστό των εφαρµογών αρκεί η χρήση 

του actionListener. 

3.2.6 Ο Μηχανισµός ∆ιαχείρισης Γεγονότων στον GUI Thin Proxy 
Toolkit 
 
Έχοντας κατοχυρώσει κάποιο µηχανισµό διαχείρισης γεγονότων σε 

ένα αντικείµενο περιµένει ο Thin Proxy Toolkit να λάβει ενδεχοµένως 
κάποιο µήνυµα από τον Remote Toolkit Server που να αναφέρει ένα 
γεγονός αλληλεπίδρασης µε το γραφικό διαλογικό αντικείµενο. Κάτω από 
αυτό το γενικό πλαίσιο υπάρχουν κάποιοι µηχανισµοί που τρέχουν και 
διαχειρίζονται τα πιθανά σενάρια χρήσης. 

 
Ο σκοπός ενός µηχανισµού διαχείρισης γεγονότων είναι να 

πραγµατοποιεί κάποιες ενέργειες όταν συµβαίνει ένα γεγονός το οποίο 
τον ενδιαφέρει. Συνεπώς στο προγραµµατιστικό επίπεδο, πρέπει να 
παρέχεται ένα API στον προγραµµατιστή ώστε να µπορεί να 
δηµιουργήσει ένα διαδραστικό GUI. Η αρχιτεκτονική µας επηρεάστηκε 
από τον τρόπο µε τον οποίο διαχειρίζεται το X Window System [5] τα 
γεγονότα και βασίστηκε στο µηχανισµό των callback. 

 
Έτσι στο επίπεδο του GUI Thin Proxy Toolkit ο προγραµµατιστής 

δηµιουργεί ένα συγκεκριµένου τύπου διαχειριστή γεγονότων και του 
ορίζει ποια µέθοδο θέλει να καλείται όταν συµβαίνει το συγκεκριµένο 
γεγονός. Η υλοποίησή µας υποστηρίζει να µπορούµε να ενσωµατώσουµε 
σε ένα αντικείµενο πολλαπλούς διαχειριστές για διάφορους τύπους 
γεγονότων. Οι διαχειριστές γεγονότων ονοµάζονται Event Handlers και 
συγκεκριµένα έχουµε τους παρακάτω: 

• ActionHandler 
• FocusHandler 
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• KeyHandler 
• MoyseHandler 
• MouseMotionHandler 
• WindowHandler 

 
Ο κάθε handler µπορεί να χρησιµοποιηθεί για συγκεκριµένα 

τύπου γεγονότα. Γενικά οι τύποι των γεγονότων που έχουµε είναι: 
MouseClicked,MouseEntered,MouseExited,MousePressed,MouseRelea
sed,MouseDragged,MouseMoved,KeyPressed,KeyReleased,KeyTyped,A
ctionPerformed,WindowActivated,WindowClosed,WindowClosing,Wind
owDeactivated,WindowDeiconified,WindowIconified,WindowOpened,Fo
cusGained,FocusLost,ComponentHidden,ComponentMoved,Compone
ntResized,ComponentShown. 
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Κεφάλαιο 4. Σενάριο Χρήσης και Επίδειξη 
Λειτουργίας 

 
Έχοντας παρουσιάσει την αρχιτεκτονική της πλατφόρµας µας θα 

δείξουµε ένα παράδειγµα µέσα από το οποίο θα δούµε πως υλοποιούµε 
µία αποµακρυσµένη γραφική διεπαφή και τι λειτουργίες γίνονται 
εσωτερικά. Για λόγους απλότητας και συντοµίας θα δηµιουργήσουµε µία 
απλή διεπαφή. Μία πιο σύνθετη και πλούσια σε λειτουργικότητα 
διεπαφή δίνεται στο Παράρτηµα και πρόκειται για έναν υπολογιστή ο 
οποίος υλοποιεί τη πράξη της πρόσθεσης για δεκαδικούς, οκταδικούς 
και δυαδικούς αριθµούς έχοντας και κάποιες πρόσθετες λειτουργίες 
όπως η µορφοποίηση του πληκτρολογίου ανάλογα µε το σύστηµα που 
χρησιµοποιούµε (Εικόνα 32). 

 

 
Εικόνα 32 - Ένας Απλός Υπολογιστής 
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Μία απλή διεπαφή µε πολλαπλούς διαχειριστές 
γεγονότων 

4.1 

4.2 

 
Η διεπαφή που θα δηµιουργήσουµε θα περιέχει ένα κουµπί 

(button) και αρκετές ετικέτες (labels). Σκοπός µας είναι να δείξουµε ότι 
η διεπαφή µας µπορεί να προσφέρει πλούσια αλληλεπίδραση και για το 
λόγο αυτό θα ενσωµατώσουµε αρκετούς διαχειριστές γεγονότων ώστε να 
απεικονίζουµε µέσω των ετικετών τα γεγονότα (events). 

Ο κώδικας της εφαρµογής 
 
Ο κώδικας της εφαρµογής είναι βρίσκεται στις παρακάτω εικόνες 

(Εικόνα 33,Εικόνα 34,Εικόνα 35). 

 

 
#include "stdafx.h" 
#include "stdlib.h" 
 
Frame* frame = new Frame (); 
 
Button* button = new Button (frame); 
 
Label* mouseX = new Label (frame); 
 
Label* mouseY = new Label (frame); 
 
int nclicks = 0; 
int X,Y = 0; 
char* data; 
 
 
char* getButtonText(int n) 
 { 
 char atext[20]; 
 char* rtext; 
 char num[20]; 
 
 itoa(n,num,10); 
 
 strcpy(atext,"num of clicks = "); 
 strcat(atext,num); 
 rtext = strdup(atext); 
 return atext; 
 } 

