
Създаване на графични 
потребителски 

интерфейси със Swing
Основи на Swing. Основни компоненти. 

Обработка на съобщения. Позициониране на 
компоненти.





AWT

Abstract Widget Toolkit(AWT)

Част от Java 1.0

Използват се графични компоненти от 
операционната система

Ограничени възможности

Неконсистентен краен продукт



Write once, run 
everywhere!



Write once, debug 
everywhere...



IFC

Internet Foundation Classes (IFC)

Разработка на Netscape

IFC компонентите изглеждат еднакво на 
всяка ОС

IFC компонентите се рисуват от IFC



Swing

Наследникът на IFC

Съвместна разработка между Netscape и 
Sun Microsystems

Разширение в Java 1.1

Част от Java 2



SWT

Standard Widget Toolkit

Разработен от IBM

подобен на AWT - използва графични 
контроли от операционната система

не е напълно портативен

използва се в Eclipse



public class HelloWorld {
   public static void main (String[] args) {
      Display display = new Display();
      Shell shell = new Shell(display);
      Label label = new Label(shell, SWT.NONE);
      label.setText("Hello World");
      label.pack();
      shell.pack();
      shell.open();
      while (!shell.isDisposed()) {
         if (!display.readAndDispatch()) display.sleep();
      }
      display.dispose();
   }
}



Предимства на Swing

Почти никаква зависимост към ОС

Консистентен вид на приложенията на 
всяка ОС

Model-View-Controller архитектура

Pluggable look & feel

Много качествени стандартни компоненти



MVC

Model-View-Controller (MVC)

Моделът представя данните на 
приложението

Изгледът е визуално представяне на данните

Контролерът приема потребителски вход от 
изгледът и модифицира модела съобразно 
него



PLAF

Pluggable look & feel

Позволява Java Swing приложенията да 
променят външния си вид по време на 
изпълнение

Nimbus e LAF по подразбиране

Има много LAF, които не са част от 
стандартната Java библиотека









Божидар Кеноуби

Роден и отраснал в 
джедайски храм. 
Силата винаги е...

ОК

X _ +

Прозорец

Декорация

Текстово поле

Многоредово поле

Бутон



Frame
Root pane

Layered pane

Menu Bar

Glass Pane

Content Pane



Frame
Най-горен (top-level) прозорец

не се съдържа в друг прозорец

Рисува се от ОС

Frame != JFrame

AWT - Frame

Swing - JFrame

Първоначално НЕ Е видим!



Hello, Swing

EventQueue.invokeLater(new Runnable() {
    public void run() {
        JFrame someFrame = new JFrame();
        someFrame.setSize(600, 400);
        someFrame.setTitle("Hello, Swing!");
        someFrame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        someFrame.setVisible(true);
    }
});



java.lang.Object

java.awt.Window

AWT Containers

AWT Components

javax.swing.JComponent

java.awt.Container

java.awt.Component

javax.swing.JWindow

Swing components

AWT Swing



Object

JPanel

Container

Component

JComponent

JFrame

Frame

Window



Йерархия на 
графичните класове
Window и неговите наследници делегират към 
операционната система

JComponent и неговите наследници са Swing 
GUI компоненти

В Window-производните контейнери се 
поставят Swing GUI компоненти

В JPanel се поставят компоненти, които могат 
да бъдат групирани 



JTextField JButton

JTextArea

JPanel

JPanel

JPanel



Object

Component

Container

Window

JFram

Frame Dialog

JDialog JText 
Component

JMenuBarJLabelJPanel

Abstract 
Button

JScrollPane JComboBox

JComponent

JTextField JMenuItemJToggle
Button

JTextArea JButton



Позициониране на 
компоненти

Компонентите не са случайно 
позиционирани в един контейнер

Правилата за позициионирането им се 
определят от LayoutManager

Всеки контейнер има асоцииран 
LayoutManager



Flow layout



Border layout

North

West Center East

South



Grid layout

1,1 1,2 1,3

2,1 2,2 2,3

3,1 3,2 3,3



Основни компоненти

Текстово поле (JTextField)

Многоредово текстово поле (JTextArea)

Бутон (JButton)

Надпис (JLabel)

Падащо меню (JComboBox)



Събития

резултат от взаимодействието на 
потребителя с графична програма

типични събития

натискане на бутон от интерфейса

натискане на клавиш

загуба на фокус



Обработка на събития

Слушател за събития

обект от клас, който реализира слушателски 
интерфейс (например ActionListener)

Източник на събития

обект, към който могат да бъдат прикачани 
слушатели, на които да бъдат предавани 
настъпили събития



Връзка между източник 
и слушател

слушателят се регистира да получава 
събития от даден източник

източникът уведомява всички свои 
регистрирани слушатели за всяко събитие

шаблон за дизайн Наблюдател (Observer)



Източник
на 

събития

Слушател
за

събития

Listener
interface

1...*

implements



EventObject

AWTObject

ItemEventComponentEventAjdustmentEventActionEvent

FocusEvent WindowEventPaintEventInputEvent

MouseEventKeyEvent

MouseWheelEvent



frame

JButton

AListener

new

new

addActionListener

actionPerformed



Адаптерни класове

Предлагат стандартна празна реализация 
на Listener интерфейси

Полезни, когато няма да обработвате 
всички събития, които даден интерфейс 
ви предлага

Въплащение на DRY принципа



DRY (Don’t 
Repeat 

Yourself)



MigLayout

Не е част от стандартната библиотека

Поддържа едновременно Swing и SWT

В топ 3 на най-исканите новости в Java

В топ 10 на най-исканите новости в Swing



MigLayout

разделя контейнерите (като JPanel) на 
решетка (grid) с редове и колони

използва проста текстова нотация за 
позициониране на компонентите

предпочитан от професионалните Swing 
програмисти



MigLayout

JPanel panel = new JPanel(new MigLayout());

panel.add(firstNameLabel);
panel.add(firstNameTextField);
panel.add(lastNameLabel, "gap unrelated");
panel.add(lastNameTextField, "wrap");
panel.add(addressLabel);
panel.add(addressTextField, "span, grow");





Упражнение

Напишете приложение калкулатор. 
Използвайте BorderLayout и GridLayout, за 
да формирате графичния му интерфейс.



3.14

7 8 9 \

6

32

5

1

4

= +

-

*

.0


