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Tratarea evenimentelor 

1. Evenimente 

Evenimentele vin de la controalele utilizator. Când definim o interfaŃă utilizator, e nevoie de 
obicei de o cale de a obŃine informaŃie de la utilizator. Butoanele, meniurile, sliders, clicurile pe 
mouse, ... toate generează evenimente atunci când utilizatorul face ceva cu ele.  
Obiecte eveniment din interfaŃa utilizator sunt transmise de la o sursă de evenimente – cum sunt 
un buton sau un clic pe mouse – la un ascultător de evenimente – o metodă a utilizatorului care va 
prelucra obiectele eveniment.  
 
Figura de mai jos ilustrează ierarhia de moşteniri pentru evenimente. 

 
Fiecare control pentru intrare (JButton, JSlider, ...) are nevoie de un ascultător de 
evenimente. Dacă doriŃi ca un control să facă ceva atunci când utilizatorul interacŃionează cu el, 
atunci trebuie să aveŃi un ascultător.  
 
Există mai multe feluri de eevnimente. Cele mai uzuale sunt:  

Control 
utilizator 

addXXXListener Metoda în ascultător (listener) 

JButton 
JTextField 
JMenuItem 

addActionListener() actionPerformed(ActionEvent e) 

JSlider addChangeListener() stateChanged(ChangeEvent e) 
JCheckBox addItemListener() itemstateChanged() 
key on 
component 

addKeyListener() keyPressed(), keyReleased(), 
keyTyped() 

mouse on 
component 

addMouseListener() mouseClicked(), mouseEntered(), 
mouseExited(), mousePressed(), 
mouseReleased() 

mouse on 
component 

addMouseMotionListener() mouseMoved(), mouseDragged() 

JFrame addWindowListener() windowClosing(WindowEvent e), ... 
 
Clauze import. Pentru a folosi evenimente trebuie incluse aceste clauze import:  

import java.awt.* 
import java.awt.event.*; 
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import javax.swing.*; 
import javax.swing.event.*; 
 
 

2. ApariŃia evenimentelor 

Figura de mai jos ilustrează ce se întâmplă la apariŃia unui eveniment. 

 

3. Ascultători 

Se apelează un ascultător atunci 
când utilizatorul interacŃionează cu 
interfaŃa ceea ce provoacă un  
eveniment. Deşi evenimentele 
provin de obicei din interfaŃa 
utilizator, ele pot avea şi alte surse 
(D.e., un contor de timp (Timer)).  
 
Figura din stânga prezintă 
interfeŃele de ascultare a 
evenimentelor din 
java.awt.event. 
 
Dup a crearea unui buton, 
adaugaŃi-i un ascultător D.e., 
    b.addActionListener(  
                 obiect_ascultator); 
La clic pe buton se face un apel la 
metoda actionPerformed() 
definită în clasa obiectului 
ascultător. Metodei i se transmite 
ca parametru un obiect 
ActionEvent.  
 

3.1. actionPerformed 

 
Metoda ascultător trebuie 
numită actionPerformed.  

Metoda actionPerformed este supusă restricŃeii: 

Ccomponenta (d.e. un buton) 
lansează un eveniment 

Acest obiect ascultător  invocă o metodă de 
tratare a evenimentului cu argumentul event  
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O singură metodă actionPerformed pentru o clasă. Deoarece poate exista o singură metodă 
actionPerformed într-o clasă, e nevoie de o clasă nouă pentru fiecare ascultător separat, sau 
trebuie să partajati o metodă actionPerformed şi să folosiŃi o tehnică ne-elegantă pentru a va da 
seama cine a cauzat apelul.  
Trebuie să creaŃi o instanŃa de clasă care defineşte metoda actionPerformed pentru buton şi 
această instanŃa este cea care devine ascultătorul pentru buton.  

