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Quem sou eu?

• Formado pela FATEC Ourinhos em PD.

• Esp. MBA em Gestão de Informática e Tecnologia Internet

• Esp. em Engenharia de Componentes utilizando Java.

• Trabalha com TI há mais de 15 anos

• Áreas de atuação: redes, treinamento e desenvolvimento.• Áreas de atuação: redes, treinamento e desenvolvimento.

• Função anterior: desenvolvedor Java e consultor na TNT.

• Atualmente é professor do Centro Paula Souza na Etec(Piraju).

• Desenvolve softwares customizados para clientes.



Direcionando nossos estudos

• O que veremos:
– OO

– Componentes

– Reutilização

– Exemplos práticos– Exemplos práticos



Orientação a Objetos

• Orientação a objeto: paradigma de programação

• Utiliza objetos

• Conceitos associados:
– Encapsulamento

– Instância de objetos– Instância de objetos

– Herança



O que são componentes?

• Nosso foco: Componentes gráficos Java (swing)

• Componentes vão muito além da GUI.



Reutilização

• Usada amplamente na linguagem Java

• Reduz tempo e custo

• Agiliza o desenvolvimento

• Precisa necessariamente ser planejada

• Utilização de componente pré-construído• Utilização de componente pré-construído

• Projetar componentes gráficos reutilizáveis

• Seguem os padrões estipulados pelo desenvolvedor

• Onde reutilizar?



Reutilização



Estudo de caso JButton

• Componente muito usado

• Grande número de JButtons no projeto

• Há sempre necessidade de personalizar:
– Cor, fonte, tamanho fonte, outros

• Grande tempo gasto• Grande tempo gasto

• Solução?



Criando um JButton personalizado

• O que fazer com o JButton
– Ter uma aparência padrão: cor de fundo, ícone, tipo de fonte, 

tamanho de fonte, cor da fonte, tamanho padrão do botão,

– Eventos padrão



Criando uma JTextField personalizada

• O que fazer com o JTextField
– Ter uma aparência padrão: cor de fundo, ícone, tipo de fonte, 

tamanho de fonte, cor da fonte, tamanho padrão do JTextField,

– Eventos padrão



Criando uma JComboBox personalizada

• O que fazer com o JComboBox
– Ter uma aparência padrão: cor de fundo, ícone, tipo de fonte, 

tamanho de fonte, cor da fonte, tamanho padrão do componente,

– Eventos padrão



Criando uma Jtable personalizada

• Sem uso de DefaultTableModel



Projeto usando os componentes



Colocando os componentes na paleta

• Colocar o componente do projeto atual na paleta

• Colocar o conjunto de componentes na paleta (.jar)



Mais componentes personalizados?

• Sua criatividade é o limite!



Links interessantes

• http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/index.html

• http://docs.oracle.com/javase/7/docs/index.html

• http://www.allimant.org/javadoc/index.php



Duvidas?



Obrigado.
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