
Grafiskt  användarsnitt
Java  av  idag

Tre  exempel:

1.Dialog/Meddelanderu tor  
(ur  Skansholm)

2.Skriv  avancerat  i ett
fönster

3.Knappar  i ett  fönster

Hjälp  till  självhjälp.

Kokbokslösningar,  lösningar
med  kommentarer,  inga  "djupa"
förklaringar.

Mellan  exempel  1  och  2,  vissa
principer  och  klasser.



Superenkelt
grafikexempel

Skansholm,  sid  21

Två  små  fönster  på  skärmen.  Den
första  som  ”begär” ett  svar,  den  andra
som  bara  skriver  ut.

import javax.swing.*;

 public class Hej2 {
   public static void main (String[] arg) {
     String namn;
     String hälsning;
     namn = JOptionPane.showInputDialog("Vad 

heter du?");
     hälsning = "Välkommen " + namn;
     JOptionPane.showMessageDialog(null, 

hälsning);
     System.exit(0);
   }
 }



Vi ser

• Grafik  hanteras  med  bibliotek
• Mycket  “utantillläxor”
• Inte  svårt,  men  kanske  stökigt
• Smidigare  lösningar  att  vänta?



Hur hittar  man?
• Sök  efter  en  idé  eller  klass  i en

lärobok /e t t  exempel

• Gå till
http://java.sun.com/j2se/1.4.1/docs/api/index.html

• Klicka  på  rätt  klass  och  rimliga
metoder

• Läs:

showInputDialog
public static String showInputDialog(Object message)
                             throws HeadlessException

Shows  a question - message  dialog  requesting  input  from  the
user.  The  dialog  uses  the  default  frame,  which  usually  means  it
is  centered  on  the  screen.  

Parameters:  

message -  the  Object to  display  

Throws:  

HeadlessException -  if GraphicsEnvironment.isHeadless
returns  true 

See  Also:  

GraphicsEnvironment.isHeadless()



Grafiska  komponenter
Två  uppsättningar  standardklasser

awt  (Abstract  Windiw  Toolkit),
java.awt.*

Swing,  nyare,  häftigare,
javax.swing.* Många  klassnamn
börjar  med  J

Skilj  på  komponenter  
• som  ritas  av  operativsystemet  
• som  ritas  av  Java.

I Swing  ritas  det  mesta  av  Java
=>  flexibelt,  komplext

Swing  utnyttjar  awt



Klasshierarki  för
"fönster"

Förenklad

                          Component
                                    

Container

Window

JApplet  JWindow JFrame     JDialog



Component:  Superklass  för  alla.  Färg,
storlek

Container:  "Förvaring"  av  grafiska
objekt  som  inte  kan  visas  direkt
på  skärmen.  

JApplet:  Ritas  i en  webbrowser

JWindow:  Fönster  på  skärmen,  utan
kant

JFrame:  Fönster  med  kant  och  titelrad

JDialog:  Fönster  för  tillfälliga
meddelanden.



Swingklasser  för  objekt
som  visas  i fönster

Urval

JLabel: en  enkel  text  eller  enkel  bild

JButton:  knapp  med  text  eller  bild

JRadioButton : knappar  som  fungerar
tillsammans

JMenuBar : menyer

För varje  klass  finns  många  metoder.