3.2.   Strategii generale pentru ascultătorii de acŃiuni 
Iată câteva moduri uzuale de scriere a ascultătorilor: 

1. Ascultătorii clase imbricate cu nume sunt unul dintre cele mai uzuale moduri de scriere a 
programelor mici. Ele sunt convenabil de scris şi pot fi partajate între mai multe componente.  

2. Ascultătorii clase imbricate cu anonimi sunt uneori folosiŃi pentru a asocia un ascultător 
diferit fiecărui buton sau unui alt tip de control. Este un pic mai rapid de scris, dar îi llipseşte 
ceva flexibilitatea ascultătorilor clase imbricate.  

3. Ascultătorii la nivelul de sus (this) sunt folosiŃi uzual când există o singură sursă a unui 
eveniment. Spre exemplu, dacă definiŃi o subclasă a lui JPanel de folosit pentru a desena cu  
mouse, atunci o instanŃa a acestei clase va fi de obicei şi ascultătorul de eveniment pentru 
mouse. Similar la un  JPanel foloist pentru animaŃie – panoul însuşi poate servi ca 
ActionListener pentru Timer. Nu folosiŃi "this" ca ascultător pentru butoane, meniuri etc. 
fiindcă atuunci toate controalele trebuie să partajeze acel singur ascultător de acŃiuni.  

4. Obiectele Action şi AbstractAction sunt ascultători de acŃiuni. Într-un fel sunt mai tari  
decât alte strategii pentru ascultătorii de acŃiuni pentru că ele pot fi folosite cu uşurinŃa 
pentru a activa/dezactiva mai multe controale. Un obiect acŃiune poate fi partajat de mai  
multe controale. De exemplu, aceeaşi acŃiune este realizată uneori cu un element de meniu şi 
un buton sau unealtă din bara de unelte. Ele încapsulează informaŃii privind numele, 
descrierea, starea de activare, ascultătorul şi icoana. Aceasta reprezintă o alegere potrivită 
pentru interfeŃe de mari dimensiuni şi este compatibilă cu şablonul MVC (Model View 
Controller).  

5. Ascultători externi – Pentru a implementa şablonul Model-View-Controller, toŃi ascultătorii 
se vor afla efectiv în modulul Controller. Există un număr de moduri în care se pot despărŃi 
acŃiunile controlorului de partea de vizualizare (View) a interfeŃei. Un exemplu se regăseşte în 
structura Model-View-Controller (MVC).  

6. Subclasarea unuei componente şi suprascrierea lui processActionEvent().  Nu o 
folosiŃi.  

3.2.1. Structura Model-View-Controller (MVC)  

 

Calculatorul este organizat conform şablonului Model-View-Controller (MVC). Ideea este separarea 
interfeŃei utilizator într-o View (vedere, vizualizare) (crează afişajul, interacŃionând cu Modelul după 
nevoi), şi un Controller (răspunde la cererile utilizatorului, interacŃionând atât cu Vizxualizarea cât şi 
cu Controlorul după nevoi). Literatura despre MVC permite o serie de variaŃiuni, dar toate urmează 
această idee de bază. Acest model este simplu şi poate fi folosit cu mapeluri de metodă simple. Dacă 
sunt interacŃiuni mai complexe (d.e. Modelul este actualizat asincron), atunci poate fi necesar un 
şablon Observer (observator)  (cu ascultători).  
 
Programul principal 
 
Programul principal iniŃializează totul şi le leagă pe toate împreună.  

 
// stucture/calc-mvc/CalcMVC.java -- Calculator in sablonul MVC. 
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// Fred Swartz -- December 2004 
 
import javax.swing.*; 
 
public class CalcMVC { 
    //... Creaza modelul, vvizulizarea, si controlorul.  Aceste sunt 
    //    create aici o data si transmise partilor care au 
    //    nevoie de ele astfel ca exista o singura copie din fiecare. 
    public static void main(String[] args) { 
         
        CalcModel      model      = new CalcModel(); 
        CalcView       view       = new CalcView(model); 
        CalcController controller = new CalcController(model, view); 
         
        view.setVisible(true); 
    } 
} 

 
Vizualizarea 
 
Aceasta Vizaulizare nu ştie de Controlor, cu exceptia faptului că îi oferă metode pentru înregistrarea 
ascultătorilor Controlorului. Sunt posibile alte organizări (d.e., ascultătorii Controlorului sunt variabile  
non-private care pot fi referite de către Viezualizare, Vizualizarea apelează Controlorul pentru a obŃine 
ascultători, Vizualizarea apelează metode din Controlor pentru a prelucra acŃiuni, ...).  

