
APPLETAPPLET

‘APPLET’, bir web taray  arac yla‘APPLET’, bir web taray  arac yla
çal an JAVA program r.çal an JAVA program r.

‘Applet’ s  “Java.applet” paketinde‘Applet’ s  “Java.applet” paketinde
bulunur.bulunur.

Nesneye Yönelik Programlama-JAVA (S flar), Ders sorumlusu Yrd.Doç.Dr.Hilmi KU ÇU
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Bir applet, yap  çal mas  s ras ndaBir applet, yap  çal mas  s ras nda
gerçekle en 4 olayla olu tururur.gerçekle en 4 olayla olu tururur.

MetotMetot ÖzellikÖzellik
init()init() Ba lang çta olu turulur, ba lang ç sürecinde appletinBa lang çta olu turulur, ba lang ç sürecinde appletin

ihtiyaç duydu u nesneler yarat r. Bu metot grafi iihtiyaç duydu u nesneler yarat r. Bu metot grafi i
yüklemek, de kenlerin ba lang ç de erlerini atamak veyüklemek, de kenlerin ba lang ç de erlerini atamak ve
nesneleri olu turmak için kullan r.nesneleri olu turmak için kullan r.

start()start() Applet ba lad nda ça r. Ba lang ç süreci bitti iApplet ba lad nda ça r. Ba lang ç süreci bitti i
zaman applet çal r. Bu metot, applet durduktanzaman applet çal r. Bu metot, applet durduktan
sonra yeniden ba latmak için kullan r.sonra yeniden ba latmak için kullan r.

stop()stop() Appletin çal mas  geçici olarak durdurulacaksa, ça r.Appletin çal mas  geçici olarak durdurulacaksa, ça r.

destroy()destroy() Appleti yok etmek için kullan r. Applet yok edildi iAppleti yok etmek için kullan r. Applet yok edildi i
zaman bellek i lemci zaman  ve diske ta ma alanzaman bellek i lemci zaman  ve diske ta ma alan
sisteme geri verilir.sisteme geri verilir.
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paint()paint()
•• Bu metot ekran üzerinde sat r, metin veya resim gösterir.Bu metot ekran üzerinde sat r, metin veya resim gösterir.

Türü graphics  s  olan bir argüman al r.Türü graphics  s  olan bir argüman al r.

repaint()repaint()
•• Bir pencere güncellenece i zaman kullan r. Kullan lanBir pencere güncellenece i zaman kullan r. Kullan lan

parametre graphics s n bir örneklemesidir.parametre graphics s n bir örneklemesidir.

showStatus()showStatus()
•• Appletler bu metodu kullanarak durum çubu unda bilgiAppletler bu metodu kullanarak durum çubu unda bilgi

gösterir. Bu metodun gizli parametresi vard r. Appletgösterir. Bu metodun gizli parametresi vard r. Applet
hakk nda herhangi bir bilgi döndürmek için kullan  applethakk nda herhangi bir bilgi döndürmek için kullan  applet

n getAppletInfo() metodunun üzerine yazabilir.n getAppletInfo() metodunun üzerine yazabilir.
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Yazd z java dosyas  derleyin,Yazd z java dosyas  derleyin,
derledi iniz dosyaya ait .class dosyasderledi iniz dosyaya ait .class dosyas
bir HTML dosyas na gömmeniz gerekir.bir HTML dosyas na gömmeniz gerekir.
Bunun için bir HTML dosyas  olu turun.Bunun için bir HTML dosyas  olu turun.
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HTML dosyas na applet gömmek.HTML dosyas na applet gömmek.
•• <applet> tak  kullanarak bir Appleti<applet> tak  kullanarak bir Appleti

web sayfas na gömmeniz gerekir. Buweb sayfas na gömmeniz gerekir. Bu
tak ya ait temel 4 parametre vard r.tak ya ait temel 4 parametre vard r.

