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Spomienky do minula 

• singleton zaistí, že v systéme bude len jediná 
inštancia danej triedy 
 
 
 

public enum FileProfileDao implements ProfileDao { 
  INSTANCE; 
 
  /* ... implementované metódy ... */ 
} 

Singleton je ZLO návrhový vzor s mnohými 
obmedzeniami 



Singleton je zlo ... svojský 

• rozhodli sme sa, že nám stačí jediná inštancia 
• zadrôtujeme to napevno do triedy 

– cez enum 

• čo keď potrebujeme náhodou viacero 
inštancií? 
 
 
 

public enum ... 
  INSTANCE; 
 
  /* ... implementované metódy ... */ 
} 



Singleton je zlo ... svojský 

• ak dostanem cudziu knižnicu s takto 
zadrôtovaným singletonom... 

• ... nemám absolútne možnosť vyrábať 
viacero inštancií. 

public enum ... 
  INSTANCE; 
 
  /* ... implementované metódy ... */ 
} 



Singleton je zlo ... svojský 

• trieda, ktorá využíva singleton, je napevno 
zdrôtovaná s implementáciou 

public class VyhľadávanieFrame extends Jframe { 
  private SúborovýVýhľadávač vyhľadávač  
     = SúborovýVyhľadávač.INSTANCE 
} 

Čo keď chcem v 
testoch 

používať 
vyhľadávač 
iného typu? 

public enum SúborovýVyhľadávač... 
  INSTANCE; 
 
  /* ... implementované metódy ... */ 
} 



Singleton je zlo ... svojský 

• singleton vedie ku 
tight coupling 

• tesná zviazanosť 
tried 

• zmena jednej triedy 
vedie k nutnosti 
zmeniť aj závislé 
triedy 
 



Singleton je zlo ... svojský 

• singleton sa môže biť s konkurentným 
prístupom 

• ak má trieda množstvo stavu, treba 
synchronizovať prístup 

o vláknach niekedy v decembri... 



Továreň :: Factory 

• ďalší návrhový vzor! 
• ak potrebujeme objekt, 

ktorého vytváranie 
je zložitejší proces... 

• ...získame ho z továrne 
 

Objekt, ktorý vytvára iné objekty. 



Továreň :: Factory 

• metóda vráti novú inštanciu objektu 
• v jej vnútri sa rozhodne 

– akého typu bude vytváraný objekt 
– akým spôsobom sa vytvorí 

public class VyhľadávačFactory { 
  public Vyhľadávač dajVyhľadávač() { 
     /* tu sa vyrobí inštancia vyhľadávača */ 
  } 
} 



Továreň :: Factory 

• továreň môže vyrobiť vždy novú inštanciu 
• alebo recyklovať len jednu dokola 

– maskovaný singleton! 

• alebo mať pool objektov, ktoré znovupoužíva 

public class VyhľadávačFactory { 
  public Vyhľadávač dajVyhľadávač() { 
     /* tu sa vyrobí inštancia vyhľadávača */ 
  } 
} 



Továreň :: Factory 

• sama továreň sa rozhodne, či vráti 
– súborový vyhľadávač 
– databázový vyhľadávač 
– alebo iný vyhľadávač implementujúci interfejs 

Vyhľadávač 

public class VyhľadávačFactory { 
  public Vyhľadávač dajVyhľadávač() { 
     /* tu sa vyrobí inštancia vyhľadávača */ 
  } 
} 



Ako použiť továreň v kóde? 

• kedysi: trieda potrebovala inštanciu inej 
triedy. Pristúpila k nej cez singleton. 

• dnes: trieda potrebuje inštanciu inej triedy. 
Požiada si ju od továrne.  
 

Milá továreň,  
som trieda pre okno používateľského rozhrania.  
Daj mi, prosím, nejakú inštanciu Vyhľadávača. 

Ako však trieda uvidí továreň? 



Ako uvidí trieda továreň? 

• problém so závislosťou triedy na inej triede 
sme na začiatku vyriešili singletonom 

• vylepšili sme  ho potom továrňou... 
 
 
 
 

• ale máme ten istý problém v bledomodrom! 
 