 
// structure/calc-mvc/CalcView.java – componenta Vizualizare 
//    Doar prezentare. Nu are acŃiuni utilizator. 

// Fred Swartz -- December 2004 
 
import java.awt.*; 
import javax.swing.*; 
import java.awt.event.*; 
 
class CalcView extends JFrame { 
    //... Constante 
    private static final String INITIAL_VALUE = "1"; 
     
    //... Components 
    private JTextField m_userInputTf = new JTextField(5); 
    private JTextField m_totalTf     = new JTextField(20); 
    private JButton    m_multiplyBtn = new JButton("Multiply"); 
    private JButton    m_clearBtn    = new JButton("Clear"); 
     
    private CalcModel m_model; 
     
    //======================================================= constructor 
    /** Constructor */ 
    CalcView(CalcModel model) { 
        //... Set up the logic 
        m_model = model; 
        m_model.setValue(INITIAL_VALUE); 
         
        //... Initialize components 
        m_totalTf.setText(m_model.getValue()); 
        m_totalTf.setEditable(false); 
         
        //... Layout the components.       
        JPanel content = new JPanel(); 
        content.setLayout(new FlowLayout()); 
        content.add(new JLabel("Input")); 
        content.add(m_userInputTf); 
        content.add(m_multiplyBtn); 
        content.add(new JLabel("Total")); 
        content.add(m_totalTf); 
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        content.add(m_clearBtn); 
         
        //... finalize layout 
        this.setContentPane(content); 
        this.pack(); 
         
        this.setTitle("Simple Calc - MVC"); 
        // Evenimentul "window closing" ar trebui probabil transmis  
        // Controlorului într-un program real, dar acesta este un scurt exemplu. 
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
    } 
     
    void reset() { 
        m_totalTf.setText(INITIAL_VALUE); 
    } 
     
    String getUserInput() { 
        return m_userInputTf.getText(); 
    } 
     
    void setTotal(String newTotal) { 
        m_totalTf.setText(newTotal); 
    } 
     
    void showError(String errMessage) { 
        JOptionPane.showMessageDialog(this, errMessage); 
    } 
     
    void addMultiplyListener(ActionListener mal) { 
        m_multiplyBtn.addActionListener(mal); 
    } 
     
    void addClearListener(ActionListener cal) { 
        m_clearBtn.addActionListener(cal); 
    } 
} 
 

Controlorul 
 
Controlorul prelucrează cererile utilizatorului. Aici este implementat ca Observator – Controlorul 
înregistrează ascultători care sunt apelaŃi atuncicând vizualizarea detecteazăo interacŃiune cu 
utilizatorul. Pe baza cererii utilizatorului, Controlorul apelează metode din Vizualizare şi model pentru 
a realiza acŃiunea solicitată.  

// stucture/calc-mvc/CalcController.java - Controlor 
//    Trateaza interactiunea utilizatorului folosind ascultatori. 
//    Apeleaza Vizualizarea si Modelul dupa nevoi. 
// Fred Swartz -- December 2004 
 
import java.awt.event.*; 
 
public class CalcController { 
    //... Controlorul are nevoie sa interactioneze atât cu  
    // Modelul cât si cu Vizualizarea. 
    private CalcModel m_model; 
    private CalcView  m_view; 
     
    //========================================================== constructor 
    /** Constructor */ 
    CalcController(CalcModel model, CalcView view) { 
        m_model = model; 
        m_view  = view; 
         
