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Grafis

 Pemrograman grafis digunakan:

 Utk tampilan yang indah

 Aplikasi animasi

 Aplikasi simulasi

 Aplikasi image processing

Salah satu cara membuat aplikasi grafis pada Java  Salah satu cara membuat aplikasi grafis pada Java 
dengan menggunakan class Canvas.



Method dalam class Canvas

 drawstring(String str, int x, int y) --> membuat
sebuah text menggunakan font dan color standar
pada posisi koodinat x dan y.

 drawLine(int x1, int y1, int x2, int y2) --> membuat
sebuah garis dari titik x1,y1 ke titik x2,y2.

drawRect(int x, int y, int width, int height) -->  drawRect(int x, int y, int width, int height) --> 
membuat sebuah kotak dengan titik kiri atas
pada(x,y) dan mempunyai ukuran tertentu.

 drawOval(int x, int y, int width, int height) --> 
membuat sebuah oval dengan ukuran tertentu.

Contoh



Method dalam class Canvas

 drawRoundRect(int x, int y, int width, int height, 
int xdiam, int ydiam) --> membuat kotak dengan
sudut yang tidak tegak lurus.

 draw3DRect(int x, int y, int width, int height, 
boolean raised) --> membuat kotak dengan efek 3 
dimensi (sebaiknya warna gambar disesuaikandimensi (sebaiknya warna gambar disesuaikan
dengan warna background).

 drawArc(int x, int y, int width, int height, int
startAngle, int arcAngle) --> membuat sebuah
lingkaran yang tidak penuh.



Method dalam class Canvas

 fillRect(int x, int y, int width, int height) --> 
membuat kotak yang dalamnya berwarna.

 fillOval(int x, int y, int width, int height) --> 
membuat oval yang mempunyai warna.

 fillRoundRect(int x, int y, int width, int height, int
xdiam, int ydiam) --> membuat kotak yang xdiam, int ydiam) --> membuat kotak yang 
berwarna.

 fill3DRect(int x, int y, int width, int height, 
Boolean raised)

 fillArc(int x, int y, int width, int height, int
startAngle, int arcAngle)



Color

 Kelas yang berkait erat dengan grafis adalah kelas
Color.



Latihan



Java Applets
• Applets awalnya didesain untuk memberikan

interaksi pada suatu halaman web.

• Applet memudahkan grafis dimasukkan dalam
program.

• Applets tidak punya method main dan harus di-
embedded ke dalam program lain.embedded ke dalam program lain.



Java Applets versus Applications

• Applets juga disebut “little applications”

• Interface GUI dapat dibuat pada aplikasi desktop 
maupun applet.

• Bedanya applet dapat dimasukkan dalam suatu
halaman web dan memanfaatkan browser 
environment.environment.



Java Applets
• Applet adalah program Java yang dimasukkan ke

dalam halaman web dan dijalankan oleh internet 
browser.

• File html menggunakan tag <applet> untuk
membaca applet.



Java Applets

• Sun menyediakan appletviewer, yaitu
program untuk menjalankan applet 
tanpa harus melalui browser.

• BlueJ menyediakan fasilitas• BlueJ menyediakan fasilitas
appletviewer dan membuat file html 
untuk dijalankan di browser.



Java Swing Applets
• Kelas JApplet adalah bagian dari paket

javax.swing yang menyediakan fungsi yang 
sama seperti applet.

• Cara membuat JApplet adalah dengan meng-
extends JApplet. Bermakna class tersebut
merupakan sub-kelas dari JApplet.merupakan sub-kelas dari JApplet.



Java Applets
• Ketika applet dimulakan, browser akan mencipta

objek applet.

• Kemudian browser menggunakan init(), start(), stop() 
dan destroy() untuk mengontrol applet. Dan 
menggunakan method paint() untuk menggambar
apa yang ingin ditampilkan pada applet.apa yang ingin ditampilkan pada applet.

• Defaultnya, method-method ini adalah kosong.



Java Applets
• Dua method penting pada applet adalah init() dan

paint().

• Keduanya akan otomatis dipanggil ketika applet 
dimulai.

• Tidak ada method constructor pada applet.



init()
• init() yang pertama kali dipanggil.

• Dipanggil hanya sekali.

• init() biasanya berisi instruksi untuk
menginisialisasi applet.

• Bisa dikatakan tingkah laku init() mirip dengan
method constructor walaupun init() bukanmethod constructor walaupun init() bukan
berguna untuk mencipta objek applet.



paint()
• paint() akan dipanggil setelah init() pada startup.
• Dipanggil otomatis setiap saat applet window harus

digambar ulang.
• Applet window perlu digambar ulang jika window diubah

ukurannya, ditutupi oleh window lain atau di-minimized.
• paint() tidak boleh langsung dipanggil dari program 

applet. Namun ia dapat dipanggil dengan perintahapplet. Namun ia dapat dipanggil dengan perintah
repaint().



Simple Applet Shell
/* * An applet shell demonstrating basic structure

*/

import javax.swing.JApplet;
import java.awt.Graphics;

public class ShellApplet extends JApplet
{
// declare fields here

public void init( )
{
// initialize data here

}

public void paint( Graphics g )
{
super.paint( g ); //call to the paint() method of the super class
// include graphics code here

}
}



HTML for Applet Shell
<html>

<head>
<title>Applet Shell HTML</title>

</head>
<body>

<h1>Applet Shell</h1>
<hr>
<applet code=“AppletShell.class"

width=500width=500
height=500

codebase = “.”
alt=“The applet isn’t running, for some reason."

>

Your browser is ignoring the &lt;APPLET&gt; tag!
</applet>
<hr>

</body>
</html>



Graphics in Applets
• Method paint() menggunakan objek Graphics 

sebagai formal parameter.

• Objek Graphics diinisialisasi oleh browser dan
menggambarkan isi dari applet window.

• Objek Graphics dapat digunakan untuk
memanggil method drawing pada class memanggil method drawing pada class 
Graphics.



Applet Example

 Lihat projek SimpleGUIApplet pada website.


