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SwingSwing

Vlákna
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PřehledPřehled
● obsluha událostí a vykreslování GUI

– jedno vlákno (event-dispatching thread)
– zajišťuje postupné obsluhování událostí

● každá událost se obslouží až po skončení předchozí 
obsluhy

● události nepřerušují vykreslování
● SwingUtilities.invokeLater(Runnable doRun)
● SwingUtilities.invokeAndWait(Runnable doRun)
● SwingUtilities.isEventDispatchingThread()

– test, zda aktuální vlákno je event-dispatching thread
● obsluha události

– nesmí trvat dlouho!
– pokud trvá dlouho → do zvláštního vlákna
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SwingWorker<T,V>SwingWorker<T,V>
● třída pro obsluhu dlouhotrvajících událostí
● součást JDK až od verze 6

– pro starší JDK nutno stáhnout

● abstraktní třída
– nutno naimplementovat metodu

protected abstract T doInBackground()
● provede dlouhotrvající činnost

– metoda execute() spustí nové vlákno provede v něm 
metodu doInBackground()
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SwingWorker<T,V>SwingWorker<T,V>
public void actionPerformed(ActionEvent e) {
  ...
  final SwingWorker<Object, Object> worker =

                     new SwingWorker<Object, Object>(){
    public Object doInBackground() {
      ...
      return someValue;
    }
  };
  worker.execute();
  ...
}
● doInBackground() vrací hodnotu

– lze ji získat metodou get()
● pokud činnost neskončila, volání se zablokuje

● metoda done()
– volána po skončení doInBackground()
– provede se ve vláknu obsluhujícím GUI (!)
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SwingWorker<T,V>SwingWorker<T,V>
● typové parametry

– T
● typ návratové hodnota z workeru

– V
● typ pro předávání dat z workeru během výpočtu

– Intermediate results (průběžné výsledky)
● protected void publish(V... chunks)

– „odesílá“ data
– volá se z doInBackground()

● protected void process(List<V> chunks)
– zpracovává předaná data
– určena k přeimplementovaní v potomku
– volá se ve vláknu obsluhujícím GUI (!)

● stav wokeru
– public SwingWorker.StateValue getState()

● hodnoty   PENDING, STARTED, DONE
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SwingWorker<T,V>SwingWorker<T,V>
● aktuální postup výpočtu

– int  getProgress()
– void setProgress(int progress)

● nenastavuje se automaticky
● nutno ručně volat z doInBackground()

– ale není to nutné
● addPropertyChangeListener(PropertyChangeListener 

listener)
– listener pro změnu stavu a postupu výpočtu

● zrušení background workeru
– metoda cancel()

● doInBackground() musí spolupracovat pomocí metody 
isCancel();
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Swing TimerSwing Timer
● třída javax.swing.Timer

– Vykonání činnosti později, opakovaně
● časovač pro použití s GUI

– vhodné použít, pokud naplánovaná činnost obsluhuje 
GUI – existuje přímo vyhrazené Timer vlákno, které 
kooperuje s event-dispatch vláknem

– "normální" Timer by se neměl používat pro obsluhu 
GUI

● vytvoření
– Timer(int delay, ActionListener listener)

● Action listener provede činnost ve vláknu 
obsluhujícím GUI (!)

● metody
– start(), stop()
– setRepeats(boolean b) – implicitně true
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SwingSwing

JTree
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PřehledPřehled
● javax.swing.JTree
● zobrazení hierarchických dat
● JTree neobsahuje data přímo

– pouze data zobrazuje
– data obsahuje model (model-view concept)