        //... Add listeners to the view. 
        view.addMultiplyListener(new MultiplyListener()); 
        view.addClearListener(new ClearListener()); 
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    } 
     
     
    ////////////////////////////////////////// clasa interna MultiplyListener 
    /** L solicitarea unei inmultiri. 
     *  1. Obtine numarul introdus de utilizator de la Vizualizare. 
     *  2. Apeleaza modelul pentru a inmulti prin acest numar. 
     *  3. Obtine resultatul din Model. 
     *  4. Spune Vizualizarii sa afiseze rezultatul. 
     * Daca a aparut o eroare spune Vizualizarii sa o afiseze. 
     */ 
    class MultiplyListener implements ActionListener { 
        public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
            String userInput = ""; 
            try { 
                userInput = m_view.getUserInput(); 
                m_model.multiplyBy(userInput); 
                m_view.setTotal(m_model.getValue()); 
                 
            } catch (NumberFormatException nfex) { 
                m_view.showError("Bad input: '" + userInput + "'"); 
            } 
        } 
    }//end inner class MultiplyListener 
     
     
    //////////////////////////////////////////// clasa interna ClearListener 
    /**  1. Reseteaza Modelul. 
     *   2. Reseteaza Vizualizarea. 
     */     
    class ClearListener implements ActionListener { 
        public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
            m_model.reset(); 
            m_view.reset(); 
        } 
    }// end inner class ClearListener 
} 
 

Modelul 
 
Modelul nu depinde de interfata cu utilizatorul. El nu ştie dacă este folosit de o interfaŃa consolă, una 
grafică sau de Web.  
// structure/calc-mvc/CalcModel.java 
// Fred Swartz - December 2004 
// Model 
//     Acest model este complet independent de interfata utilizator 
//     Poate fi folosit la fel de usor in linie de comanda sau cu interfata Web. 
 
import java.math.BigInteger; 
 
public class CalcModel { 
    //... Constante 
    private static final String INITIAL_VALUE = "0"; 
     
    //... Variabila membru care defineste starea calculatorului. 
    private BigInteger m_total;  // Valoarea totala curenta 
     
    
//============================================================
== constructor 
    /** Constructor */ 
    CalcModel() { 



M.Joldoş Îndrumător de laborator 10 – Evenimente şi acŃiuni 

T.U. Cluj Programare orientată pe obiecte 7 

        reset(); 
    } 
     
    
//============================================================
======== reset 
    /** Reset to initial value. */ 
    public void reset() { 
        m_total = new BigInteger(INITIAL_VALUE); 
    } 
     
    
//============================================================
=== multiplyBy 
    /** Inmulteste totalul current printr-un numar. 
    *@param operand Numar (ca String) cu care sa se inmulteasca totalul. 
    */ 
    public void multiplyBy(String operand) { 
        m_total = m_total.multiply(new BigInteger(operand)); 
    } 
     
    
//============================================================
===== setValue 
    /** Seteaza valoarea totalului.  
    *@param value Noua valoare de folosit pe post de total al calculatorului.  
    */ 
    public void setValue(String value) { 
        m_total = new BigInteger(value); 
    } 
     
    
//============================================================
===== getValue 
    /** Returneza totalul current al calculatorului. */ 
    public String getValue() { 
        return m_total.toString(); 
    } 
} 
 

3.3.   Ascultători de nivel sus 

3.3.1. Folosirea lui this pe post de ascultător 

O modalitate pentru a scrie applet-uri simple applets este de a folosi nsuşi applet-ul ca ascultător 
(referit ca this). Spre exemplu  

 ... 
 public class Hello extends JApplet implements ActionListener {  
   JButton b; 
   ... 

 
   public void init() { 
      JButton b = new JButton("Hello"); 
      b.addActionListener(this); 
      ... 
   } 
    
   public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
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      message = "Hi"; 
      repaint(); 
   } 
   ... 
} 

Aceasta nu pare a fi o problemă pentru programe mici, dar ce se întâmplă dacă sunt mai multe 
butoane?. Poate exista o singură metodă actionPerformed() într-o clasă.  

