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een inleiding
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Java’s geschiedenis in een 
notedop

• 1991: The Green Project (Sun + James 
Gosling)
– *7 prototype

– gerealiseerd dankzij de nieuwe taal “Oak”
– Markt voor de nieuwe technologie?

Java’s geschiedenis in een 
notedop

• Opkomst van het internet (Mosaic 1993)
– visualisatie van statische informatie

– HTML

• HotJava browser (1994)
– brengt dynamiek en interactie in de 

browser

– HTML + applets

• Integratie in Netscape (1995)

Dynamiek

• HTML in combinatie met java-applets

<html>
<body bgcolor=white>

Dit is een voorbeeldje van een dynamische 
HTML-pagina...</p>

</html>

<applet>code = DigitalClock.class width=300 height=30>

</applet>

<param name=24HOUR value=false>

Basisprobleem

• Dynamiek en interactie dankzij 
programmacode

• Internet = heterogene architectuur

repeat
VraagToets(toets);
if (toets = BOVEN) then …
else if (toets = ONDER) then …

until stop;

Alpha

Sun
Mac

PC

PC

...
www

Basisprobleem

• Niet triviaal!

...
MessageDlg(‘Haha!’,

mtWarning, [mbOK], 0);
...

PC (80x86)

Windows OS

label0:
xor eax, eax
mov ebx, [offset Ev]
push ebp
mov [ebp], esp
int 0h31
mov eax, ebx
cmp eax, 0
jne label1
call WinKernel$go
jmp label2

label1:
cmp eax, 1
jne label3
...

Delphi vertaler
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Basisprobleem

• Programmauitvoering problematisch
– op andere architecturen (Mac, Sun, Dec,

NeXt, …)

– op andere besturingssystemen (Windows, 
Linux, Solaris, …)

• Hervertaling
– vaak geen vertaler beschikbaar (Delphi)

– onpraktisch 

Het Java platform

Java
programma Java vertaler

PC (80x86)

Windows OS

Java VM 1 

UltraSparc

Solaris OS

Java VM 2 

0 dload_1
1    ldc2_w #4               
4 dcmpg
5 ifge 10                 
8 iconst_1
9 ireturn
10 iconst_m1
11 ireturn

Het Java platform

• Virtuele instructieset + abstracte
interface naar het OS (Bv AWT)

Windows OS
VM

PC (80x86) Ultra Sparc

Solaris
VM

...
Frame f = new Frame(”Open File");
FileDialog fd = new FileDialog(f);
fd.setDirectory(”mi");
f.show();
fd.show();
...

Het Java platform

• Voordelen:
– “write once, run anywhere”

– VM in browser

– robuust, security,...

• Nadelen:
– snelheid (remedies: just-in-time 

compilation)

Het Java platform

• Homogene interface op het heterogene
internet

• Bytecode kan uitgevoerd worden als
VM beschikbaar is

• VM vaak ingekapseld in web browser

Alpha

Sun
Mac

PC

PC

...
www

De Java taal

• Uit de Java “white paper”:

Java: a simple, object-oriented,
network-savvy, interpreted, robust, secure,
architecture-neutral, portable,
high-performance, multithreaded, dynamic
language

• Verkoopspraat of realiteit?
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Java is object-georienteerd

• Programma = verzameling objecten die 
met elkaar communiceren.

• Java - Delphi?
• Delphi: je kan objecten gebruiken (Bv GUI

aspecten) en maken, in combinatie met een 
traditionele (algoritmische) aanpak

• Java: alles is een object

Objecten

• Object gekenmerkt door een toestand
en een gedrag

• Voorbeeld (Delphi) Object van type

Clicked

show

...

10,10,110,110,
figuur,

...

TButton

Toestand van de
button

methodes van 
de button

Geefgas()

Rem()

...

Objecten

• Aanmaak van objecten (Delphi)
• point-and-click
• expliciet:

• Communicatie via methode oproepen
var BernsMazda : TVoertuig;

BernsMazda.geefgas(50);
BernsMazda.rem();

BernsMazda

Objecten

• In Java: alles is een object
• Vraagt een andere denkwijze om 

problemen op te lossen: structurele 
decompositie

• Voorbeeldsituatie: 

move

close

...

x1, y1, x2, y2
kleur,...,

Een bank schrijft 2000 BEF over van de rekening van Zoltan
naar de rekening van Peggy. Op Zoltan’s rekening (met nummer
476-424242-61) staat voor de transactie 10.000 BEF; op die van
Peggy (met nummer 495-616161-42) 15.000 BEF.

Objecten

• Welke objecten doen mee met de
transactie?

Een bank schrijft 2000 BEF over van de rekening van Zoltan
naar de rekening van Peggy

Rekening
Zoltan Rekening

Peggy

Transactie

• rekening van Zoltan, rekening van Peggy,
transactie,...

Objecten

• Wat kenmerkt de toestand van de
betrokken bankrekeningen?

Een bank schrijft 2000 BEF over van de rekening van Zoltan
naar de rekening van Peggy. Op Zoltan’s rekening (met nummer
476-424242-61) staat voor de transactie 10.000 BEF; op die van
Peggy (met nummer 495-616161-42) 15.000 BEF.

– Zoltan: nummer 476-424242-61, 10.000 BEF

Zoltan,
10.000 BEF

476-424242-61

– Peggy: nummer 495-616161-42, 15.000 BEF

Peggy,
15.000 BEF

495-616161-42
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Objecten

• Wat kenmerkt het gedrag van
• Zoltan’s rekening

• Peggy’s rekening
– afname

– storting

• Abstractie: voor beide objecten is het 
gedrag afname + storting
nuttig; we kunnen ze beschouwen als 
instanties van een klasse bankrekening

Klassen

• Een klasse = blauwdruk voor (de)
objecten (van die klasse)
– datavelden: variabelen voor representatie

van de toestand

– methoden: routines die het gewenste 
gedrag bereiken

• rekeningnummer
• naam van de eigenaar
• actueel saldo

• afname
• storting

Communicatie

afname

storting

...