● obecně
– všechny složitější komponenty mají model

● JTree, JTable, JList, JButton, ...
– model určuje, jak jsou zobrazovaná data uchovávána 

a získávána
– jedna komponenta může mít více modelů

● př: JList
– ListModel – spravuje obsah seznamu
– ListSelectionModel – aktuální výběr v seznamu
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JTree: statický obsahJTree: statický obsah
DefaultMutableTreeNode top =
        new DefaultMutableTreeNode("Root");
createNodes(top);
tree = new JTree(top);
...
private void createNodes(DefaultMutableTreeNode top) {
  DefaultMutableTreeNode node = null;
  DefaultMutableTreeNode leaf = null;
  
  node = new DefaultMutableTreeNode("Node1");
  top.add(node);
  
  leaf = new DefaultMutableTreeNode("Leaf1");
  node.add(leaf);
  leaf = new DefaultMutableTreeNode("Leaf2");
  node.add(leaf);

  node = new DefaultMutableTreeNode("Node2");
  top.add(node);  
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JTree: dynamické změnyJTree: dynamické změny
rootNode = new DefaultMutableTreeNode("Root Node");
treeModel = new DefaultTreeModel(rootNode);
treeModel.addTreeModelListener(new MyTreeModelListener());
tree = new JTree(treeModel);
tree.setEditable(true);
tree.getSelectionModel().setSelectionMode
        (TreeSelectionModel.SINGLE_TREE_SELECTION);
...
class MyTreeModelListener implements TreeModelListener {
  public void treeNodesChanged(TreeModelEvent e) {
  }
  public void treeNodesInserted(TreeModelEvent e) {
  }
  public void treeNodesRemoved(TreeModelEvent e) {
  }
  public void treeStructureChanged(TreeModelEvent e) {
  }
}
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JTree: dynamické změnyJTree: dynamické změny

public DefaultMutableTreeNode addObject(DefaultMutableTreeNode
               parent, Object child, boolean shouldBeVisible) {
  
  DefaultMutableTreeNode childNode =
            new DefaultMutableTreeNode(child);
  ...
  treeModel.insertNodeInto(childNode, parent,
                             parent.getChildCount());

  if (shouldBeVisible) {
    tree.scrollPathToVisible(new TreePath(childNode.getPath()));
  }
  return childNode;
}
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JTree: vlastní modelJTree: vlastní model
● model-view

– Model 
● popisuje data (např. DefaultTreeModel)

– View 
● Definuje, jak se mají data zobrazit (JTree)

● implicitní model – DefaultTreeModel
● pokud nevyhovuje → vlastní model

– př. implicitně uzly ve stromu jsou 
DefaultMutableTreeNode a implementují TreeNode 
interface

● vlastní model může přidávat uzly zcela jiného typu
● model musí implementovat TreeModel interface
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TreeModelTreeModel

void addTreeModelListener(TreeModelListener l);

Object getChild(Object parent, int index);

int getChildCount(Object parent);

int getIndexOfChild(Object parent, Object child);

Object getRoot();

boolean isLeaf(Object node);

void removeTreeModelListener(TreeModelListener l);

void valueForPathChanged(TreePath path, Object; 
newValue);
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Ikony ve stromuIkony ve stromu
● TreeCellRenderer

– interface
● setCellRenderer(TreeCellRenderer r)

– metoda na JTree

class MyRenderer extends DefaultTreeCellRenderer {
  public Component 
getTreeCellRendererComponent(JTree

     tree,Object value,boolean sel,boolean expanded,
     boolean leaf,int row,boolean hasFocus) {

    super.getTreeCellRendererComponent(tree, value,
        sel, expanded, leaf, row, hasFocus);
    if (....) {
      setIcon(someIcon);
      setToolTipText("....");
    } else {.....}
    return this;
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Ikony ve stromuIkony ve stromu

    ImageIcon leafIcon = createImageIcon("..");

    if (leafIcon != null) {
        DefaultTreeCellRenderer renderer = 
    new DefaultTreeCellRenderer();

        renderer.setLeafIcon(leafIcon);
        tree.setCellRenderer(renderer);
    }
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SwingSwing

Dialogy
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PřehledPřehled
● JDialog
● dialog = okno podobně jako frame
● dialog je závislý na frame
● dialog je modální