Každý problém v informatike možno vyriešiť pridaním ďalšej 
úrovne nepriameho prístupu / abstrakcie. 

-- Butler Lampson, 1972 



Ako uvidí trieda továreň? 

• vyrobíme továreň na továreň na továreň na 
továreň...? 

• stačí singleton! 

public enum VyhľadávačFactory { 
  INSTANCE; 
 
  public Vyhľadávač dajVyhľadávač() { 
     /* tu sa vyrobí inštancia vyhľadávača */ 
  } 
} 



Ako uvidí trieda továreň? 

• vyrobíme továreň na továreň? 
• a továreň na továreň na továreň? 
• stačí singleton! 

– singleton je sám sebe továrňou 
– ktorá vráti stále ten istý objekt 

public class VyhľadávanieFrame extends Jframe { 
  private Vyhľadávač vyhľadávač  
     = VyhľadávačFactory.INSTANCE.dajVyhľadávač() 
} 



Výhody továrne? 

• ak používame továrne, môžem na jednom 
mieste zmeniť typ objektu, ktorý vraciam 
– ak migrujem projekt zo súborov na databázu, 

zmením len jeden riadok vo factory 

• ak nepoužívam factory,  
musím vyhľadať všetky  
výskyty singletonov a nahradiť  
ich typy 

• veľa zdaru pri obrovských  
projektoch... 
 



Výhody továrne? 

• továreň môže vracať iné objekty v produkcii 
a iné v testoch 
– testy: testujeme oproti vymyslenej databáze, 

alebo voči súborom 
– produkcia: oproti distribuovanej relačnej 

databáze 

• môže vracať buď singleton alebo rozličné 
objekty v závislosti od potreby 



VZŤAHY MEDZI DVOMA 
TRIEDAMI 



Trieda nikdy nie je sama, 
objekt nikdy nie je sám! 

• v žiadnom objektovo-
orientovanom systéme nie je 
nikdy len jediná trieda 

• jedine ak píšete shellscript 
– ... potom vám asi netreba OOP 

• alebo Hello World. 
 

Ako nadefinovať vzťahy medzi triedami? 



Druhy vzťahov 

• pestrá paleta vzťahov 
• záleží od 

modelovacieho jazyka 
• od programovacieho 

jazyka 
• od autora 
• ... 

UML 

OOP 

ontológie 

... 



Vzťah „má vlastnosť“ / „má stav“ 

Pes MÁ meno (typ String) 
Pes MÁ farbu (typ Color) 

class Pes { 
  String meno 
  Color farba 
} 

class Farba { 
  int red 
  int green 
  int blue 
} 

class String { 
   … 
} 



Stav triedy v kóde 

• privátne inštančné premenné 
• dodáme gettery 

 
public class Pes { 
  private String meno; 
  private Color farba; 
  public String getMeno() { … };    
  public Color getFarba() { … };    
} 

Ako vieme nastaviť psovi meno a farbu?? 



Zmena stavu triedy 

• ak sa stav objektu bude 
meniť počas behu 
programu, dodajme aj 
settery 

• typický reflex 
programátorov: 
Generate Getters and 
Setters 

• bežná, ale nešťastná 
praktika ;-) 



POJO / JavaBean 

• konvencia pre 
triedy v Jave 

• inštančné 
premenné 
prístupné cez 
gettery/settery 

• trieda má 
deklarovaný 
prázdny 
konštruktor 

public class Pes { 
  private String meno; 
  private Color farba; 
 
  public String getMeno() { … };    
  public Color getFarba() { … };    
 
  public void setMeno(String meno) {  
    …  
  };    
 
  public void setFarba(Color farba) {  
    …  
  };    
} 

Java: ak trieda nemá uvedený žiaden 
konštruktor, domyslí sa jeden 

bezparametrový. 



Pes bez stavu 

• Ak vytvorím psa bez stavu, čo je to za zviera? 
 
 

• Bezfarebný? 
• Bezmenný? 
• Vie taký pes fungovať? 

Pes wtfPes = new Pes(); 

Ak áno, nie je problém. 