Εικόνα 33 - Κώδικας Εφαρµογής (1) 
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char* getMouseX(int n) 
 { 
 char atext[20]; 
 char* rtext; 
 char num[20]; 
 
 itoa(n,num,10); 
 
 strcpy(atext,"X = "); 
 strcat(atext,num); 
 rtext = strdup(atext); 
 
 return rtext; 
 } 
 
char* getMouseY(int n) 
 { 
 char atext[20]; 
 char* rtext; 
 char num[20]; 
 
 itoa(n,num,10); 
 strcpy(atext,"Y = "); 
 strcat(atext,num); 
 rtext = strdup(atext); 
 
 return rtext; 
 } 
 
void CountMouseClicks(Event* e, Object* obj, void* 
closure) 
 { 
 nclicks++; 
 button->setText( getButtonText(nclicks) ); 
 } 
 
void setLabelText(Event* e, Object* obj, void* closure)
 { 
 int x,y; 
 
 x = e->MouseEvent.x; 
 y = e->MouseEvent.y; 
 
 mouseX->setText( getMouseX(x) ); 
 mouseY->setText( getMouseY(y) ); 
 } 

 
Εικόνα 34 - Κώδικας Εφαρµογής (2) 
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int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
 Client client; 
  
 frame->setTitle("A Simple Demo"); 
 frame->setSize(400,300); 
 button->setSize(160,40); 
 mouseX->setSize(100,40); 
 mouseY->setSize(100,40); 
 
 button->setLocation(100,50); 
 mouseX->setLocation(100,100); 
 mouseY->setLocation(100,150); 
 
 button->setText( getButtonText(0) ); 
 mouseX->setText( "X = -" ); 
 mouseY->setText( "Y = -" ); 
 
 //EventHandlers 
  

ActionHandler<Button> ActionHandler_OnClick( 
button, &CountMouseClicks ); 
 
button->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_OnClick , data); 

  
MouseMotionHandler<Frame> 
MouseMotionHandler_OnMove( frame,&setLabelText ); 
 
frame->AddEventHandler( MouseMoved , 
&MouseMotionHandler_OnMove, data); 

 
 frame->setVisible(true); 
  
 client.Connect(); 
  
 return 0; 
} 

Εικόνα 35 - Κώδικας Εφαρµογής (3) 
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Η παραγώµενη γραφική διεπαφή 4.3 
Η παραγώµενη γραφική διεπαφή που δηµιουργείται από τον GUI 

Remote Toolkit Server είναι η παρακάτω (Εικόνα 36). 
 
 

 
Εικόνα 36 - Η Αρχική Μορφή της ∆ιεπαφής 

 
 
Αυτή είναι η αρχική µορφή της διεπαφής και όσο ο χρήστης δεν 

αλληλεπιδρά θα παραµένει ως έχει. Στη συγκεκριµένη διεπαφή η 
αλληλεπίδραση η οποία έχουµε ορίσει να υπάρχει είναι να κουνηθεί το 
ποντίκι µέσα στα πλαίσια του παραθύρου ή να κάνει κλίκ πάνω στο 
κουµπί. Στην πρώτη περίπτωση στο παράθυρο θα απεικονιστούν οι 
συντεταγµένες του ποντικιού για τον άξονα Χ και Υ. Εαν ο χρήστης 
κάνεις κλικ στο κουµπί  τότε το κείµενο του κουµπιού αλλάζει δυναµικά 
και δείχνει το συνολικό αριθµό από κλικ που έχουν πραγµατοποιηθεί. 
Πρέπει να τονίσουµε το διαχωρισµό που υπάρχει µεταξύ εφαρµογής και 
διεπαφής χρήστη, µιας και η καθεµια τρέχει σε διαφορετική 
υπολογιστική συσκευή και η επικοινωνία γίνεται µέσω ανταλλαγής 
µηνυµάτων τα οποία προκύπτουν προφανώς ασύγχρονα. Για παράδειγµα 
µετά από πέντε κλίκ και σε µία τυχαία θέση η διεπαφή θα είναι όπως 
στην παρακάτω εικόνα (Εικόνα 37). 
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Εικόνα 37 - Η ∆ιεπαφή µετά από Αλληλεπίδραση 

 

Ανάλυση των Λειτουργιών 4.4 
 
Όπως βλέπουµε στον κώδικα της εφαρµογής τα βασικά πράγµατα 

τα οποία κάνουµε είναι : 
• Ορισµός γραφικών αντικειµένων 
• Ορισµός και υλοποίησης συναρτήσεων 
• Καθορισµός εµφάνισης αντικειµένων 
• ∆ηµιουργία και προσθήκη διαχειριστών γεγονότων στα 

γραφικά αντικείµενα 
 
Αυτό που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι πως καταλαβαίνει ο GUI 

Remote Toolkit Server τι πρέπει να υλοποιήσει. Αυτό όπως έχουµε 
προαναφέρει γίνεται µε τα µηνύµατα που λαµβάνει. Τα µηνύµατα αυτά 
δηµιουργούνται από τον GUI Thin Proxy Toolkit και µε το που συνδεθεί 
επιτυχώς ο client στον server τότε αποστέλλονται. Για το συγκεκριµένο 
παράδειγµα κώδικα, τα µηνύµατα τα οποία δηµιουργούνται και η σειρά 
αποστολής τους φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί (Εικόνα 38, Εικόνα 
39). 
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ModifyAttribute,setLocat
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GUI

ModifyAttribute,setLocation,
1,100,50 

ModifyAttribute,setSize,3,10
0,40 

ModifyAttribute,setSize,2,10
0,40 

ModifyAttribute,setSize,1,16
0,40 

ModifyAttribute,setSize,0,40
0,300 

ModifyAttribute,setTitle,0,  
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SOCKET

 
 

SOCKET 
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GUI  
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Εικόνα 38 - ∆ηµιουργία και Αποστολή Μηνυµάτων (1) 
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ACK 
ModifyAttribute,setText,1, 
num of clicks = 0 

ACK 

ModifyAttribute,setText,2, 
X = - 

ACK 
ModifyAttribute,setText,3, 
Y = - 

ControlEventInterest,10,1 

ACK 

ControlEventInterest,6,0 

ACK 
ModifyAttribute,setVisible,0,
true 

Εικόνα 39- ∆ηµιουργία και Αποστολή Μηνυµάτων (2) 