– pokud je zobrazen, je zablokovaný vstup do ostatních 
oken programu

– lze vytvářet i nemodální dialogy
● práce s dialogem – stejná jako u frame
● JOptionPane

– komponenta usnadňující vytváření standardních 
dialogů

– předpřipravené dialogy
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JOptionPaneJOptionPane
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JOptionPaneJOptionPane
● předpřipravené dialogy

– lze je konfigurovat
● defaultní volba

● statické metody vytvářející dialogy (vždy několik 
variant jedné metody)
– showMessageDialog()

● informační dialog
– showInputDialog()

● dialog vyžadující vstup od uživatele
● vrací String

– showConfirmDialog()
● dotazovací dialog (Ano/Ne/Zrušit)
● vrací int

– showOptionDialog()
● Výběr z více možností (Ano-Ne-Možná-Zrušit)
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JOptionPaneJOptionPane
● lze používat přímo

– vytvořit JOptionPane objekt
● několik konstruktorů

– vložit vytvořený objekt do dialogu
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JFileChooserJFileChooser
● standardní dialog pro výběr souborů

JFileChooser chooser = new JFileChooser();
chooser.setDialogType(JFileChooser.OPEN_DIALOG)
FileNameExtensionFilter filter =
                new FileNameExtensionFilter(
                          "Obrazky", "jpg", "gif");

chooser.setFileFilter(filter);
int returnVal = chooser.showOpenDialog(parent);
if (returnVal == JFileChooser.APPROVE_OPTION) {
  System.out.println("Vybraný soubor: " + 
chooser.getSelectedFile().getName());

}
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JAVAJAVA

Applet



Java, zimní semestr 2013
10.12.2013 24

PřehledPřehled
● applet = "malý" program běžící v prohlížeči
● bezpečnostní omezení – definuje prohlížeč

– v podstatě žádný přístup k počítači
● omezený přístup na disk
● omezený přístup na síť
● ...

● "podepisování" appletů
● "delší" spouštění

– kód se stahuje po síti
– browser může mít ve vyrovnávací paměti

● ale nemusí
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ImplementaceImplementace
● rozšíření třídy javax.swing.JApplet

– applety pomocí Swing komponent
– potomek java.applet.Applet

● AWT komponenty
● metody

– init()
● voláno jednou při inicializaci
● Např. Vytvoření GUI 
● POZOR nutné použít 

SwingUtilities.invokeAndWait(Runnable r)
– start()

● voláno při každé zviditelnění appletu
– stop()

● voláno při každém zneviditelnění appletu
– destroy()

● voláno při ukončování appletu
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ImplementaceImplementace
● applet je kontejner
● hierarchie tříd

– java.lang.Object
  java.awt.Component
    java.awt.Conteiner
      java.awt.Panel
        java.awt.Applet
          javax.swing.JApplet

● vytváření GUI jako v "normální" aplikaci
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SpouštěníSpouštění
● prohlížeč zobrazí applet na stránce

– aktuálně již nedoporučovaný způsob
<applet code="Example1.class" 
        codebase=“example“      
        archive="Example.jar, Utilities.jar"  
        width="100" height="80">
    <param name="maxwidth" value="120">
    <param name="nimgs" value="17">
    <param name="offset" value="-57">
    <param name="img" value="images/tumble">
Your browser is completely ignoring the &lt;APPLET&gt; 

tag!
</applet>

● appletviewer
– součást JDK
– zobrazí jen applet

● bez stránky okolo
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PříkladPříklad
public class Applet1 extends JApplet {
  private void createGUI() {
    getContentPane().add(new JLabel("Applet!"));
  }
  
  public void init() {
    try {
      SwingUtilities.invokeAndWait(new Runnable() {
        public void run() {
          createGUI();
        }
      });
    } catch (Exception e) {
      System.exit(0);
    }
  } 
}
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JAVAJAVA

JNLP
Java Web Start
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PřehledPřehled
● Java Network Launch Protocol (JNLP)
● kombinace výhod appletu a normální aplikace
● aplikace se stáhne po sítí

