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Orientação a Objetos
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Interface Gráfica

• Swing: javax.swing 
• Uma das APIs para construção de interface 

gráfica do usuário (GUI)
• Disponibiliza diversos componentes:

– Janelas
– Botões
– Caixas de Texto
– Painéis
– etc
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Look and Feel
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Containeres de Alto Nível

• JFrame, JDialog, JApplet
– Todo componente deve estar dentro de uma 

hierarquia de containeres na qual o mais superior 
deve ser um dos containeres de alto nível

– Cada componente só pode estar em um container

– Cada container de alto nível possui um painel de 
conteúdo para componentes visíveis

– A barra de menu é colocada fora do painel de 
conteúdo, na parte superior do container
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Containeres de Alto Nível

frame.getContentPane().add(yellowLabel, BorderLayout.CENTER); 
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Containeres de Alto Nível

• Criando seu próprio painel de conteúdo 
(Content Pane)
//Create a panel and add components to it.

JPanel contentPane = new JPanel(new BorderLayout());

contentPane.setBorder(someBorder);

contentPane.add(someComponent, BorderLayout.CENTER);

contentPane.add(anotherComponent, 
BorderLayout.PAGE_END);

topLevelContainer.setContentPane(contentPane);

• Adicionando barra de menu
frame.setJMenuBar(greenMenuBar);
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JComponent

• Com exceção dos containeres de alto nível, 
todos os demais componente com ‘J’ são 
subclasses de JComponent
– Tooltip

– Bordas e Pintura
– Look and Feel
– Suporte ao Layout

– outras
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JTextComponent
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Gerenciadores de Layout

• Layout Manager
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Event Listeners

• Como o restante do programa se comunica 
com a interface gráfica?
– Através de eventos!

public class Beeper ... implements ActionListener {
...
//where initialization occurs:

button.addActionListener(this);
...
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

...//Make a beep sound...
}

}
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• Um componente pode gerar vários eventos
– Interface MouseListener: mousePressed, 

mouseReleased, mouseEntered, mouseExited, 
and mouseClicked

• Um eventos pode ter vários Listeners
• Padrão: Observer

Event Listeners

16

• Respostas a eventos devem ser rápidas, 
senão trava a interface.

• Interfaces vs Adapters
– Se implementar uma interface todos métodos 

devem ser implementados
– Para evitar de implementar todos, use um 

adapter

Event Listeners
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public class MyClass implements MouseListener
{

...
someObject.addMouseListener(this);

...
public void mousePressed(MouseEvent e) {
}
public void mouseReleased(MouseEvent e) {
}
public void mouseEntered(MouseEvent e) {
}
public void mouseExited(MouseEvent e) {
}

public void mouseClicked(MouseEvent e) {
...//Event listener implementation goes 

here...
}

}
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public class MyClass extends MouseAdapter {
... 

someObject.addMouseListener(this);
... 
public void mouseClicked(MouseEvent e) {

...//Event listener implementation goes here...
}

}
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Classes Internas e Anônimas
public class MyClass extends Applet {

...
someObject.addMouseListener(new MyAdapter());

...
class MyAdapter extends MouseAdapter {

public void mouseClicked(MouseEvent e) {
...//Event listener implementation goes here...

}
}

}

public class MyClass extends Applet {
...

someObject.addMouseListener(new MouseAdapter() {
public void mouseClicked(MouseEvent e) {

...//Event listener implementation goes here...
}

});
...
}

}
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MVC
• padrão de projeto Model-View-Control

– Desacomplamento do sistema em três 
componentes:
• Modelo: dados e regras de negócio
• Visualização: do conteúdo do modelo, deve 

se manter consistente com o modelo
• Controle: gera mudanças no modelo a partir 

de requisições do usuário, ativando processos 
e mudando o estado

– Permite reutilização, melhora manutenção, 
e facilita a gerência da complexidade
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MVC
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Exemplo MVC
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Exemplo MVC
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