 
Βλέπουµε λοιπόν τον τρόπο µε τον οποίο γίνεται η επικοινωνία 

µεταξύ του GUI Thin Proxy Toolkit και του GUI Remote Toolkit Server 
στην πρώτη φάση. Πρέπει να αναφερθεί ότι η διεπαφή η οποία 
δηµιουργείται µετά από αυτήν την ανταλλαγή µηνυµάτων δηµιουργεί την 
αρχική διεπαφή (Εικόνα 36). Όταν αρχίσει ο χρήστης να αλληλεπιδρά µε 
τη διεπαφή τότε δηµιουργούνται κάποια γεγονότα (events) τα οποία 
ανάλογα µε το είδος τους µας αφορούν ή όχι. Στην περίπτωση µας, δύο 
είναι τα είδη των γεγονότων για τα οποία έχουµε εκδηλώσει ενδιαφέρον 

89 



Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 

και θέλουµε η εφαρµογή µας να αντιδρά σε αυτά. Είναι γεγονότα τύπου 
ActionPerformed και τύπου MouseMoved. Συγκεκριµένα αυτά που είναι 
ActionPerformed αφορούν οποιαδήποτε ενέργεια µπορεί να γίνει σε ένα 
αντικείµενο. Συνεπώς αφού το χρησιµοποιούµε για ένα κουµπί το οποίο 
µπορεί να πατηθεί συλλαµβάνει τα γεγονότα που προκύπτουν όταν 
πατιέται το κουµπί. Αντίστοιχα τα γεγονότα MouseMoved αφορούν τα 
γεγονότα εκείνα τα οποία προκύπτουν όταν το ποντίκι αρχίσει να κινείται 
µέσα στην ορατή επιφάνεια ενός αντικειµένου (στην περίπτωσή µας το 
frame). Παρακάτω δείχνουµε µία αλληλουχία γεγονότων και µηνυµάτων 
τα οποία δηµιουργούνται κατά την αλληλεπίδραση του χρήστη µε τη 
διεπαφή. Συγκεκριµένα ο χρήστη εισάγει το ποντίκι µέσα στη ορατή 
επιφάνεια του frame και κάνει κλικ µία φορά στο κουµπί. Είναι 
ιδιαίτερα σηµαντικό να αναφέρουµε το ότι η εφαρµογή αν και 
χρησιµοποιεί το δίκτυο δεν επηρεάζεται καθόλου από το πολύ µεγάλο 
όγκο µηνυµάτων τα οποία δηµιουργούνται λόγο της κίνησης του 
ποντικιού. Το ίδιο ισχύει και εαν η κίνηση του ποντικιού επιφέρει 
ανάλογη µετακίνηση και ενός γραφικού αντικειµένου, σενάριο ακόµη 
πιο δύσκολο και απαιτητικό το οποίο παρουσιάζεται στο παράρτηµα. 

 

0,MOUSE_MOVED
,232,46 

ModifyAttribute,setText,2, 
X = 232 

0,MOUSE_MOVED
,232,48 

ModifyAttribute,setText,3, 
Y = 46 

0,MOUSE_MOVED
,229,55 

... 

Εικόνα 40 - ∆ηµιουργία και Αποστολή Μηνυµάτων κατά την Αλληλεπίδραση 
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Τα µηνύµατα τα οποία αναφέρονται σαν ACK είναι µηνύµατα τα 
οποία επιβεβαιώνουν στον GUI Thin Proxy Toolkit ότι η ζητούµενη 
κλήση έγινε στον GUI Remote Toolkit Server. Για λόγους απλότητας 
αναφέρονται απλά σαν ACK στα διαγράµµατα. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

91 



Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 

Κεφάλαιο 5. Επίλογος 
 
Στο σηµείο αυτό θα κλείσουµε την παρουσίαση της εργασίας αφού 

πρώτα αναφέρουµε τα συµπεράσµατα που εξάγαµε και τη µελλοντική 
εργασία που µπορεί να υπάρξει. 

Ανασκόπηση και Συµπεράσµατα 5.1 
 
Η ύπαρξη τέτοιων εργαλείων έχει λόγο τη σηµερινή εποχή όπου η 

συντριπτική πλειοψηφία των υπολογιστικών συσκευών διαθέτει 
πρόσβαση σε δίκτυα πληροφοριών και µεγάλος αριθµός χρηστών θέλει 
να χρησιµοποιεί τέτοιες συσκευές εν κινήσει. Τέτοια εργαλεία λύνουν τα 
χέρια των προγραµµατιστών µιας και παρέχουν ένα σύντοµο και απλό 
τρόπο ώστε να κατασκευάζουν αποµακρυσµένες διεπαφές χρήστη. 
Επιπρόσθετα δεν απαιτεί την εκµάθηση νέας γλώσσας προγραµµατισµού 
και γεφυρώνει δύο διαφορετικές γλώσσες. 

 
Ξεκινήσαµε την εργασία µελετώντας σχετικές δουλειές. Βάση των 

αναγκών και των στόχων µας δεν βρήκαµε κάποια προσέγγιση που να 
καλύπτει τις ανάγκες µας. Έτσι κρατήσαµε τις σηµαντικότερες ιδέες και 
καινοτοµίες από κάθε σχετική δουλειά, ώστε να έχουµε µία βάση για το 
τι πρέπει να αποφύγουµε και τι πρέπει να υιοθετήσουµε. Σε αρκετά 
σηµεία εισάγαµε δικές µας λύσεις και ιδέες. 

 
Αφού είχε οριστεί σαφώς η περιοχή στην οποία θα κινούµασταν 

προχωρήσαµε στη σχεδίαση των επιµέρους τµηµάτος και έπειτα στην 
υλοποίηση. Η κατασκευή τέτοιων εργαλείων απαιτεί προσεκτική και 
λεπτοµερή σχεδίαση. Στην παρούσα εργασία οι δυσκολίες προέρχονταν 
κυρίως από την παντελή έλλειψη παρόµοιας δουλειάς και από την 
ανάγκη για χρησιµοποίηση δύο διαφορετικών γλωσσών 
προγραµµατισµού. Οι παραπάνω δυσκολίες όµως ήταν και αυτές οι 
οποίες κάνανε την παρούσα εργασία να καινοτοµεί στο χώρο των 
εργαλείων διεπαφής χρήστη. 