– normální aplikace – není to applet
● uloží se na disk a spustí v sandboxu
● při dalším spuštění se zkontroluje verze

– pokud je stejná, spustí se program z disku
– pokud se změnila, program se stáhne znovu

● podobná bezpečnostní omezení, jako applety
– aplikace lze podepisovat
– i nepodepsaná aplikace může mít přístup k počítači

● přes JNLP API
● rozdíl od appletů

● JNLP je jen specifikace
– implementace – Java Web Start
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Vytvoření JNLP aplikaceVytvoření JNLP aplikace
● normální aplikace zabalená v JAR souboru
● vytvoří se k ní spouštěcí soubor

– xml, přípona jnlp
● Web server – mime.conf 

– application/x-java-jnlp-file JNLP
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
   <jnlp codebase="http://somewhere/" href="hello.jnlp">
     <information>
         <title>Example</title>
         <vendor>Vendor</vendor>
         <description>Description</description>
         <icon href="icon.png"/>
         <offline-allowed/>
     </information>
     <resources>
       <j2se version="1.4+"/>
       <jar href="hello.jar"/>
     </resources>
     <application-desc main-class="MainClass" />
</jnlp>
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JNLP APIJNLP API
● pro JDK   <= 1.4

– musí se stáhnout samostatně
● API definuje služby (services) pro přístup ke zdrojům 

systému
– soubory, síť, clipboard, ...

● zobrazí se okno s dotazem, zda povolit přístup ke 
zdroji

● přístup ke zdrojům přímo nefunguje
– způsobí výjimka

● služby se "natahují" pomocí
javax.jnlp.ServiceManager.lookup(String s)

● Lze povolit přístup ke všem zdrojům podepsaných 
JARů pomocí JNLP souboru: <security>

  <all-permissions/>
</security> 
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FileOpenServiceFileOpenService
FileOpenService fs = (FileOpenService)
     ServiceManager.lookup("javax.jnlp.FileOpenService");

FileContents fileContents = fs.openFileDialog(".",
            new String[]{"txt", "*"});

if (fileContents != null) {

  String fname = fileContents.getName();
  InputStream is = fileContents.getInputStream();

  ...
}
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FileSaveServiceFileSaveService
FileSaveService fs = (FileSaveService)
     ServiceManager.lookup("javax.jnlp.FileSaveService");

FileContents fileContents = fs.saveFileDialog(".",
     new String[]{"txt"},
     new ByteArrayInputStream("data".getBytes()),
     "soubor.txt");

if (fileContents != null) {

  fileContents.getName();
  ...
}
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FileContentsFileContents
● metody

– boolean canRead()
– boolean canWrite()
– long getLength()
– String getName()
– InputStream getInputStream()
– OutputStream getOutputStream()
– JNLPRandomAccessFile getRandomAccessFile(String 

mode)
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JNLP & AppletyJNLP & Applety
● pomocí JNLP lze spouštět i applety

– v současnosti preferovaný způsob
– ale je nutno mít JDK 6 a vyšší

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<jnlp spec="1.0+" codebase="" href="">
    <information>
        <title>Dynamic Tree Demo</title>
        <vendor>Dynamic Team</vendor>
    </information>
    <resources>
        <j2se version="1.6+" href="http://java.sun.com/products/autodl/j2se" />
        <jar href="DynamicTreeDemo.jar" main="true" />
    </resources>
    <applet-desc  name="Dynamic Tree Demo Applet"
         main-class="components.DynamicTreeApplet"
         width="300"  height="300">
     </applet-desc>
     <update check="background"/>
</jnlp>

<script src="http://www.java.com/js/deployJava.js"></script>
<script> 
    var attributes = { code:'components.DynamicTreeApplet',  width:300, height:300} ; 
    var parameters = {jnlp_href: 'dynamictree-applet.jnlp'} ; 
    deployJava.runApplet(attributes, parameters, '1.6'); 
</script>

JNLP soubor

HTML stránka
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