Vzťah „závisí na“ (dependency) 

• trieda potrebuje pre svoje fungovanie inú 
triedu 

• typicky: implementácia v objekte nebude 
fungovať, ak nemá k dispozícii iný objekt 

• príklad: formulár pre ukladanie objektu v 
používateľskom rozhraní potrebuje objekt 
DAO pre prístup k databáze 



Vzťah „závisí na“ (dependency) 

• riešenie: inštančná premenná 

public class MinerálkaDao { 
  ... 
} 

public class Formulár { 
  private MinerálkaDao minerálkaDao; 
   ... 
} 

Ako prepojiť inštancie 
za behu? 

Čo s gettrami a 
settrami? 



Vzťah „závisí na“ (dependency) 

• formulár vie získať inštanciu závislosti cez 
továreň 

public class Formulár { 
  private MinerálkaDao minerálkaDao 
    = MinerálkaDaoFactory.getMinerálkaDao(); 
   ... 
} 

public class MinerálkaDaoFactory { 
  public static MinerálkaDao getMinerálkaDao() { 
    … 
  } 
} 

public class MinerálkaDao { 
  ... 
} 



Vzťah „závisí na“ (dependency) 

• formulár vie získať inštanciu závislosti cez 
továreň 

public class Formulár { 
  private MinerálkaDao minerálkaDao 
    = MinerálkaDaoFactory.getMinerálkaDao(); 
   ... 
} 

public class MinerálkaDaoFactory { 
  public static MinerálkaDao getMinerálkaDao() { 
    … 
  } 
} 

public class MinerálkaDao { 
  ... 
} 



Vzťah „závisí na“ (dependency) 

• formulár vie získať inštanciu závislosti cez 
továreň 

• potom netreba ani getter a setter pre 
závislosť 
– vonkajšie triedy nepotrebujú pristupovať k 

MinerálkaDao formulára 
– ani nepotrebujú na formulári meniť 

MinerálkaDao 



Vzťah „závisí na“ iným spôsobom 

• alternatívny prístup: všetky závislosti sa 
napchajú  cez konštruktor 

• predíde sa medzistavu, keď objekt existuje, 
ale nedokáže nič rozumné urobiť, lebo nemá 
vložené žiadne závislosti 

• vyhľadávač súborov v adresári 
bezpodmienečne potrebuje poznať súbor 

• používané vo filozofii dependency injection 
– v ktorej nie sú továrne pre závislosti potrebné 



Vzťah „je časťou" (agregácia) 

• v UML: agregácia a.k.a. zdieľaná kompozícia 
• objekt je súčasťou iného objektu 
• dokáže však fungovať samostatne a nezávisle 
• ale môže byť súčasťou viacerých objektov 

naraz 



Vzťah „je časťou" (agregácia) 

public class Projekt { 
  private List<Výskumník> riešitelia  
     = new ArrayList<Výskumník>(); 
   ... 
  public void pridajRiešiteľa(Výskumník výskumník) { 
  } 
} 



Vzťah „je časťou" (kompozícia) 

• v UML: kompozícia a.k.a. silná agregácia 
• objekt je súčasťou iného objektu 
• na rozdiel od kompozície majú spriahnuté 

životné cykly 
• ak sa vymaže adresár, majú sa vymazať aj 

podsúbory 
 



Vzťah „je časťou" (kompozícia) 

• riešime tradične inštančnou premennou 
• vzťah 1:1 

public class Ministerstvo { 
  private Minister minister; 
 
  public void zrušiť() { 
    ... 
    minister.odvolaj(); 
  } 
} 

Ak sa rozpustí ministerstvo, minister sa zruší tiež. 

public class Minister { 
   ... 
} 



Vzťah „je časťou" (kompozícia) 

• riešime tradične inštančnou premennou 
• vzťah 1:M riešime kolekciou 

public class Uzol { 
  private List<Uzol> uzly = new ArrayList<Uzol>(); 
 
  public void zrušiť() { 
    for(Uzol dieťa : uzly) { 
      dieťa.zrušiť(); 
    } 
  } 
} Ak sa zruší uzol v strome, zrušia sa aj jeho 

potomkovia. 
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