 
Το τελικό αποτέλεσµα, ήταν, µία πλούσια σε γραφικά αντικείµενα, 

σε µεθόδους αλλά και σε διαχειριστές γεγονότων βιβλιοθήκη, µε 
δυνατότητες οι οποίες αποδεικνύονται και στην πράξη. ∆ιάφορα σενάρια 

92 



Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 

υλοποιήθηκαν ώστε να δείξουµε αλλά και να ελέγξουµε την ορθή και 
απρόσκοπτη λειτουργία. 

 

Μελλοντικές Εργασίες 5.2 
 
Στα πλαίσια αυτής της εργασίας έγινε µία πρώτη επιλογή 

δυνατοτήτων που θέλαµε να παρέχει το προγραµµατιστικό εργαλείο. 
Μελλοντικές εργασίες θα µπορούσαν να αυξήσουν τα υποστηριζόµενα 
γραφικά αντικείµενα. Αυτό µπορεί να γίνει εύκολα µιας και η 
πλατφόρµα είναι αρκετά γενική και ευέλικτη.  

 
Ένα άλλο ενδιαφέρον θέµα θα ήταν η υποστήριξη ποικίλλων 

µηχανισµών  τοποθετήσεων των αντικειµένων στα παράθυρα-περιέκτες 
(top-level contaners). Πέρα από τους µηχανισµούς που προσφέρει η 
Java θα µπορούσαµε να δηµιουργήσουµε έναν δικό µας, που θα 
προσέφερε εξίσου καλή διαχείριση και τοποθέτηση των αντικειµένων. 
Αυτή η δυνατότητα θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιµη µιας και οι µηχανισµοί 
τοποθέτησης αντικειµένων που παρέχει η Java είναι ιδιαίτερα 
δύσχρηστοι και ο καθένας από αυτούς προυποθέτει αρκετή εξοικοίωση. 

 
Στο επίπεδο των µηχανισµών δικτύωσης θα µπορούσε να 

προστεθεί η δυνατότητα για επικοινωνία µε Bluetooth ή infrared  έτσι 
ώστε να επεκταθεί η δυνατότητα επικοινωνίας µεταξύ GUI Thin Proxy 
Toolkit και GUI Remote Toolkit Server. Αυτή η προσθήκη θα µας έδινε 
τη δυνατότητα να µπορεί να χρησιµοποιηθεί η πλατφόρµα µας σε δίκτυα 
µικρής εµβέλειας, τα οποία τον τελευταίο καιρό κερδίζουν συνεχώς 
έδαφος. 

 
Ένα ακόµη βήµα εξέλιξης θα αποτελούσε η επέκταση των 

µηχανισµών ώστε ένα αντικείµενο να µπορεί να δηµιουργείται από 
κάποιον χρήστη αλλά να είναι κοινόχρηστο και σε άλλους χρήστες. Έτσι 
το αντικείµενο αυτό θα µπορούσε να διαµοιραστεί σε όλους και να 
τροποποιηθεί από όλους δίνοντάς έτσι τη δυνατότητα να δηµιουργηθούν 
πλήρως κατανεµηµένες γραφικές διεπαφές χρήστη. 
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Παράρτηµα A. Σενάρια Χρήσης της Βιβλιοθήκης και 
Υποδείγµατα Κώδικα για ∆ηµιουργία 
Αποµακρυσµένων  Γραφικών ∆ιεπαφών Χρήστη 

 
Στο σηµείο αυτό θα παρουσιάσουµε παραδείγµατα κώδικα έτσι 

ώστε να αποτελέσουν σηµείο εκκίνησης για τον προγραµµατιστή που θα 
θελήσει να χρησιµοποιήσει τη βιβλιοθήκη. Μαζί µε τον κώδικα (Εικόνα 
41, Εικόνα 42, Εικόνα 43, Εικόνα 44, Εικόνα 45, Εικόνα 46, Εικόνα 
47, Εικόνα 48, Εικόνα 49, Εικόνα 50, Εικόνα 51) απεικονίζονται και οι 
παραγώµενες γραφικές διεπαφές. 

 
 

Μία αριθµοµηχανή 
 
 
Πρόκειται για ένα απλό υπολογιστή ο οποίος υλοποιεί την πράξη 

της πρόσθεσης για δεκαδικούς, οκταδικούς και δυαδικού αριθµούς. 
 

  

#include "stdafx.h" 
#include "stdlib.h" 
 
Frame* frame = new Frame(); 
 
Button* button0 = new Button(frame); 
Button* button1 = new Button(frame); 
Button* button2 = new Button(frame); 
Button* button3 = new Button(frame); 
Button* button4 = new Button(frame); 
Button* button5 = new Button(frame); 
Button* button6 = new Button(frame); 
Button* button7 = new Button(frame); 
Button* button8 = new Button(frame); 
Button* button9 = new Button(frame); 
Button* buttonPlus = new Button(frame); 
Button* buttonMinus = new Button(frame); 
Button* buttonMult = new Button(frame); 
Button* buttonDiv = new Button(frame); 
Button* buttonEqual = new Button(frame); 
Button* buttonC = new Button(frame); 
Button* buttonSqrt = new Button(frame); 
Button* buttonPercent = new Button(frame); 
 
RadioButton* radioButtonDec = new RadioButton(frame); 
RadioButton* radioButtonOct = new RadioButton(frame); 
RadioButton* radioButtonBin = new RadioButton(frame); 
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CheckBox* checkBoxDec = new CheckBox(frame); 
CheckBox* checkBoxOct = new CheckBox(frame); 
CheckBox* checkBoxBin = new CheckBox(frame); 
 
Label* labelMsg = new Label(frame); 
 
TextField* resultField = new TextField(frame); 
 