width :width : appletin sayfa içerisindeappletin sayfa içerisinde
görünmesini istedi iniz k sm n geni li inigörünmesini istedi iniz k sm n geni li ini
ayarlamak için kullan r.ayarlamak için kullan r.
Height :Height : appletin sayfa içerisindeappletin sayfa içerisinde
görünmesini istedi iniz k sm n yüksekli inigörünmesini istedi iniz k sm n yüksekli ini
ayarlamak için kullan r.ayarlamak için kullan r.
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codecode :: eklemek istedi inizeklemek istedi iniz appletinappletin(.(.classclass uzant  dosya) ismiuzant  dosya) ismi
uzant  ile birlikte yaz r.uzant  ile birlikte yaz r.
codebasecodebase :: AppletinAppletin bulundu u klasörün tam yolu yaz r.bulundu u klasörün tam yolu yaz r.

<html><html>
<head><head>
<title>ornek1</title><title>ornek1</title>
<meta http<meta http--equiv="Contentequiv="Content--Type" content="text/html;Type" content="text/html;

charsetcharset=iso=iso--88598859--9">9">
</head></head>

<body><body>
<applet code="applet1.class" codebase =<applet code="applet1.class" codebase =

"file://C:/"file://C:/BeykentBeykent_dersleri_dersleri" width="344"" width="344"
height="266">height="266">

</applet></applet>
</body></body>
</html></html>
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JAVA destekleyen herhangi bir webJAVA destekleyen herhangi bir web
taray  ile haz lad z HTMLtaray  ile haz lad z HTML
dosyas  kontrol edebilirsiniz, veyadosyas  kontrol edebilirsiniz, veya
JDK ile birlikte gelen appletviewerJDK ile birlikte gelen appletviewer
arac  kullanarak HTML dosyanarac  kullanarak HTML dosyan
test edebilirsiniz.test edebilirsiniz.
Appletviewer’ n kullan  :Appletviewer’ n kullan  :
•• aplletviewer applet1.htmlaplletviewer applet1.html
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Güvenlik k tlamalar  :Güvenlik k tlamalar  :
•• Bir appletin neler yapabilece i ile ilgili yo unBir appletin neler yapabilece i ile ilgili yo un

bir k tlama vard r. Bir java dosyasbir k tlama vard r. Bir java dosyas
kullan n sistemine zarar veren kodlarkullan n sistemine zarar veren kodlar
içerebilir. Bu nedenle a daki k tlamalariçerebilir. Bu nedenle a daki k tlamalar
gerçekle tirilir.gerçekle tirilir.

Kullan n  bilgisayar ndaki dosyalar  okuyamaz,Kullan n  bilgisayar ndaki dosyalar  okuyamaz,
de teremez ve silemez.de teremez ve silemez.
Web sayfas (applet dahil) sa layan d nda hiçbirWeb sayfas (applet dahil) sa layan d nda hiçbir
internet sitesi ile ileti im kuramaz.internet sitesi ile ileti im kuramaz.
Kullan n sisteminde hiçbir program çal ramaz.Kullan n sisteminde hiçbir program çal ramaz.
Kullan n sisteminde tutulan hiçbir programKullan n sisteminde tutulan hiçbir program
yükleyemez.yükleyemez.
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Bir Appletin Ya am döngüsü.Bir Appletin Ya am döngüsü.

creation init

start

stopdestroy
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DizgiDizgi--Karakter ve Byte çizmeKarakter ve Byte çizme
•• drawString()drawString()
•• drawChars()drawChars()
•• drawBytes()drawBytes()
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drawString(String str,int xCoor,int yCoor);drawString(String str,int xCoor,int yCoor);
•• Str, yaz lacak dizgidir,Str, yaz lacak dizgidir,
•• xCoor, dizginin yaz laca  çerçece üzerindeki x koordinat r.xCoor, dizginin yaz laca  çerçece üzerindeki x koordinat r.
•• yCoor, dizginin yaz laca  çerçeve üzerindeki y koordinat r.yCoor, dizginin yaz laca  çerçeve üzerindeki y koordinat r.