3.3.2. Problema: un singur ascultător pentru mai multe componente. SoluŃia: 
folosiŃi ascultători clase imbricate 

Înăuntrul metodei ascultător se poate verifica parametrul pentru a afla ce componentă a cauzat 
evenimentul. Spre exemplu,  

JButton b1, b2; 
. . . 
public MyClass() {  // constructor 
    ... 
    b1.addActionListener(this); 
    ... 
    b2.addActionListener(this);  // ACELASI ascultator! 
    ... 
}//end constructor 
  
public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
    Object obj = e.getSource();    // obtine controlul care a cauzat evenimentul 

    if (o instanceof JButton) {    // asigura-te ca este un buton. 
        JButton b = (JButton)obj;  // converteste la buton 
        if (b == b1) {   // UGLY, DON'T DO THIS 
           // fa ceva pentru butonul b1 
        } else if (b == b2) { 
           // fa ceva pentru butonul b2 
        } 
    } else if (o instanceof JTextField) { 
       ... 
    ... 

Folosirea unui singur ascultător face ca răspunsul să fie mai lent şi forŃează tratarea într-un singur loc 
a tuturor evenimentelor. Aceasta foloseşte modelul de evenimente introdus în Java 1.1, dar are toate 
problemele vechiului model de evenimente Java 1.0. Deşi veŃi regăsi acest stil în anumite cărŃi, nu îl 
folosiŃi. Nu scalează de la un control la multe. Butoanele, elementele de meniu, elemente din barele 
de unelte etc. folosesc ascultători de acŃiuni; imaginaŃi-vă cum arăta această metodă pentru Microsoft 
Word!  
Gruparea împreună a tuturor ascultătorilor de acŃiuni separaŃi în  codul sursă e o idee bună pentru a 
face codul sursă mai de înŃeles, dar nu încercaŃi să puneŃi toată prelucrarea într-o singură metodă!  

3.4.  Ascultători clase imbricate (interne) 

3.4.1. Clase interne cu nume 

Definirea unui ascultător clasă internă cu nume pentru a trata evenimentele este un stil foarte 
popular. 

• Accesul. FolosiŃi o clasă internă pentru a accesa variabilele instanŃa clasei care o conŃine. În 
exemplul de mai jos, câmpul myGreetingField poate fi referit de către clasa ascultător. 
Fiindcă ascultătorii simpli obŃin sau setează de obicei valori ale altor controale din interfaŃă, 
este foarte convenabil de folosit o clasă internă.  

• Refolosirea. Spre deosebire de ascultătorii clase interne anonime, aici este uşor de refolosit 
acelaşi ascultător pentru mai mult de un control, d.e., clicul pe un buton poate efectua 
aceeaşi acŃiune ca elementul de meniu echivalent şi poate fi aceeaşi ca la apăsarea tastei 
Enter într-un câmp text.  

• Organizarea. Este mai uşor de grupat toŃi ascultătorii împreună folosind clase interne decât 
folosind clase interne anonime.  
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class MyPanel extends JPanel { 
. . . 
    private JButton myGreetingButton = new JButton("Salut"); 
    private JTextField myGreetingField = new JTextField(20); 
     
    //=== Constructor 
    public MyPanel() { 
        ActionListener doGreeting = new GreetingListener(); 
        myGreetingButton.addActionListener(doGreeting); 
        myGreetingMenuitem.addActionListener(doGreeting); 
        . . . 
    } 
 
. . . 
    //===Aceasta clasa este definita in interiorul lui MyPanel 
    private class GreetingListener extends ActionListener { 
        new ActionListener() { 
            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
                myGreetingField.setText("Guten Tag"); 
            } 
        } 
    } 
} 

