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Tärkeimmät JCreator LE 4.5:n asetukset ja komennot     4.12.2009 

JCreatorin asetukset (suositus):  

Valitse: 

• View/Class view: vasempaan ikkunaan tulee näkymä luokan metodeista ja muuttujista  

• Configure/Options/Editor/Java: voidaan vaikuttaa kirjoittamiseen ja tekstin ulkoasuun 

liittyviin asioihin (esim. rivinumerot ja autom. sulkeet). Alla olevassa kuvassa on 

suositus asetuksille. Sieltä voi myös vaihtaa fonttia ja sen kokoa (klikkaa Java-

hakemisto auki). 

• Configure/Options/Editor/JDK Profiles: näkyy se hakemisto, jossa Java sijaitsee; esim. 

…\jdk1.6… Installoinnista ja koneesta riippuen tämä on yleensä kunnossa. 

• Configure/Options/Editor/JDK Tools: ohjelman kääntämisen (Compiler) ja suorituksen 

(Run Application) tekevät ohjelmat valitaan täältä. Valitse <Default> Edit. 

Installoinnista ja koneesta riippuen tämä on yleensä kunnossa. Näiden oikeista 

asetuksista on kuvat tämä dokumentin lopussa. 

• Valitse Configure/Options/JDK Tools/Compiler/<default>/Edit/ ja laita ruksit kohtiin 

Save all documents first ja Capture Output. Tällöin systeemi tallentaa ohjelmasi 

automaattisesti ennen käännöstä. Se onko ohjelmasi tallennettu näkyy myös 

tallennuskuvakkeesta: jos se on täysin harmaa se on tallennettu. 

• Help/JDK Help: oikealle puolelle tulee uuteen ikkunaan Javan kirjastoluokkien 

hakemistot. Tämä on kätevä jaksolla OOP. Valitse sieltä ensin hakemisto java, jonka 

alla ovat hakemistot lang ja util, joiden kirjastoluokkia käytämme OOP-kurssilla. 

Hakemistossa lang ovat luokat (esim. String), jotka eivät tarvitse ohjelmassa import-

lausetta. Kun klikkaat jotakin kirjastoluokkaa, se avautuu keskimmäiseen ikkunaan. 

Keskimmäisen ikkunan yläpuolella olevasta palkista voit valita aina ikkunan sisällön 

(esim. ohjelmasi/luokkakirjasto).  
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Käännösaikaisista virheilmoituksista saa tarkemman selityksen, kun teet seuraavan:  

• Valitse Configure/Options/Workspace/Task View.  

• Ota ruksi pois kohdasta Activate window after the build process ja paina Apply ja sen 

jälkeen OK. 

Syötteen antaminen komentoriviltä main-metodin parametrille args:  

• Valitse Configure/Options/JDK Tools/Run Application/<default>/Edit/Parameters ja 

laita ruksi kohtaan "Prompt for main method arguments". Huomaa, että tällöin 

kysytään aina main-metodin parametreja, mutta siihen voi vastata vain entterillä, 
jolloin main-metodin parametrin args arvoksi menee tyhjä merkkijono.  

Jos JCreator on tilassa, jossa se piilottaa automaattisesti alhaalla olevan General Output tai 

Build Output -ikkunan, niin automaattisen piilotuksen saa pois päältä painamalla ikkunan 
oikeassa kulmassa olevaa Auto Hide -kuvaketta   

Uuden ohjelman kirjoittaminen:  

• Valitse New/File/Empty Java File/Next 

• Kirjoita kohtaan Name ohjelmasi nimi ja valitse kohdasta Location se hakemisto, johon 

haluat sen tallentaa 

• Paina Finish, jonka jälkeen voit kirjoittaa ohjelmasi 

Näppärämmin tämä käy seuraavasti: Avaa joku olemassa oleva ohjelma, muuta sen luokan 

nimi ja tallenna se File/save As samalla nimellä jonka annoit luokalle. Voit myös tuoda tähän 
koko ohjelman leikepöydältä ja tallentaa ohjelman luokkasi nimellä. 

Olemassa olevan ohjelman muokkaaminen: Valitse File/Open tai File/Recent 

Files 

Käännös: Build/Build File. Ohjelmassa ei ole syntaksivirheitä, jos kääntäjä ilmoittaa 

pelkästään Process completed. Muuten ala korjaamaan virheitä alusta lähtien pari virhettä 

kerralla ennen uutta käännösyritystä (virheet kumuloituvat). 

Suoritus: Run/Run File  

Jos ohjelma jää ikuiseen silmukkaan, niin sen voi keskeyttää valitsemalla Run/Stop tool 

tai painamalla CTRL-B (dos-ikkunassa: sulje ikkuna tai paina CTRL-C). 
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