drawChars(char array[],int offset, int length,int xCoor, int yCoor);drawChars(char array[],int offset, int length,int xCoor, int yCoor);
•• Array[], karakter dizisi,Array[], karakter dizisi,
•• Offset, yaz lacak karakterlerin ba lang ç pozisyonu,Offset, yaz lacak karakterlerin ba lang ç pozisyonu,
•• Length, diziden yaz lacak karakterlerin say .Length, diziden yaz lacak karakterlerin say .

drawBytes(byte array[], int offset, int length, int xCoor, int yCoor);drawBytes(byte array[], int offset, int length, int xCoor, int yCoor);
•• Array[], byte dizisi.Array[], byte dizisi.
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ÇizimlerÇizimler
•• DrawlineDrawline
•• drawOvaldrawOval
•• fillOvalfillOval
•• drawRectdrawRect
•• fillRectfillRect
•• drawRaundRectdrawRaundRect
•• fillRaundRectfillRaundRect
•• drawPolyLinedrawPolyLine
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drawLinedrawLine
•• DrawLine(int x,int y,int w,int h)DrawLine(int x,int y,int w,int h)

drawOvaldrawOval
•• drawOval(int x,int y,int w, int h)drawOval(int x,int y,int w, int h)

fillOvalfillOval
•• fillOval(int x,int y, int w, int h)fillOval(int x,int y, int w, int h)

drawRectdrawRect
•• drawRect(int x,int y,int w, int h)drawRect(int x,int y,int w, int h)

fillRectfillRect
•• fillRect(int x, int y, int w, int h)fillRect(int x, int y, int w, int h)

drawRaundRectdrawRaundRect
•• drawRaundRect(int x,int y,int w, int h, int arcW, int arcH)drawRaundRect(int x,int y,int w, int h, int arcW, int arcH)

fillRaundRectfillRaundRect
•• fillRaundRect(int x,int y, int w, int h, int arcW,int arcH)fillRaundRect(int x,int y, int w, int h, int arcW,int arcH)

drawPolyLinedrawPolyLine
•• drawPolyLine(int xPoints[],int yPoints[],int length)drawPolyLine(int xPoints[],int yPoints[],int length)
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RenklerRenkler

ElemanEleman Aral kAral k

rmrm 00--255255

Ye ilYe il 00--255255

MaviMavi 00--255255



RGB De erleriRGB De erleri

RenkRenk rmrm Ye ilYe il MaviMavi
BeyazBeyaz 255255 255255 255255
Aç k GriAç k Gri 192192 192192 192192
GriGri 128128 128128 128128
Koyu GriKoyu Gri 6464 6464 6464
SiyahSiyah 00 00 00
PembePembe 255255 175175 175175
TuruncuTuruncu 255255 200200 00
SarSar 255255 255255 00
MürdümMürdüm 255255 00 255255



Color s n sabitleriColor s n sabitleri

color.whitecolor.white color.blackcolor.black

color.orangecolor.orange color.graycolor.gray

color.lightgraycolor.lightgray color.darkgraycolor.darkgray

color.redcolor.red color.greencolor.green

color.bluecolor.blue color.pinkcolor.pink

color.cyancolor.cyan color.magentacolor.magenta

color.yellowcolor.yellow



Font KontrolüFont Kontrolü

Font, metni farkl  formatlardaFont, metni farkl  formatlarda
gösterir. Java.gösterir. Java.awtawt paketinin sa ladpaketinin sa lad
‘Font’ s , çe itli fontlar n‘Font’ s , çe itli fontlar n
kullan  sa larkullan  sa lar
Bir fontu kullanmadan önce, sisteminBir fontu kullanmadan önce, sistemin
onu destekleyip destekleme inionu destekleyip destekleme ini
kontrol etmemiz gerekir.kontrol etmemiz gerekir.
‘‘getAllFontgetAllFont()’ metodu, sistemin()’ metodu, sistemin
destekledi i tüm fontlar  döndürür.destekledi i tüm fontlar  döndürür.
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FontMetric sFontMetric s

•• HeightHeight
•• BaselineBaseline
•• AscentAscent
•• DescentDescent
•• LeadingLeading
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HeightHeight
•• En uzun font karakterinin büyüklü üdür.En uzun font karakterinin büyüklü üdür.

