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„Toto je diskusné fórum jazyka Scheme. Ak sa 
chcete hádať, či je Java lepšia než C++, bude to 
ako debatovať o tom, či kobylky chutia lepšie 

než brezová kôra.” 
-- comp.lang.scheme 



Plán na dnes 

1. závislosti medzi triedami 
2. návrh hračkárskej trojvrstvovej 

aplikácie 
3. ako vyriešiť zadrôtovanie závislostí 

– továrne! 



V minulom dieli ste videli... 

• definovali sme interface pre DAO  
– CitatDao 

• vytvorili sme jednu implementáciu 
– PamatovyCitatDao 

 

Čo ďalej? 





Návrh používateľského 
rozhrania [GUI] 



GUI v NetBeans dizajnéri 



public class HlavnyFormular extends javax.swing.JFrame { 
 
    public HlavnyFormular() { 
        initComponents(); 
    } 
 
    public void initComponents() { /* generované veci */ } 
 
    public static void main(String args[]) { 
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 
            public void run() { 
                new HlavnyFormular().setVisible(true); 
            } 
        }); 
    } 
    private javax.swing.JLabel lblAutor; 
    private javax.swing.JLabel lblCitat; 
} 



Ako prepojiť GUI s existujúcim 
kódom? 

• spomeňme na trojvrstvové aplikácie! 
 
 
 
 
 
 

UI Biznis DB 

Naša aplikácia nemá biznis vrstvu 

zatiaľ... 



BIZNIS LOGIKA 





Na koho zakričať „Vygeneruj citát!”? 

• nová funkcionalita: kto ju zrealizuje? 

nová 
trieda? 

DAO? 



Štandardný návrh č. 1 

• generovanie náhodného citátu je  
biznis logika 
– vytiahnem dáta odniekiaľ 
– pochrústam 
– pošlem ich tomu, kto ich bude chcieť 

interface GeneratorCitatov { 
   Citat vygenerujCitat(); 
} 



Implementácia generátora 
citátov 

public class DefaultGeneratorCitatov     
   implements GeneratorCitatov 
{ 
   public Citat vygenerujCitat() { 
      List<Citat> citaty = ... 
      java.util.Collections.shuffle(citaty); 
      return citaty.get(0);  
   } 
} 

odkiaľ získať citáty? 



Odkiaľ zohnať citáty 

• generátor citátov potrebuje citáty, spomedzi 
ktorých bude vyberať 

• kto mu ich poskytne? 
• napr. DAO! 



• generátor citátov potrebuje citáty, spomedzi 
ktorých bude vyberať 

Odkiaľ zohnať citáty 

Default 
Generator 
Citatov 

CitatDAO 

potrebuje 



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 PamatovyCitatDao  
implements CitatDao 
{ 
  ... 
} 

public class DefaultGeneratorCitatov { 
  private CitatDao citatDao; 
   ... 
} 

Ako prepojiť inštancie 
za behu? 

Čo s gettrami a 
settrami? 



Trieda si vytvorí závislosť sama 

public class DefaultGeneratorCitatov { 
  private CitatDao citatDao  
 = new PamatovyCitatDao(); 
   ... 
} 

• problém: trieda sa zadrôtuje s 
implementáciou! 

• vhodné, ak naozaj vieme, že sa 
implementácia meniť nebude 
– príklad: zoznam ArrayList 



Trieda si vytvorí závislosť sama 

public class DefaultGeneratorCitatov { 
  private CitatDao citatDao  
 = new PamatovyCitatDao(); 
   ... 
} 

• čo s gettrami a settrami? 
• ak majú mať aj ostatné triedy prístup k 

závislosti, môžeme... 
• niekedy sa zverejňuje setter 

– cez neho možno „prebiť” implementáciu 

 



Základné riešenie ťažkého 
kalibru 

• ľahko sa implementuje a chápe 
• málo flexibilný 

Čo ak je DAO 
používané z 

viacerých tried? 

Čo s viacerými 
inštanciami DAO 

objektu? 

Čo ak chceme 
načítavať dáta z 

disku? 



