
EenTekenprogramma
maken

in

Java
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Een leeg scherm
We beginnen met een nieuw java project met de naam teken
Maak in de src directory een nieuwe java class met de naam Teken
Maak de Teken klasse extends JFrame
Geen de teken klasse de onderstaande main method

Een rechthoek tekenen
Maak een paint methode
rechtermuis -> source -> override/implement method
zoek de paint methode
hint: ga naar Window en druk de P toets in en scroll verder
Voeg een drawRect toe aan de paint methode
(anders overtypen)
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mouse events
Breidt de klasse definitie uit met implements MouseListener
Klik op het kruisje met het lampje
Kies Add unimplemented methods

Er worden 5 mouseEvents toegevoegd aan de Teken klasse

De default constructor
Maak een default constructor
Hint: crtl-spatie en kies Teken() Constructor

Koppel in de constructor de MouseListener

Geef de mousePressed en mouseReleased een tekstje
Hint gebruikt syso + crtl-spatie

Run de applicatie en klik ergens op het scherm
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Een rechthoek tekenen
Maak 4 integer fields bovenin de klasse Teken:

int x1, y1, x2, y2;

Verander de drawRect in

g.drawRect(x1, y1, x2-x1, y2-y1);

Verander mousePressed in:

x1 = e.getX();
y1 = e.getY();

Verander mouseReleased in:

x2 = e.getX();
y2 = e.getY();
repaint();

De Rechthoek klasse
Maak een nieuwe klasse Rechthoek
De variabelen en de drawRect functionaliteit wordt nu apart gezet in de Rechthoek klasse.

Instantieer de Rechthoek bovenin in de Teken klasse

Rechthoek rechthoek = new Rechthoek();
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Vervang in paint de zin g.drawRect … door

rechthoek.draw(g);

Verander in mousePressed en mouseReleased

x1 = e.getX(); door rechthoek.x1 = e.getX();

Doe dit ook voor x2, y1, y2

Als alles goed is werkt het programma het nog steeds op dezelfde manier.

De Ovaal klasse
Maak een nieuw klasse Ovaal.java

Doe een rename op de rechthoek variabele naar figuur
Hint ga op de tekst ‘rechthoek’ staan en selecteer
rechtmuis -> refactor -> rename
Als het goed is zĳn ook alle andere verschĳningen rechthoek vervangen door figuur

Run de applicatie. Er wordt nu een ovaal getekend
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De figuur klasse
Maak een nieuwe abstracte klasse Figuur

Overerf Rechthoek en Ovaal van Figuur

Verwĳder de fields x1, y1, x2, y2 en voeg @Override toe aan de draw methode

Doe het zelfde voor Ovaal

Nu kun je een Ovaal toekennen aan een Figuur

Figuur figuur = new Ovaal();

Run de applicatie . En alles werkt nog hetzelfde als de vorige keer
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Meerdere Figuren
Maak een lĳst van figuren boven in de Teken klasse

List<Figuur> figuren = new ArrayList<>();

In de mouseReleased voeg je een figuur toe aan de lĳst

figuren.add(figuur);

In de paint methode loop je de lĳst van figuren langs

for (Figuur f : figuren)
f.draw(g);

Zet in de mousePressed als eerste zin

figuur = new Rechthoek();

Run de applicatie . Nu kun je meerdere figuren tekenen.

Extra Figuren
Lĳn

Maak een Lĳn klasse met de functie drawLine

Driehoek
Maak driehoek klasse
Hier moet je zelf een algoritme maken m.b.v. 3 x drawLine

Rechtermuis

Gebruik de rechtermuis knop om te kunnen kiezen tussen een rechthoek en een ovaal
Dat doe je door in mousePressed in een if statement toe te voegen

if (e.getButton() == MouseEvent.BUTTON3)

Je kunt ook de alt, crtl en shift toets uitlezen in met e.getModifiers()

Probeer een modifiers naar keuze om de Lĳn te kunnen tekenen.
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