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PRAKTICUMOPGAVE 3

De derde prakticumopgave is het maken van een uitbreiding van het op college behandelde programma
"Schets". Het practicum moet individueel worden gemaakt en ingeleverd. Steekproefsgewijs kan om een
toelichting worden gevraagd. Overnemen van (delen van) programma's van anderen of van Internet is niet
toegestaan; het basisprogramma dat moet worden uitgebreid mag natuurlijk wel worden overgenomen.

De uitwerking van deze opdracht moeten uiterlijk op vrijdag 14 november worden ingeleverd met behulp
van het automatische inleversysteem Submit. Kies als opgave-naam: "Imperatief programmeren:
SchetsPlus". Bij correcte inlevering volgt bevestiging door middel van e-mail naar je @cs.uu.nl mailadres.

Anders dan de vorige opdrachten gaat het dit keer om de uitbreiding van een bestaand programma. Je
hoeft dus niet from sratch te beginnen, maar kunt het bestaande programma als uitgangspunt gebruiken.
Dat bestaat uit 22 Java-files, waarin 18 klassen, 3 abstracte klassen en een interface worden gedefinieerd.
Je kunt die files hier downloaden.

Sommige van die klassen kun je onveranderd laten. In sommige klassen zul je methoden moeten
toevoegen, of bestaande methoden veranderen (extra opdrachten en/of extra parameters). Ook zul je
waarschijnlijk nog enkele klassen moeten toevoegen. Om het voor anderen mogelijk te maken snel een
overzicht te krijgen van de uitbreidingen die je hebt gedaan, moet je bij het programma ook een overzicht 
van de gedane wijzigingen maken. Dat is een tekstfile, waarin je opsomt in welke methoden van welke
klassen er iets is veranderd, waar zinvol met een korte motivatie waarom deze verandering noodzakelijk
was. De toelichting mag een Word- (.doc), PDF- of HTML-bestand zijn.

De file die je inlevert moet een ZIP-file zijn, met daarin alle Java-bestanden (de ongewijzigde en de 
gewijzigde en de toegevoegde) en de toelichtings-tekst. De class-files en project-files hoeven niet te
worden ingeleverd.

Beoordelingsnormen

Bij de beoordeling van het programma wordt natuurlijk gelet op correcte werking. Maar daarnaast wordt
ook gelet op de stijl van het programma. In het bijzonder gaat het ditmaal om het aanhouden van het once 
and only once principe, dus het vermijden van het kopieren en plakken van stukken code. Het gebruik van
methoden met geschikte parameters, en het gebruik van overerving in subklassen (inheritance) kunnen 
daarbij helpen. Ook het zinvol inzetten van klassen uit de Java-bibliotheek (de Collection-hierarchie,
File-I/O enz.) kan leiden tot het vermijden van dubbel werk en draagt bij aan de duidelijkheid van het
programma; dit wordt dus positief gewaardeerd. Bovendien geldt het als fraai als variabelen waar
mogelijk lokaal worden gedeclareerd en/of als parameter doorgegeven aan methoden, zodat de declaraties
bovenin de klasse beperkt blijven tot variabelen die inderdaad essentieel zijn voor de toestand van het
object. Tenslotte wordt ook de duidelijkheid van de toelichtings-tekst wordt ook de beoordeling
betrokken.

De opdracht bestaat uit een aantal onderdelen. De eerste drie daarvan zijn verplicht; de overige onderdelen
zijn optionele extra's. Met het maken van de verplichte onderdelen is het in ieder geval mogelijk om het
cijfer 8 te halen, en bij een uitzonderlijk fraaie aanpak zelfs meer dan dat. Het maken van een of meer
extra's verhoogt de kans op een hoger cijfer, maar is niet automatisch een garantie daarvoor - de kwaliteit
van de aanpak blijft ook belangrijk.

De verplichte onderdelen van de opgave

1. Cirkels

Voeg twee tools toe voor het tekenen van een open en een gevulde ovaal. De nieuwe tools zijn natuurlijk
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zowel via de toolbox, als via het Tool-menu beschikbaar.

Hint: laat je inspireren door de manier waarop de rechthoeken in het bestaande programma worden
aangepakt.

2. Het nieuwe gummen

De gum-tool werkt in het basisprogramma door eigenlijk door het tekenen van een dikke witte lijn over de
bestaande tekening heen, waardoor het lijkt alsof die verdwijnt.

We gaan het gedrag van de gum nu veranderen, zo dat de gebruiker een getekend element (bijvoorbeeld
een rechthoek) in één keer kan uitwissen, door het met de "nieuwe gum" aan te klikken. Niet alleen
verdwijnt zo'n element dan, maar ook komen andere elementen die geheel of gedeeltelijk door het
weggehaalde element werden bedekt weer tevoorschijn. (Met de "oude gum" was dat niet mogelijk: als je
daarmee een rechthoek wegveegde, bleef er slechts een witte vlek over).