MenuBar* menubar = new MenuBar(frame); 
Menu* menuView = new Menu(menubar); 
Menu* menuHelp = new Menu(menubar); 
RadioButtonMenuItem* itemStandard = new 
RadioButtonMenuItem(menuView); 
RadioButtonMenuItem* itemScientific = new 
RadioButtonMenuItem(menuView); 
Separator* menuSeparator = new Separator(menuView); 
RadioButtonMenuItem* itemDec = new RadioButtonMenuItem(menuView); 
RadioButtonMenuItem* itemOct = new RadioButtonMenuItem(menuView); 
RadioButtonMenuItem* itemBin = new RadioButtonMenuItem(menuView); 
 
MenuItem* itemAbout = new MenuItem(menuHelp); 
 
int Total = 0; 
int Memory = 0; 
bool Plus = false; 
int Base = 10; 
 
 
void aboutDialog( Event* e, Object* obj , void* closure ) 
 { 
 Frame* aboutFrame = new Frame(); 
 Label* aboutLabel = new Label(aboutFrame); 
 
 aboutFrame->setSize(250, 100); 
 aboutFrame->setTitle("About Calculator"); 
 aboutFrame->setVisible("true"); 
 
 aboutLabel->setSize( 150 , 30 ); 
 aboutLabel->setText("A Simple Calculator"); 
 aboutLabel->setLocation(20,10); 
 } 
 
void setScientific( Event* e, Object* obj , void* closure ) 
 { 
 itemStandard->setSelected("false"); 
 radioButtonDec->setVisible("true"); 
 radioButtonOct->setVisible("true"); 
 radioButtonBin->setVisible("true"); 
 checkBoxDec->setVisible("true"); 
 checkBoxOct->setVisible("true"); 
 checkBoxBin->setVisible("true"); 
 } 
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Εικόνα 41- Κώδικας Απλού Υπολογιστή (1) 

 

 
void setStandard( Event* e, Object* obj , void* closure ) 
 { 
 itemScientific->setSelected("false"); 
 radioButtonDec->setVisible("false"); 
 radioButtonOct->setVisible("false"); 
 radioButtonBin->setVisible("false"); 
 checkBoxDec->setVisible("false"); 
 checkBoxOct->setVisible("false"); 
 checkBoxBin->setVisible("false"); 
 } 
 
void setTextField(Event* e, Object* obj , void* closure) 
 { 
 char display[50]; 
 int number; 
 char c; 
 
 c = e->KeyEvent.c; 
 number = c - '0'; 
 Total = 10*Total + number; 
 printf("Total = %d",Total); 
 _itoa(Total, display ,Base ); 
 resultField->setText( display ); 
 } 
 
 
void setBase(Event* e, Object* obj, void* closure) 
 { 
 char display[50]; 
 
 if( obj == radioButtonDec ) 
  { 
  Base = 10; 
  radioButtonDec->setSelected("true"); 
  radioButtonOct->setSelected("false"); 
  radioButtonBin->setSelected("false"); 
  checkBoxDec->setSelected("true"); 
  checkBoxOct->setSelected("false"); 
  checkBoxBin->setSelected("false"); 
  button9->setEnabled("true"); 
  button8->setEnabled("true"); 
  button7->setEnabled("true"); 
  button6->setEnabled("true"); 
  button5->setEnabled("true"); 
  button4->setEnabled("true"); 
  button3->setEnabled("true"); 
  button2->setEnabled("true"); 
  button1->setEnabled("true"); 
  button0->setEnabled("true"); 
  } 

Εικόνα 42 Κώδικας Απλού Υπολογιστή (2) 
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  radioButtonDec->setSelected("false"); 

 
 
else if( obj == radioButtonOct ) 

  { 
  Base = 8; 
  radioButtonDec->setSelected("false"); 
  radioButtonOct->setSelected("true"); 
  radioButtonBin->setSelected("false"); 
  checkBoxDec->setSelected("false"); 
  checkBoxOct->setSelected("true"); 
  checkBoxBin->setSelected("false"); 
  button9->setEnabled("false"); 
  button8->setEnabled("false"); 
  button7->setEnabled("true"); 
  button6->setEnabled("true"); 
  button5->setEnabled("true"); 
  button4->setEnabled("true"); 
  button3->setEnabled("true"); 
  button2->setEnabled("true"); 
  button1->setEnabled("true"); 
  button0->setEnabled("true"); 
  } 
 else if( obj == radioButtonBin ) 
  { 
  Base = 2; 

  radioButtonOct->setSelected("false"); 
  radioButtonBin->setSelected("true"); 
  checkBoxDec->setSelected("false"); 
  checkBoxOct->setSelected("false"); 
  checkBoxBin->setSelected("true"); 
  button9->setEnabled("false"); 
  button8->setEnabled("false"); 
  button7->setEnabled("false"); 
  button6->setEnabled("false"); 
  button5->setEnabled("false"); 
  button4->setEnabled("false"); 
  button3->setEnabled("false"); 
  button2->setEnabled("false"); 
  } 
 

if( Memory != 0 && Total == 0) 
  { 
  _itoa(Memory, display ,Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 
 else if( Memory == 0 || ( Memory != 0 && Total != 0 ) ) 
  { 
  _itoa(Total, display ,Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 
 } 
 

Εικόνα 43 - Κώδικας Απλού Υπολογιστή (3) 
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void setKeypad(Event* e, Object* obj, void* closure) 
 { 
 if( obj == checkBoxDec ) 
  { 
  checkBoxDec->setSelected("true"); 
  checkBoxOct->setSelected("false"); 
  checkBoxBin->setSelected("false"); 
  button9->setEnabled("true"); 
  button8->setEnabled("true"); 
  button7->setEnabled("true"); 
  button6->setEnabled("true"); 
  button5->setEnabled("true"); 
  button4->setEnabled("true"); 
  button3->setEnabled("true"); 
  button2->setEnabled("true"); 
  button1->setEnabled("true"); 
  button0->setEnabled("true"); 
  } 
 else if( obj == checkBoxOct ) 
  { 
  checkBoxDec->setSelected("false"); 
  checkBoxOct->setSelected("true"); 
  checkBoxBin->setSelected("false"); 
  button9->setEnabled("false"); 
  button8->setEnabled("false"); 
  button7->setEnabled("true"); 
  button6->setEnabled("true"); 
  button5->setEnabled("true"); 
  button4->setEnabled("true"); 
  button3->setEnabled("true"); 
  button2->setEnabled("true"); 
  button1->setEnabled("true"); 
  button0->setEnabled("true"); 
  } 
 else if( obj = checkBoxBin ) 
  { 
  checkBoxDec->setSelected("false"); 
  checkBoxOct->setSelected("false"); 
  checkBoxBin->setSelected("true"); 
  button9->setEnabled("false"); 
  button8->setEnabled("false"); 
  button7->setEnabled("false"); 
  button6->setEnabled("false"); 
  button5->setEnabled("false"); 
  button4->setEnabled("false"); 
  button3->setEnabled("false"); 
  button2->setEnabled("false"); 
  } 
 } 
 