3.5.  ObŃinerea numelui sau a actionCommand de la un buton 
Dacă aveŃi un ascultător pentru un buton, aŃi putea să vă întrebaŃi de ce e nevoie să obŃineti textul 
care etichetează butonul respectiv. Un motiv uzual este că aveŃi mai multe butoane (d.e, tastatura 
numerică a unui calculator) care fac aproape acelaşi lucru. PuteŃi crea un ascultător pentru toate 
tastele şi apoi folosi textul de pe buton ca valoare. 
getActionCommand(). Implicit, metoda getActionCommand() a unui ActionEvent va returna textul 
de pe buton. Cu toate acestea, dacă vă internaŃionalizaŃi butoanele astfel că ele afişează extte diferite 
depinzând de localizare, atunci puteŃi seta explicit textul "actionCommmand" la altceva.  
Sa zicem că vreŃi să puneŃi valoarea butonului la sfârşitul câmpului inField cum s-ar putea să doriti 
sa faceŃi pentru un calculator. AŃi putea face ceva ca mai jos (şi să verificaŃi si depăşirea de 
capacitate).  
 

 JTextField inField = new JTextField(10); 
 . . . 
// Create an action listener that adds the key name to a field 
ActionListener keyIn = new ActionListener() { 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
        // Get the name of the button 
        String keyNum = e.getActionCommand(); // "1", "2", ... 
        inField.setText(inField.getText() + keyNum); 
    } 
}; 
 
// Create many buttons with the same listener 
JButton key1 = new JButton("1"); 
key1.addActionListener(keyIn); 
JButton key2 = new JButton("2"); 
key2.addActionListener(keyIn); 
JButton key3 = new JButton("3"); 
key3.addActionListener(keyIn); 
 . . . 
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3.6.   Ascultători anonimi 

3.6.1. Folosirea ascultătorilor clase interne anonime 

Nu e nevoie să definiŃi o clasă cu nume doar pentru a adăuga un obiect ascultător la un buton. Java 
are o sintaxă oarecum obscură pentru a crea un ascultător clasa internă anonimă care implementează 
o interfaŃă. Nu e nevoie să memoraŃi sintaxa; copiaŃi-o de fiecare dată acolo unde e nevoie. Spre 
exemplu,  

class myPanel extends JPanel { 
. . . 
    public MyPanel() { 
        . . .  //in constructor 
        JButton b1 = new JButton("Salut"); 
        b1.addActionListener( 
            new ActionListener() { 
                public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
                    // fa ceva pentru butonul b1 
                } 
            } 
        ); 

Exemplul de mai sus creează o subclasă a lui Object care implementează interfaŃa  
ActionListener. Compilatorul creează nume pentru clasele anonime. JDK în mod tipic foloseşte 
numele clasei care o conŃine urmat de $ şi de un număr. D.e., aŃi putea un fişier MyPanel$1.class 
generat de compilator.  
 

4. Action, AbstractAction 

InterfaŃa javax.swing.Action şi clasa corespunzătoare, javax.swing.AbstractAction, 
oferă un mecanism util pentru implementarea ascultătorilor de  acŃiuni care pot fi partajaŃi şi 
coordonaŃi.  

– Actions pot fi folosite la majoritatea butoanelor, inclusiv a butoanelor din cutiile de unelte şi 
elementele de meniu, câmpurile text etc.  

– Ele pot fi partajate de toate controalele care fac acelaşi lucru.  
– Actions pot fi dez-/activate şi atunci el vor dez-/activa toate controalele corespunzătoare.  
– Ele pot specifica text, icoane, mici texte explicative (tooltip text), acceleratori şi taste 

mnemonice. Tastele mnemonice funcŃionează aproape la fel ca acceleratorii (tastele 
"rapide"); ele activează un meniu folosind tastatura. DiferenŃa este că acceleratorii provoacă 
lansarea imediată a acŃiunii respective, iar tastele mnemonice vor provoca lansarea acŃiunii 
din meniu ataşate doar dacă meniul este vizibil. 