Het is niet nodig om een nieuwe icon te maken; je kunt simpelweg de functionaliteit van de gum
veranderen. De oude manier van gummen komt gewoon te vervallen.

Aanpak: Vanwege de mogelijkheid dat bedekte elementen weer tevoorschijn kunnen komen, is het
noodzakelijk om ook "onzichtbare" (want bedekte) elementen nog te onthouden. Met een bitmap, zoals in
het basisprogramma, is dat niet mogelijk: weg is weg. In theorie is het mogelijk om bij elk getekend
element een kopie van de oude bitmap te maken, althans van het bedekte gedeelte. Dat vreet echter wel
erg veel geheugen, en het is dan ook niet de aanpak die hier wordt gevraagd.

Een betere aanpak is om de hele tekening, behalve als bitmap, ook nog te bewaren in de vorm van een lijst
van getekende elementen. De objecten in die lijst vormen een compacte beschrijving van elk getekend
element (soort, beginpunt, eindpunt, kleur, eventuele tekst). Bij elke teken-aktie wordt de lijst uitgebreid.
De bitmap uit het basisprogramma mag ook blijven, en voldoet prima voor de meeste teken-akties. De
"nieuwe gum"-aktie werkt echter door het te verwijderen element uit de lijst te halen, en aan de hand van
die lijst de hele bitmap te reconstrueren, door alle overgebleven elementen in de lijst opnieuw te tekenen.

Vrijheid: Wat je precies als elementen beschouwt, die met één klik kunnen worden uitgewist, mag je zelf
bedenken. Het ligt voor de hand dat een rechthoek en een ovaal in zijn geheel als één element te
beschouwen. Maar of je een met de pen-tool gemaakte kromme lijn als één element, of als allemaal losse
lijntjes beschouwt, mag je zelf kiezen. Hetzelfde geldt voor een tekst: is dat in zijn geheel één element, of
is elke aparte letter een apart element? (Zet de gemaakte keuze in de toelichtings-tekst!)

Hints:

Het model van de tekening zal moeten worden uitgebreid: naast de al bestaande bitmap komt de
elementen-lijst erbij, met een methode die de bitmap uit de elementenlijst kan reconstrueren.
Het is ook niet raar als de methode die een figuur tekent ingrijpend aangepast moet worden aan het
aldus gewijzigde model.
Wanneer heeft een gebruiker "raak" geklikt op een element van de tekening? Bij een gevulde
rechthoek is dat duidelijk. Voor de overige elementen kun je in eerste instantie het programma
uittesten door alles binnen de "bounding box" van zo'n figuur als "raak" te beschouwen. Maar dat
kan natuurlijk ook subtieler. Bij de gevulde cirkel kun je met een Pythagoras-achtige formule
zorgen dat daadwerkelijk het gekleurde deel van de cirkel aangeklikt moet worden. En bij een open
rechthoek? Het hele binnengebied als "raak" beschouwen is wel erg royaal. Maar om precies de
rand te raken moet de gebruiker wel erg goed mikken. Je zou ervoor kunnen zorgen dat een zone
van -zeg- vijf pixels rond de rand als "raak" telt. Licht hoe dan ook de gemaakte keuze toe in de
toelichtings-tekst.
Wanneer is er raak geklikt op een schuine lijn? Nou, bijvoorbeeld als de afstand van het geklikte
punt tot de lijn niet te groot is. Hoe bepaal je de afstand van een punt tot een lijn? Tik "distance
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point line" in op Google, en je bent al snel op een pagina die de formule daarvoor geeft. Laat je niet
afschrikken door de wiskunde eromheen: de benodigde formule staat er gewoon tussen.
Het zou handig zijn als er een methode is die bepaalt of een punt "raak" is voor een bepaald type
element. Die kun je in eerste instantie simpel houden, om snel te kunnen testen of de rest van het
programma werkt; daarna kun je de "raak"-methode naar believen subtieler maken.

3. Opslaan en weer inlezen van de tekening

Als de gebruiker een ingewikkelde tekening heeft gemaakt, wil hij daar misschien later weer mee verder
werken. Daartoe is het nodig dat de tekening als file kan worden bewaard, en later weer kan worden
ingelezen. Voeg een menu "File" aan de menubar toe, met daarin items "Open" en "Save". Kiest een
gebruiker zo'n item, dan verschijnt een dialoog waarmee een filenaam kan worden uitgekozen, en die file
wordt vervolgens gelezen of geschreven.