void goo(Event* e, Object* obj, void* closure) 
 { 
 printf("goo...\n"); 
 } 

Εικόνα 44 - Κώδικας Απλού Υπολογιστή (4) 
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void foo( Event* e, Object* obj, void* closure ) 
 { 
 char display[50]; 
 int number; 
  
 if( obj == button0 ) 
  { 
  number = 0; 
  Total = 10*Total + number; 
  _itoa(Total, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 
 else if( obj == button1 ) 
  { 
  number = 1; 
  Total = 10*Total + number; 
  _itoa(Total, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 
 else if( obj == button2 ) 
  { 
  number = 2; 
  Total = 10*Total + number; 
  _itoa(Total, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 
 else if( obj == button3 ) 
  { 
  number = 3; 
  Total = 10*Total + number; 
  _itoa(Total, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 
 else if( obj == button4 ) 
  { 
  number = 4; 
  Total = 10*Total + number; 
  _itoa(Total, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 
 else if( obj == button5 ) 
  { 
  number = 5; 
  Total = 10*Total + number; 
  _itoa(Total, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 
 else if( obj == button6 ) 
  { 
  number = 6; 
  Total = 10*Total + number; 
  _itoa(Total, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 

Εικόνα 45 - Κώδικας Απλού Υπολογιστή (5) 
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else if( obj == button7 ) 
  { 
  number = 7; 
  Total = 10*Total + number; 
  _itoa(Total, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 
 else if( obj == button8 ) 
  { 
  number = 8; 
  Total = 10*Total + number; 
  _itoa(Total, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 
 else if( obj == button9 ) 
  { 
  number = 9; 
  Total = 10*Total + number; 
  _itoa(Total, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 
 else if( obj == buttonC ) 
  { 
  Total = Memory = 0; 
  _itoa(Total, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  } 
 else if( obj == buttonPlus && !Plus ) 
  { 
  if( Memory == 0 ) 
   Memory = Memory + Total; 
  else 
   { 
   Memory = Memory + Total; 
   _itoa(Memory, display , Base ); 
   resultField->setText( display ); 
   } 
  Total = 0; 
  Plus = true; 
  } 
 else if( obj == buttonPlus && Plus ) 
  { 
  Memory = Memory + Total; 
  _itoa(Memory, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  Total = 0; 
  } 
 else if( obj == buttonEqual && Plus ) 
  { 
  Memory = Memory + Total; 
  Total = 0; 
  _itoa(Memory, display , Base ); 
  resultField->setText( display ); 
  Plus = false; 
  } 
 } 
 

Εικόνα 46 - Κώδικας Απλού Υπολογιστή (6) 
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int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
 Client client; 
 
 int sizeX = 55; 
 int sizeY = 30; 
 int spacing = 5; 
 int spaceLeft = 5; 
 int spaceTop = 100; 
 int radioSizeX = 50; 
 int checkBoxSizeX = 100; 
 int checkBoxSizeY = 20; 
 char* data = "data"; 
  
 frame->setSize(6*sizeX + 6*spacing + 3*spaceLeft ,350); 
 frame->setTitle("Calculator"); 
 
 menuView->setText("View"); 
 menuHelp->setText("Help"); 
 itemStandard->setText("Standard"); 
 itemScientific->setText("Scientific"); 
 itemDec->setText("Decimal"); 
 itemOct->setText("Octal"); 
 itemBin->setText("Binary"); 
 itemAbout->setText("About Calculator"); 
 
 itemStandard->setSelected("true"); 
 itemDec->setSelected("true"); 
 
 button0->setSize(sizeX,sizeY); 
 button1->setSize(sizeX,sizeY); 
 button2->setSize(sizeX,sizeY); 
 button3->setSize(sizeX,sizeY); 
 button4->setSize(sizeX,sizeY); 
 button5->setSize(sizeX,sizeY); 
 button6->setSize(sizeX,sizeY); 
 button7->setSize(sizeX,sizeY); 
 button8->setSize(sizeX,sizeY); 
 button9->setSize(sizeX,sizeY); 
 buttonPlus->setSize(sizeX,sizeY); 
 buttonEqual->setSize(2*sizeX + spacing,sizeY); 
 buttonMinus->setSize(sizeX,sizeY); 
 buttonMult->setSize(sizeX,sizeY); 
 buttonDiv->setSize(sizeX,sizeY); 
 buttonSqrt->setSize(sizeX,sizeY); 
 buttonPercent->setSize(sizeX,sizeY); 
 buttonC->setSize(sizeX,2*sizeY + spacing); 
 

resultField->setSize( 6*sizeX + 5*spacing, 30); 
 resultField->setColumns(50); 
 resultField->setLocation( spaceLeft , 10 ); 