BaselineBaseline
•• Karakterlerinin tabanlar n (alt ç nt lar  hariç) üzerineKarakterlerinin tabanlar n (alt ç nt lar  hariç) üzerine

yerle tirildi i çizgi.yerle tirildi i çizgi.
AscentAscent
•• Taban çizgisinden karakterin üst üst k sm na kadar olanTaban çizgisinden karakterin üst üst k sm na kadar olan

uzakl k.uzakl k.
DescentDescent
•• Taban k sm ndan karakterin alt k sm na olan uzakl kTaban k sm ndan karakterin alt k sm na olan uzakl k

LeadingLeading
•• Bir sonraki karakteri yerle tirmek için gerekli ekBir sonraki karakteri yerle tirmek için gerekli ek

bo luklar.bo luklar.
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import java.awt.*;import java.awt.*;
import java.applet.*;import java.applet.*;
public class applet7 extends Applet{public class applet7 extends Applet{

public void paint(Graphics g){public void paint(Graphics g){
Font f=new Font("Verdana",Font.BOLD,10);Font f=new Font("Verdana",Font.BOLD,10);
String s="Academy Of Information Technologies";String s="Academy Of Information Technologies";
FontMetrics fm=g.getFontMetrics(f);FontMetrics fm=g.getFontMetrics(f);
g.setFont(f);g.setFont(f);
g.drawString(s,20,10);g.drawString(s,20,10);
g.drawString(String.valueOf(fm.getHeight()),20,30);g.drawString(String.valueOf(fm.getHeight()),20,30);
g.drawString(String.valueOf(fm.getAscent()),20,50);g.drawString(String.valueOf(fm.getAscent()),20,50);
g.drawString(String.valueOf(fm.getDescent()),20,70);g.drawString(String.valueOf(fm.getDescent()),20,70);
g.drawString(String.valueOf(fm.getLeading()),20,90);g.drawString(String.valueOf(fm.getLeading()),20,90);

}}
}}
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Boyama ModuBoyama Modu
•• Nesneler boyama modu kümesiNesneler boyama modu kümesi

kullan larak çizilir, yeni bir nesne çizildi ikullan larak çizilir, yeni bir nesne çizildi i
zaman çizim nesneden önceki içeri inzaman çizim nesneden önceki içeri in
üzerine yaz r. Benzer ekilde nesnelerüzerine yaz r. Benzer ekilde nesneler
tekrar tekrar çizildi i zaman, çizimtekrar tekrar çizildi i zaman, çizim
nesnesinin önceki içeri i silinir. Sadecenesnesinin önceki içeri i silinir. Sadece
yeni içerik gönderilir. Eski ve yeni içeri iyeni içerik gönderilir. Eski ve yeni içeri i
görünür yapmak için ‘graphics’ sgörünür yapmak için ‘graphics’ s
setXORMode(Color c) metodunu sunar.setXORMode(Color c) metodunu sunar.
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import java.awt.*;import java.awt.*;
import java.applet.*;import java.applet.*;
public class applet8 extends Applet{public class applet8 extends Applet{

public void paint(Graphics g){public void paint(Graphics g){
g.setPaintMode();g.setPaintMode();
g.setColor(Color.black);g.setColor(Color.black);
g.fillRect(10,10,100,50);g.fillRect(10,10,100,50);
g.setColor(Color.blue);g.setColor(Color.blue);
g.fillRect(60,35,100,50);g.fillRect(60,35,100,50);

g.setXORMode(Color.magenta);g.setXORMode(Color.magenta);
g.fillRect(10,150,100,50);g.fillRect(10,150,100,50);
g.setXORMode(Color.yellow);g.setXORMode(Color.yellow);
g.fillRect(60,175,100,50);g.fillRect(60,175,100,50);

}}
}}