Dit hoeft natuurlijk alleen te werken in de Application-versie van het programma, want in een los Applet
kun je geen files benaderen.

Het is niet de bedoeling om de tekening als bitmap weg te schrijven. In de weer ingelezen tekening zou
dan immers niet meer gegumd kunnen worden. Beter (en ook makkelijker) is het om de elementen-lijst
naar de file te schrijven, en die bij het inlezen van de file weer te reconstrueren.

Hint: De file mag een gewone tekst-file zijn, bijvoorbeeld met voor elk element een regel. De vorm van
de file mag je helemaal zelf bepalen: enige vereiste is dat je eigen programma een geschreven file weer
kan inlezen. Je hoeft je dus niet te conformeren aan bestaande standaarden. (Een voorbeeld kunje vinden
in de manier waarop "Steden" en "Wegen" in een file worden opgeslagen in het
"Zoeknetwerk"-programma in hoofdstuk 14.1).

De optionele extra's

Onderdelen 4 t/m 10 hoeven dus niet verplicht gemaakt te worden. Ze zijn bedoeld voor wie te veel tijd
over heeft :-) 
En zelfs voor die lieden lijkt het me overdreven om ze allemaal te doen; kies uit welke uitbreidingen je
leuk lijken (of bedenk zelf een andere uitbreiding!)

4. De rotatie-knop

In het control-panel van het basisprogramma is een nog niet werkende knop "Rotate" aanwezig, die de
tekening een kwart slag naar rechts draait. Die doet echter nog niets. Maak hem werkend!

5. Een undo-knop

Voeg een "Undo"-knop toe aan het control-panel en/of een menu. Daarmee kan de gebruiker het laatst
getekende element weer weghalen, en door herhaaldelijk gebruik de hele tekening weer langzaam
afbreken. Misschien kun je zelfs ook nog een "Redo"-knop maken,die de weggehaalde elementen toch
weer toevoegt.

Hint: In de bitmap-representatie is dit vrijwel onmogelijk, maar met behulp van de elementen-lijst, die
voor onderdeel 2 sowiso nodig is, is het tamelijk eenvoudig.

6. Een control voor lijndikte

Maak naast de kleur-control ook een control waarmee de gebruiker de lijndikte kan instellen. (En als je
dan ook nog kleur "Wit" aan de kleur-control toevoegt, hebben we de mogelijkheid van de oude gum
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terug...)

7. Export als bitmap-file

Als de tekening af is, wil de gebruiker die waarschijnlijk in een andere programma gebruiken. Het
fantasie-formaat dat we voor "Save" en "Open" (onderdeel 3) gebruiken is daarvoor natuurlijk niet
geschikt. Maak daarom een extra menu-item, waarmee de tekening in een bestaand bitmap-formaat kan
worden bewaard. Dit is eenrichtingsverkeer: zo'n bitmap hoeft in SchetsPlus niet meer ingelezen te
kunnen worden; in die tekening zou dan immers de elementen-lijst representatie ontbreken, waardoor
gummen-nieuwe-stijl onmogelijk zou zijn.

Vrijheid: Welk bitmap-formaat kun je kiezen? Java heeft allerlei standaardmethoden om JPG- en
GIF-plaatjes te lezen, maar helaas niet om ze te schrijven. Weliswaar kun je op het Internet wel klassen
vinden die dat wel kunnen, maar dat is een beetje zwaar geschut. Leuker is om het helemaal zelf te maken.
Geschikte formaten zijn: Portable Pixel Map (PPM), naar keuze in de variant P3 of P6. Programma's als
IrfanView kunnen daarmee overweg, dus zo kun je testen of het echt werkt. Een alternatief is Windows'
BMP formaat (ongecomprimeerd) - eigenlijk nog algemener in gebruik dan PPM (maar zo'n
Microsoft-formaat is wel een beetje vloeken in de Java-kerk...).

8. Send to back/bring to front

Maak een extra tool waarmee je een aangeklikt element "bovenop", of juist "onderop" de stapel van
getekende elementen legt. Een half-bedekte rechthoek kun je daarmee dus weer helemaal zichtbaar
maken.

9. Verplaatsen van elementen

Maak een extra tool waarmee je een element kunt aanklikken, waarna je het door te "draggen" naar een
andere plaats kunt slepen. Uiteraard kunnen daarbij achterliggende elementen verschijnen of juist bedekt
worden.

10. Smart resize

Als je het wondow groter of kleiner maakt, reageert het basisprogramma door de bitmap van de tekening
groter of kleiner te maken. De getekende elementen blijven echter even groot. Je zou het echter ook zo
kunnen maken, dat de getekende elementen meegroeien, respectievelijk krimpen, met de bitmap.