Εικόνα 47 - Κώδικας Απλού Υπολογιστή (7) 
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checkBoxDec->setLocation( spaceLeft , 40 ); 
 checkBoxDec->setText("Dec Keypad"); 
 checkBoxDec->setSize( checkBoxSizeX, sizeY); 
 checkBoxDec->setVisible("false"); 
 checkBoxDec->setSelected("true"); 
 
 checkBoxOct->setLocation( spaceLeft , 40 + checkBoxSizeY + 
spacing ); 
 checkBoxOct->setText("Oct Keypad"); 
 checkBoxOct->setSize( checkBoxSizeX, sizeY); 
 checkBoxOct->setVisible("false"); 
 
 checkBoxBin->setLocation( spaceLeft , 40 + 2*checkBoxSizeY + 
2*spacing ); 
 checkBoxBin->setText("Bin Keypad"); 
 checkBoxBin->setSize( checkBoxSizeX, sizeY); 
 checkBoxBin->setVisible("false"); 
 
 checkBoxOct->setText("Oct Keypad"); 
 checkBoxBin->setText("Bin Keypad"); 
 
 radioButtonDec->setLocation( 3*sizeX + 3*spacing + spaceLeft 
, 60 ); 
 radioButtonDec->setSize( radioSizeX , sizeY ); 
 radioButtonDec->setText("Dec"); 
 radioButtonDec->setVisible("false"); 
 
 radioButtonDec->setSelected("true"); 
 
 radioButtonOct->setLocation( 3*sizeX + 3*spacing + 
2*spaceLeft + radioSizeX , 60 ); 
 radioButtonOct->setSize( radioSizeX , sizeY ); 
 radioButtonOct->setText("Oct"); 
 radioButtonOct->setVisible("false"); 
 
 radioButtonBin->setLocation( 3*sizeX + 3*spacing + 
3*spaceLeft + 2*radioSizeX , 60 ); 
 radioButtonBin->setSize( radioSizeX , sizeY ); 
 radioButtonBin->setText("Bin"); 
 radioButtonBin->setVisible("false"); 
 
 //Buttons Set Location 
 buttonC->setLocation( 2*sizeX + 2*spacing+ spaceLeft, 
spaceTop ); 
 
 buttonC->setToolTipText("Clear Display"); 
 
 button9->setLocation( spaceLeft ,sizeY + spaceTop); 
 button8->setLocation( sizeX + spacing + spaceLeft, sizeY + 
spaceTop); 
 button7->setLocation( 2*sizeX + 2*spacing+ spaceLeft, sizeY 
+ spaceTop); 
 buttonDiv->setLocation( 4*sizeX + 4*spacing + spaceLeft , 
sizeY + spaceTop); 
 buttonPercent->setLocation( 5*sizeX + 5*spacing + spaceLeft 
,sizeY + spaceTop); 

Εικόνα 48 - Κώδικας Απλού Υπολογιστή (8) 
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button6->setLocation( spaceLeft, 2*sizeY + spacing + spaceTop); 
 button5->setLocation( sizeX + spacing+ spaceLeft, 2*sizeY + 
spacing + spaceTop); 
 button4->setLocation( 2*sizeX + 2*spacing+ spaceLeft,2*sizeY 
+ spacing + spaceTop); 
 buttonMult->setLocation( 4*sizeX + 4*spacing + spaceLeft , 
2*sizeY + spacing + spaceTop ); 
 buttonSqrt->setLocation( 5*sizeX + 5*spacing + spaceLeft , 
2*sizeY + spacing + spaceTop ); 
  
 button3->setLocation( spaceLeft , 3*sizeY + 2*spacing + 
spaceTop); 
 button2->setLocation( sizeX + spacing+ spaceLeft,3*sizeY + 
2*spacing + spaceTop); 
 button1->setLocation( 2*sizeX + 2*spacing+ spaceLeft,3*sizeY 
+ 2*spacing+ spaceTop ); 
 buttonMinus->setLocation( 4*sizeX + 4*spacing + spaceLeft , 
3*sizeY + 2*spacing+ spaceTop ); 
 buttonC->setLocation( 5*sizeX + 5*spacing + spaceLeft , 
3*sizeY + 2*spacing+ spaceTop); 
  
 button0->setLocation( spaceLeft,4*sizeY + 3*spacing + 
spaceTop); 
// buttonPlus->setLocation( sizeX + spacing+ spaceLeft,4*sizeY 
+ 3*spacing + spaceTop); 
 buttonEqual->setLocation( sizeX + spacing+ spaceLeft,4*sizeY 
+ 3*spacing + spaceTop); 
 buttonPlus->setLocation( 4*sizeX + 4*spacing + spaceLeft, 
4*sizeY + 3*spacing + spaceTop ); 
 
 button1->setText("1"); 
 button2->setText("2"); 
 button3->setText("3"); 
 button4->setText("4"); 
 button5->setText("5"); 
 button6->setText("6"); 
 button7->setText("7"); 
 button8->setText("8"); 
 button9->setText("9"); 
 button0->setText("0"); 
 buttonPlus->setText("+"); 
 buttonEqual->setText("="); 
 buttonMinus->setText("-"); 
 buttonMult->setText("*"); 
 buttonDiv->setText("/"); 
 buttonPercent->setText("%"); 
 buttonSqrt->setText("sqr"); 
 buttonC->setText("C"); 
 
 //EventHandlers 
 
 ActionHandler<Button> ActionHandler_0( button0, &foo ); 
 button0->AddEventHandler( ActionPerformed , &ActionHandler_0 
, data); 
 
 ActionHandler<Button> ActionHandler_1( button1, &foo ); 
 button1->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_1, data ); 

Εικόνα 49 - Κώδικας Απλού Υπολογιστή (9) 
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 buttonEqual->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_Equal, data  ); 

ActionHandler<Button> ActionHandler_2( button2, &foo ); 
 button2->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_2, data ); 
 
 ActionHandler<Button> ActionHandler_3( button3, &foo ); 
 button3->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_3, data ); 
 
 ActionHandler<Button> ActionHandler_4( button4, &foo ); 
 button4->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_4, data ); 
 
 ActionHandler<Button> ActionHandler_5( button5, &foo ); 
 button5->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_5, data  ); 
 
 ActionHandler<Button> ActionHandler_6( button6, &foo ); 
 button6->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_6, data  ); 
 
 ActionHandler<Button> ActionHandler_7( button7, &foo ); 
 button7->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_7, data  ); 
 
 ActionHandler<Button> ActionHandler_8( button8, &foo ); 
 button8->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_8, data  ); 
 
 ActionHandler<Button> ActionHandler_9( button9, &foo ); 
 button9->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_9, data  ); 
 