Subclasare. Trebuie  să subclasaŃi AbstractAction (cum sugerează cuvântul "abstract" din 
numele clasei). Minimul pe care trebuie să-l faceŃi este să suprascrieŃi actionPerformed pentru a 
preciza ce vreŃi să facă Action. VedeŃi exemplele de mai jos..  

4.1.  AbstractAction constructori, metode şi câmpuri 

Constructori 
act =  New AbstractAction(String nume); Specifică numele pentru butoane  etc. 
act =  new AbstractAction(String nume, Icon 

icoanaMica); 
Specifică numele şi o icoana (D.e. ce va 
apărea pe un buton din bara de unelte). 

Some Methods 
b =  act.isEnabled() Returnează true dacă Action act este 

activată. 
  act.setEnabled(boolean activat) Setează starea acestui Action. 
  act.putValue(String key, Object 

value) 
Setează valoarea proprietăŃii key la value. 

obj =  act.getValue(String key) ObŃine valoarea proprietăŃii key. 
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Some Property Fields (use putValue() to explicitly set these fields) 
  ACCELERATOR_KEY Tasta de acces rapid (tasta rapidă). 
  MNEMONIC_KEY  Tasta mnemonică. 
  NAME  Nume pentru butoane şi elemente de 

meniu. 
  SHORT_DESCRIPTION Folosit ca text explicativ scurt. 
  SMALL_ICON  Folosit la barele de unelte. 

4.2.  Folosirea Action 
Actions pot fi folosite direct în metoda add() a unor containere  (d.e. meniuri şi bare de unelte), sau 
în constructori pentru butoane şi elemente de meniu.  

 
fileMenu.add(exitAction);//Adauga direct la meniu. Cu text, icon din Action 

 
Dacă nu doriŃi să aveŃi întreaga funcŃionalitate dintr-un Action, creaŃi componenta dorită din Action, 
apoi modificaŃi-o. 
 
 

JMenuItem exitItem = new JMenuItem(exitAction);  // Pentru crearea componentei. 
exitItem.setIcon(null);                          // Suprima icoana. 
fileMenu.add(exitItem); 

4.2.1. Exemplu – Clasă anonimă simplă 

Action openAction = new AbstractAction("Open...") { 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
        openFile();  // Faceti aici ce doriti. 
    } 
}; 
. . . 
fileMenu.add(openAction);  // Adauga actiunea la meniu 

Exemplul Simple Editor arată cum se foloseşte subclasarea anonimă. 

4.2.2. Exemple - Definirea subclasei pentru a obtine functionalitate suplimentară 

Action openAction = new OpenAction("Open...", folderIcon, "Open file.", 
KeyEvent.VK_O); 
. . . 
fileMenu.add(openAction);  // Adauga actiunea la meniu 
. . . 
class OpenAction extends AbstractAction { 
    //– Definiti un constructor care ia parametrii pe care doriti sa-i setati. 
    public OpenAction(String text, ImageIcon icon, String tooltip, int mnemonic) 
{ 
        super(text, icon); // Constructorul lui AbstractAction ia doar doi param. 
        putValue(SHORT_DESCRIPTION, tooltip);  // Va aparea ca tooltip text. 
        putValue(MNEMONIC_KEY, new Integer(mnemonic)); 
    } 
     
    //– Suprascrieti actionPerformed ca sa faca ce doriti. 
    public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
        openFile();  // Faceti aici ce doriti. 
    } 
} 

 
Exemplu – Simple Editor 
Acest editor de text simplu foloseşte un JTextArea cu Actions pentru a implementa elementele 
meniului. Actions sunt o cale bună pentru a implementa ActionListeners.  

– Actions pot fi folosite cu majoritatea butoanelor, inclusiv a celor de cutie de unlete şi a 
elementelor de meniu, câmpurilor text etc.  
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– Ele pot fi partajate astfel încât toate controalele care fac acelaşi lucru să poată partaja un 
Action.  