Riešenia problémov 

• zatiaľ to funguje 
• problémy nastanú pri viacerých 

implementáciách interfejsu 
• neskôr si ukážeme možnosti riešenia 

– továrne 

 
 „Problém s programátormi je v tom, že neviete čo to 

vlastne stvárajú, až do chvíle, kým nie je príliš 
neskoro.” 

-- Seymour Cray 



Kompletný kód 

public class DefaultGeneratorCitatov     
   implements GeneratorCitatov 
{ 
  private CitatDao citatDao  
      = new PamatovyCitatDao(); 
 
  public Citat vygenerujCitat() { 
    List<Citat> citaty = citatDao.najdiPodlaDatumu(); 
    Collections.shuffle(citaty); 
    return citaty.get(0);  
  } 
} Hrubé pravidlo 

Čo je závislosť, to je inštančná premenná. 

Možno vymyslieť 
aj lepší algoritmus! 



Ako prepojiť GUI s existujúcim 
kódom? 

HlavnyFormular GeneratorCitatov 

potrebuje 



UI Biznis DB 

GeneratorCitatov
<<interface>>

CitatDao
<<interface>>

DefaultGeneratorCitatov PamatovyCitatDao

HlavnyFormular

potrebuje

potrebuje

Každá vrstva je schovaná za interfejsom! 



Štandardný návrh č. 2 

• zvalíme to na DAO 

public interface CitatDao { 
  Citat najdiPodlaId(Integer id); 
  List<Citat> najdiPodlaAutora(String autor); 
  List<Citat> najdiPodlaZdroja(String fraza); 
  List<Citat> listPodlaDatumu(); 
 
  void save(Citat c); 
  void delete(Citat c); 
 
  Citat dajNahodnyCitat(); 
} 

Všetky 
implementácie si 
musia dodať túto 

metódu! 

Nešťastný 
návrh 



Štandardný návrh č. 3 

• zvalíme to na implementáciu interfejsu 
• trieda môže implementovať viacero 

interfejsov 
– interfejs predstavuje rolu 
– trieda môže zaujať viacero rolí 

public class PamatovyCitatDao  
   implements CitatDao, GeneratorCitatov 
{ 
  /* všetky metódy z CitatDao */ 
  /* všetky (1) metódy z GeneratorCitatDao */ 
} 



Štandardný návrh č. 3 

• často sa robí kvôli prehľadnosti 
• z triedy sa ale stáva božia trieda 

– rieši všetko 

• potom vhodné premenovať na CitatService 

public class CitatService   
   implements CitatDao, GeneratorCitatov 
{ 
  /* všetky metódy z CitatDao */ 
  /* všetky (1) metódy z GeneratorCitatDao */ 
} 



ĎALŠIE IMPLEMENTÁCIE 



Čo ak chceme citáty zo 
súboru? 

• musíme implementovať všetky metódy z 
CitatDao 

• riešenie 1: 
– načítame ich zo súboru 
– v konštruktore 
– pamätáme si ich v zozname 

• problém: 
– kedy ukladať dáta do súboru? 

Riešenie je 
variantom 

pamäťového 
DAO 



Čo ak chceme citáty zo 
súboru: riešenie 2 

• s každým volaním read metódy otvoríme 
súbor, načítame dáta, zatvoríme 

• modifikačné metódy (save, delete) rovno 
pracujú so súborom 

• výhody:  
– priamo vidieť zmeny 

• problémy: 
– menší výkon 
– ťažšia implementácia 

 



Viacero implementácií 

• nič nebráni zhlobiť viacero implementácií 
 
Ci

ta
tD

ao
 

PamäťovýCitatDao 

PriebežnýSúborovýCitatDao 

SúborovýCitátDao 



Výmena implementácií 

• takto zadrôtovaná trieda funguje v 
jednoduchých prípadoch 

• vedie k úzkemu previazaniu tried 
• existujú flexibilnejšie spôsoby 



Čo si odniesť 

• množstvo prípadov závislostí podľa pravidla: 
– čo závislosť, to inštančná premenná 

• ak máte triedu pre biznis logiku, navrhnite 
naozaj separátnu triedu 

• oddeľte vrstvy interfejsmi 
• dajte pozor na leakage of concerns 

– zodpovednosti vrstvy tečú do druhej vrstvy 
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