 ActionHandler<Button> ActionHandler_Plus( buttonPlus, &foo 
); 
 buttonPlus->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_Plus, data  ); 
 
 ActionHandler<Button> ActionHandler_Equal( buttonEqual, &foo 
); 

 
 ActionHandler<Button> ActionHandler_C( buttonC, &foo ); 
 buttonC->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_C, data  ); 
 
 ActionHandler<RadioButtonMenuItem> ActionHandler_Standard( 
itemStandard , &setStandard ); 
 itemStandard->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_Standard , data ); 
 
 ActionHandler<RadioButtonMenuItem> ActionHandler_Scientific( 
itemScientific , &setScientific ); 
 itemScientific->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_Scientific , data ); 

Εικόνα 50 - Κώδικας Απλού Υπολογιστή (10) 
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KeyHandler<TextField> KeyHandler_resultField( resultField , 
&setTextField ); 
 resultField->AddEventHandler( KeyTyped, 
&KeyHandler_resultField , data ); 
 
 ActionHandler<RadioButton> ActionHandler_radioButtonDec ( 
radioButtonDec , &setBase ); 
 radioButtonDec->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_radioButtonDec , data ); 
 
 ActionHandler<RadioButton> ActionHandler_radioButtonOct ( 
radioButtonOct , &setBase ); 
 radioButtonOct->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_radioButtonOct , data ); 
 
 ActionHandler<RadioButton> ActionHandler_radioButtonBin ( 
radioButtonBin , &setBase ); 
 radioButtonBin->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_radioButtonBin , data ); 
 
 ActionHandler<CheckBox> ActionHandler_checkBoxDec ( 
checkBoxDec , &setKeypad ); 
 checkBoxDec->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_checkBoxDec , data ); 
 
 ActionHandler<CheckBox> ActionHandler_checkBoxOct ( 
checkBoxOct , &setKeypad ); 
 checkBoxOct->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_checkBoxOct , data ); 
 
 ActionHandler<CheckBox> ActionHandler_checkBoxBin ( 
checkBoxBin , &setKeypad ); 
 checkBoxBin->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_checkBoxBin , data ); 
 
 ActionHandler<MenuItem> ActionHandler_itemAbout( itemAbout , 
&aboutDialog ); 
 itemAbout->AddEventHandler( ActionPerformed , 
&ActionHandler_itemAbout , data ); 
 
 frame->setVisible("true"); 
  
 client.Connect(); 
  
 return 0; 
} 

Εικόνα 51 - Κώδικας Απλού Υπολογιστή (11) 

 
Στιγµιότυπα της διεπαφής που δηµιουργείται από τον παραπάνω 

κώδικα βρίσκονται στις παρακάτω εικόνες (Εικόνα 52,Εικόνα 53,Εικόνα 
54,Εικόνα 55). 
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Εικόνα 52 - Η διεπαφή αρχικά 

 
 
 
 

 
Εικόνα 53 - Η ∆ιεπαφή µε διαφορετική άποψη 

 

106 



Πανεπιστήµιο Κρήτης 
 

 
 
 

 
Εικόνα 54 - Η ∆ιεπαφή κατά τη χρήση δυαδικού συστήµατος 

 
 

 
Εικόνα 55 - Οι διάφορες απόψεις της διεπαφής 
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Μία διεπαφή µε κινούµενο γραφικό αντικείµενο 
 
 

Ένα κρίσιµο σηµείο στην αρχιτεκτονική µας είναι αυτό της 
κίνησης στο δίκτυο. Εαν υπάρχει αυξηµένη κίνηση θα πρέπει να είµαστε 
σίγουροι ότι δεν θα επηρεαστεί η διεπαφή µας αλλά θα παραµένει 
συνεπής. Για το λόγο αυτό δµιουργήσαµε ένα σενάριο κατά το οποίο σε 
ένα παράθυρο υπάρχει ένα κουµπί το οποίο µετακινείται και 
συγκεκριµένα ακολουθεί την πορεία του δείκτη του ποντικιού. Αυτό 
συνεπάγεται υπερβολικά µεγάλο όγο µηνυµάτων µεταξύ GUI Thin Proxy 
Toolkit και GUI Remote Toolkit Server µιας και όλα τα σηµεία από τα 
οποία περνάει το ποντίκι στέλνονται στον Thin Proxy και αυτός µε τη 
σειρά του για το καθένα από αυτά στέλνει εντολή στον Remote Server να 
τοποθετήσει το κουµπί στο νέο σηµείο. Το σενάριο αυτό απέδειξε ότι η 
εφαρµογή µας δουλεύει άψογα και δεν παρατηρούνται καθυστερήσεις. 
Παρακάτω υπάρχει ο κώδικας της εφαρµογής (Εικόνα 56). 

 

#include "stdafx.h" 
 
Frame* frame = new Frame(); 
Button* button = new Button( frame ); 
 
void drag(Event* e ,Object* obj,  void* closure) 
 { 
// printf("x = %d\ty = %d\n",e->MouseEvent.x, e->MouseEvent.y);
 button->setLocation(e->MouseEvent.x , e->MouseEvent.y); 
 } 
 
int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]) 
{ 
 Client client; 
 char* data = "data"; 
 
 button->setText("Move Me!"); 
 button->setSize(90,30); 
 button->setLocation(30,30); 
 
 frame->setSize(400,400); 
 frame->setVisible("true"); 
 

MouseMotionHandler<Frame> 
MouseMotionHandler_frame(frame,&drag); 
frame->AddEventHandler(MouseMoved, 
&MouseMotionHandler_frame,data); 

 
 client.Connect(); 
  
 return 0; 
} 

Εικόνα 56 - Κώδικας της εφαρµογής µε το κινούµενο κουµπί 
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Στιγµιότυπα της διεπαφής που προκύπτει φαίνονται στις 
παρακάτω εικόνες (Εικόνα 57, Εικόνα 58). 

 

 
Εικόνα 57 - Η ∆ιεπαφή µε το κινούµενο κουµπί (1) 

 

 
Εικόνα 58 - Η ∆ιεπαφή µε το κινούµενο κουµπί (2) 
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