– Actions pot fi dez-/activate, iar la rândul lor, ele vor dez-/activa toate controalele 
corespunzătoare.  

– Ele pot fi folosite pentru a seta icoane, text tooltip, acceleratori şi taste menmonice. 
–   

// editor/NutPad.java – Un editor de text foarte simplu -- Fred Swartz - 2004-08 
// Ilustreaza folosirea AbstractActions pentru meniuri. 
 
import java.awt.*; 
import java.awt.event.*; 
import javax.swing.*; 
import java.io.*; 
 
public class NutPad extends JFrame { 
    //-- Componente 
    private JTextArea mEditArea; 
    private JFileChooser mFileChooser = new JFileChooser("."); 
     
    //-- Actiuni 
    private Action mOpenAction; 
    private Action mSaveAction; 
    private Action mExitAction; 
     
    //===================================================================== main 
    public static void main(String[] args) { 
        new NutPad().setVisible(true); 
    }//end main 
     
    //============================================================== constructor 
    public NutPad() { 
        createActions(); 
        this.setContentPane(new contentPanel()); 
        this.setJMenuBar(createMenuBar()); 
        this.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE); 
        this.setTitle("NutPad"); 
        this.pack(); 
    }//end constructor 
 
    ///////////////////////////////////////////////////////// clasa contentPanel 
    private class contentPanel extends JPanel {         
        //========================================================== constructor 
        contentPanel() { 
            //-- Create components. 
            mEditArea = new JTextArea(15, 80); 
                mEditArea.setBorder(BorderFactory.createEmptyBorder(2,2,2,2)); 
                mEditArea.setFont(new Font("monospaced", Font.PLAIN, 14)); 
            JScrollPane scrollingText = new JScrollPane(mEditArea); 
             
            //-- Do layout 
            this.setLayout(new BorderLayout()); 
            this.add(scrollingText, BorderLayout.CENTER); 
        }//end constructor 
    }//end class contentPanel 
     
    //============================================================ createMenuBar 
    /** Utility function to create a menubar. */ 
    private JMenuBar createMenuBar() { 
        JMenuBar menuBar = new JMenuBar(); 
        JMenu fileMenu = menuBar.add(new JMenu("File")); 
        fileMenu.add(mOpenAction); // remarcati folosirea actiunilor,  
                                   // nu a textului. 
        fileMenu.add(mSaveAction); 
        fileMenu.addSeparator();  
        fileMenu.add(mExitAction); 
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        return menuBar; 
    }//end createMenuBar 
     
    //============================================================ createActions 
    /** Functie utilitara pentru definirea actiunilor */ 
    private void createActions() { 
        mOpenAction = new AbstractAction("Open...") { 
            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
                int retval = mFileChooser.showOpenDialog(NutPad.this); 
                if (retval == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 
                    File f = mFileChooser.getSelectedFile(); 
                    try  
                    { 
                       FileReader reader = new FileReader(f); 
                       mEditArea.read(reader, "");// Foloseste TextComponent read 
                    } catch (IOException ioex) { 
                        System.out.println(e); 
                        System.exit(1); 
                    } 
                } 
            } 
        }; 
         
        mSaveAction = new AbstractAction("Save") { 
            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
                int retval = mFileChooser.showSaveDialog(NutPad.this); 
                if (retval == JFileChooser.APPROVE_OPTION) { 
                    File f = mFileChooser.getSelectedFile(); 
                    try  
                    { 
                       FileWriter writer = new FileWriter(f); 
                       mEditArea.write(writer);// Foloseste TextComponent write 
                    } catch (IOException ioex) { 
                        System.out.println(e); 
                        System.exit(1); 
                    } 
                } 
            } 
        }; 
         
        mExitAction = new AbstractAction("Exit") { 
            public void actionPerformed(ActionEvent e) { 
                System.exit(0); 
            } 
        }; 
    }//end createActions     
}//end class NutPad 

 


