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Toelichting bij SchetsPlus 
 
Ik heb de veranderingen per onderdeel per klasse per methode geordend. Ik hoop ook dat ik 
de opdracht goed begrepen heb, in de zin dat ik moet aangeven waar er iets veranderd is, en 
niet tot in detail wat er precies veranderd of toegevoegd is. 
 
Cirkels 
Ik heb twee CircleTools aangemaakt, die beiden sterk lijken op de RectTool en FillRectTool, 
met als enige verschil dat zij niet drawRect/fillRect gebruiken in tekenFiguur en 
tekenContour, maar drawOval/fillOval. 
 
Het nieuwe gummen 
Ik zal stap voor stap uitleggen hoe ik het nieuwe gummen heb gerealiseerd. 

• Om te beginnen heb ik een hele nieuwe figuurhiërarchie gemaakt. Dit omdat ik 
onderscheid wil maken tussen tools die kunnen tekenen en figuur die hun vorm en 
kleur bewaren. Dit heb ik gerealiseerd met een interface Figuur, die wil dat elk figuur 
kan bepalen of er raak is geklikt op het figuur, en de figuur moet zijn naam kunnen 
geven. Deze interface implementeer ik op dezelfde wijze als de Tool-interface was 
geïmplementeerd. 

• Ik heb een abstracte klasse StartpuntFiguur gemaakt, die kleur, startpunt en naam 
opslaat in zijn objectvariabelen. Verder heb ik ook methodes om die waarden op te 
vragen en om ze juist een waarde te geven, waarmee al aan één voorwaarde van de 
interface is voldaan. Bij alle objectvariabelen (ook van de extensies van deze klasse) is 
gekozen voor protected variabelen, wat voorkomt dat er zomaar van buitenaf aan deze 
variabelen kan worden gepeuterd, maar dat de variabelen wel kunnen worden 
overgeërfd. 
Een extensie van StartpuntFiguur is TekstFiguur, wat logischerwijze ook zijn tekst kan 
bewaren en kan geven, en uiteraard een constructor bevat. Ook bevat hij een methode 
raak waarmee aan alle eisen van de interface is voldaan. 

• Een andere uitgebreidere extensie van StartpuntFiguur is TweepuntFiguur, waarin ook 
een eindpunt wordt bewaard, een waarde kan worden gegeven en kan worden 
opgevraagd. Alle extensies van TweepuntFiguur zijn in drie categorieën op te delen, 
namelijk die van Rect/Circle-Figuren, gevulde , en de LijnFiguren. 
• Rect/Circle-Figuren hebben allen een constructor, evenals de overige figuren, en 

gebruiken de klassen Rectangle2D/Ellipse2D in hun methode raak om hun figuur 
te modelleren met behulp van deze klasse, en om vervolgens middels de 
methode contains van deze klassen te vragen of een bepaald punt zich in het 
figuur bevindt. 

• Gevulde Rect/Circle-Figuren maken modelleren twee keer hun figuur, maar een 
keer iets groter en de andere keer iets kleiner dan het eigen figuur. Er is dan raak 
geklikt als er zich in het grotere figuur wel, maar in het kleinere figuur niet het 
punt waarop geklikt is bevindt. 

• LijnFiguren modelleren zichzelf eerst met behulp van de klasse Line2D en 
roepen vervolgens de methode intersect van die klasse aan, wat uitrekent of een 
gegeven vierkant deze lijn snijdt. Nu wordt er als vierkantje een vierkantje rond 
het punt waarop geklikt is meegegeven en deze raakmethode werkt ook goed. 
PenTool wordt gewoon gezien als een serie losstaande lijnen. 

• Om vervolgens te kunnen bijhouden welke elementen er allemaal zijn, wordt er in 
schets een lijst met figuren bijgehouden. Dat is een LinkedList, vanwege het feit dat er 
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gemakkelijk aan toe te voegen is en dat objecten er in dezelfde volgorde uitkomen als 
dat ze erin zijn gegeaan. Verder zijn er methoden bijgekomen om de figurenlijst te 
legen, om hem aan de buitenwereld te geven of om hem juist te vervangen door een 
door de buitenwereld gegeven lijst, en om hem te tekenen op de bitmap. Dit gebeurt 
door eerst de naam van een figuur uit de figurenlijst te bepalen en vervolgens aan de 
hand daarvan de juiste tool aan te maken en de juiste extra informatie op te vragen. 

• De klasse SchetsCanv is uitgebreid met getSchets methode die het schetsobject kan 
doorgeven. 

• Elke tool, behalve de gummen, kunnen een figuurobject van hun type toevoegen aan 
de figurenlijst in Schets. 

 
Opslaan en weer inlezen 

• Allereerst is er een nieuwe klasse FileAktie gemaakt, welke naast de normale 
voorzieningen als naam en tooltip, bij actionPerformed een open- of saveDialog kan 
openen met behulp van de bijbehorende methoden in SchetsCanv 

• SchetsCanv is twee grote methoden rijker, een om op te slaan en een om in te lezen. 
• De methode die opslaat maakt kopieert de figurenlijst uit Schets en gaat voor elk 

figuur in die lijst alle gegevens in één tekstregel opslaan. Welke gegevens er 
worden opgeslagen hangt af van het type figuur. Aan het eind van elke regel 
wordt dan het einderegelteken toegevoegd en de filewriter afgesloten. 

• De methode die inleest maakt een lege figurenlijst, en leest vervolgens regel 
voor regel de file waarin het plaatje staat uit. Per regel wordt eerst het eerste 
woord gelezen met behulp van een Scannerobject, wat namelijk de naam van het 
figuur is, en vervolgens analoog aan de schrijfmethode worden alle gegeven 
behorend bij dat type figuur keurig uit de file gehaald. Vervolgens wordt er een 
figuur van gemaakt wat aan de figurenlijst wordt toegevoegd en die lijst gaat 
vervolgens naar Schets waar hij de huidige lijst vervangt. 

• SchetsApplet heeft een extra methode om FileAkties aan te maken, welke in de init 
wordt aangeroepen. De methode die het menu tekent is tevens zo aangepast dat als de 
boolean isDeelVanApplicatie true is, er ook een file-menu wordt gebouwd. 

 
Verder heb ik nog kleine optimalisaties in mijn programma zitten, voor welke ik geen tijd heb 
om ze te beschrijven. Een groot nadeel is dat het tekenen van een lijn veel resources kost en 
dat tekst onbruikbaar is. Ik weet wel hoe dit te fixen maar heb daar geen tijd meer voor. 
 
Saven doet het programma trouwens naar dezelfde locatie als waar de class-files van het 
programma staan. Ook dat heb ik nog niet kunnen verhelpen. 
 
Veel zou ik nog graag aan dit programma willen toevoegen/optimaliseren/fixen, maar doordat 
ik serieus ruzie met het programma over saven/loaden kreeg kon ik dit niet doen. 

 
 