Zoltan,
10.000 BEF

476-424242-61

afname

storting

...

Peggy,
15.000 BEF

495-616161-42

Rekening1 Rekening2

2000 BEF

2000 BEF

rekening1.afname(2000);
rekening2.storting(2000);

8.000 BEF 17.000 BEF

OO ontwerp

• Is deze oplossing de juiste oplossing?

• Neen, vaak zijn er verschillende 
ontwerpen mogelijk.

In Java

class Rekening {

}

private int actueelSaldo;
String nummer;
String naamEigenaar;

‘datavelden

actueelSaldo = actueelSaldo + bedrag;

actueelSaldo = actueelSaldo - bedrag;

‘
implementatie van

de methoden
‘

declaratie van
de methoden

public void storting(int bedrag) {

}

public void afname(int bedrag) {

}

In Java

• Primitieve types

• Objecten

int i = 3;
float f = 3.14159
boolean b = true;
char c = ‘x’;

Button b;
b = new Button(“ok”);

String s = “Een echte string!”
int[ ] a = new int[10];
Button[ ] ba = new Button[10];
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In Java

• Methodes
int max( int x, int y) {

if ( x > y) 
return x;

else
return y;

}

• Toekenning - vergelijking

int x, y;

x = 10; y = x;

if ( x == y) …

OO-decompositie

• Probleemoplossing = OO-decompositie
• “wereld” beschouwen als verzameling 

communicerende objecten
• alle objecten verschillend: eigen identiteit,

eigen toestand, eigen gedrag
• abstractie:

– objecten met eenzelfde gedrag in een klasse

– verschillende klassen staan in relatie met elkaar

Klassehierarchie

TFiguur

TCirkelTDriehoek

lijndikte
lijnkleur

lijndikte
lijnkleur

lijndikte
lijnkleur

x,y
straal

x1,y1,x2,y2,
x3,y3

Klassehierarchie

Object

WerknemerRekening

Manager

‘Java
Programma

Java Applet

• Draait binnen een browser
• Draait binnen een grafisch grensvlak
• Moet de volgende methodes 

implementeren:
• Init()
• Paint()
• Start()
• Stop()

Klassehierarchie

Object

Applet

Rekening Werknemer

Manager

`Java
Programma

Rekening Werknemer

Manager

`Java
Applet
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Voordeel van OO

• Probleem opgesplitst in componenten
• klein, hanteerbaar
• componenten (en hun interactie) komen vaak 

overeen met objecten (en hun interactie) in de
reele wereld.

• goede probleembeschrijving in componenten  = 
(een deel van) de oplossing

• hergebruik van bestaande componenten (cfr.
blokkendoos)

Voordeel van OO in Java

• OO aanpak geforceerd door de taal
• “Java is simple”

– syntax lijkt op die van C

– automatisch geheugenbeheer
– parallellisme

• Integratie met internetpagina’s

• Er bestaat een massa gebruiksklare 
componenten in Java (blokkendoos)

– grafische toepassingen, geluid, berekeningen, ...

En nu...

• Een beetje praktijk:

http://www.cs.kuleuven.ac.be/~wimvh/khl/

• Compileren
– javac, JCreator, JBuilder, …

• Bekijken van applets in webpagina
– Internet explorer, Commicator, 

appletviewer

Voorbeeld

lijn cirkel vierkant

Uit de Java blokkendoos:
• Button
• ActionListener
• Graphics

• drawLine
• drawCircle
• drawRect

Te doen:
• blokken samenlijmen tot een applet
• integratie van de applet (Drawing.class)
met een webpagina

Voorbeeld

• Koppeling met webpagina:
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>Tekenen</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<P>
Druk op een knop om de gewenste figuur te tekenen…
<HR>

<applet code=Drawing.class width="250" height="250" >
</applet>
</BODY>
</HTML>

Voorbeeld
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;

public class Drawing extends Applet {

private Button line,circle,box;
private String caption="";

public void init() {

DrawingListener listener = new DrawingListener();
line = new Button("LIJN");
line.addActionListener(listener);
circle = new Button("CIRKEL");
circle.addActionListener(listener);
box = new Button("VIERKANT");
box.addActionListener(listener);

add(line);
add(circle);
add(box);

} 

public void paint(Graphics g) {
g.clearRect(50,50,50,50);
if (caption.equals("LIJN")) g.drawLine(50,50,100,10 0);
if (caption.equals("CIRKEL")) g.drawOval(50,50,50,5 0);
if (caption.equals("VIERKANT")) g.drawRect(50,50,50 ,50);

}

class DrawingListener implements ActionListener {
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

caption = e.getActionCommand();
repaint();

}
}

}
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Java in het middelbaar 
onderwijs?

• “Java is simple”
• genuanceerd “ja”, maar op niveau van de 

professional
• blokkendoos ontwerp is mooi, maar vraagt veel 

achtergrondkennis

• Java is modern
• makkelijker om “aantrekkelijke” dingen te doen

(beeld, geluid, internet ….) maar op welk 
niveau?

• Java is hype

Java in de IT wereld

• Veel gebruikt
• vooral voor internet toepassingen (architectuur 

onafhankelijk, goede voorzieningen voor 
netwerk, security, …)

• belangrijkste nadeel is de snelheid

• Voorbeelden:
• ASLK web banking, ...

En verder...

• Veel on-line informatie over
programmeren in Java
– Thinking in Java

– http://java.sun.com
– …


