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Plán na dnes 

• továrne ako vylepšenie 
problému so 
zadrôtovaním závislostí 1 

• flexibilný návrh tried 
pre GUI 2 



Viacero implementácií 

• nič nebráni zhlobiť viacero implementácií 
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SúborovýCitátDao 



Trieda zdrôtovaná so 
závislosťou 

• spomeňme si 

– formulár potrebuje generátor citátov 

– generátor citátov potrebuje DAO 

• trieda si sama nájde a vytvorí svojho 
kolaborátora / závislosť 

public class HlavnyFormular { 
  private GeneratorCitatov generatorCitatov  
    = new DefaultGeneratorCitatov(); 
} 



Trieda zdrôtovaná so 
závislosťou 

• triedy sú úzko zviazané 

– tight coupling 

 

 

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

Prečo sa má generátor citátov rozhodnúť, že chce 
citáty práve zo súboru??? 



Princípy rôznych svetov 

• Slovenský princíp: 

– staviam dom  

– buď si betón namiešam sám 

– alebo poprosím niekoho, nech mi ho vyrobí 

• Hollywoodsky princíp: 

– „Nevolajte nám, my sa vám ozveme.” 

 

 

 

Trieda si kolaborátorov nevyrába sama. 
Poprosí niekoho, nech ich vyrobí a dodá. 



Továreň :: Factory 

• návrhový vzor! 

• ak potrebujeme objekt, 
ktorého vytváranie 
je komplexný 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 CitatDaoFactory { 
  public CitatDao dajCitatDao() { 
     /* tu sa vyrobí inštancia */ 
  } 
} 



Továreň :: Factory 

• továreň môže vyrobiť vždy novú inštanciu 

• alebo recyklovať len jednu dokola 

– návrhový vzor singleton 

• alebo mať pool objektov, ktoré znovupoužíva 

public class CitatDaoFactory { 
  public CitatDao dajCitatDao() { 
     /* tu sa vyrobí inštancia */ 
  } 
} 



Továreň :: Factory 

• sama továreň sa rozhodne, či vráti 

– súborový DAO 

– databázový DAO 

– alebo iný DAO implementujúci interfejs 

public class CitatDaoFactory { 
  public CitatDao dajCitatDao() { 
     /* tu sa vyrobí inštancia */ 
  } 
} 



Ako použiť továreň v kóde? 

Milá továreň,  
som trieda, ktorá generuje náhodné citáty. 
Daj mi, prosím, nejakú inštanciu CitatDao. 

Ako však trieda uvidí továreň? 



Trieda potrebuje továreň 

• ako ju získa? 

• podľa pravidla „čo je závislosť, to je inštančná 
premenná”: 

public class DefaultGeneratorCitatov  
  implements GeneratorCitatov  
{ 
  private CitatDaoFactory citatDaoFactory 
    = new CitatDaoFactory(); 
} 

Ufff, ufff... 



Ako uvidí trieda továreň? 

• problém so závislosťou triedy na inej triede 
sme vylepšili 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? 

• hádam nie! 

• riešenie na dnes: statické metódy 

public CitatDaoFactory { 
 

  public static CitatDao dajCitatDao() { 
     /* tu sa vyrobí inštancia */ 
  } 
} 



Ako uvidí trieda továreň? 

• vyrobíme továreň na továreň? 

• hádam nie! 

• riešenie na dnes: statické metódy 

public class DefaultGeneratorCitatov  
  implements GeneratorCitatov  
{ 
  private CitatDao citatDao  
    = CitatDaoFactory.dajCitatDao(); 
} 



Migrácia rýchlo a ľahko 

• chcem zmigrovať projekt z pamäťovej 
databázy na súbor? 

• zmením jeden riadok v továrni! 

– jeden! 

public class CitatDaoFactory { 
  public CitatDao dajCitatDao() { 
     return new PamatovyCitatDao(); 
     return new SuborovyCitatDao(); 
  } 
} Celý projekt sa 

magicky zmení 



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 závislosti 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 tú istú inštanciu alebo 
rozličné objekty v závislosti od potreby 



Ďalšie použitia továrne 

• továreň je vrstva abstrakcie nad 
konštruktorom 

• kód je neprehľadný? 
– milión konštruktorov s identickými parametrami? 

• potrebujete pred vytvorením objektu 
prípravné práce? 

• potrebujete fintivé  
vytváranie? 
– cacheovanie? 

– singletony? 

 

 



Komplexné číslo 

Chcem mať komplexné číslo, ktoré sa stvorí  
a)buď v algebraickom tvare 

a)reálna zložka 
b)imaginárna zložka 

b)v goniometrickom tvare 
a)veľkosť 
b)uhol 

double 
double 

double 
double 



Komplexné číslo 

public class KomplexneCislo { 
 
 public KomplexneCislo(double re, double im) { 
    /*...*/ 
 } 
 
 public KomplexneCislo(double velkost, double uhol) {    
    /*...*/ 
 } 
} 

Nemôžeme mať dva 
konštruktory s rovnakými 

parametrami! 
Neprehľadné! 



Komplexné číslo 

public class KomplexneCislo { 

  public static KomplexneCislo zAlgebraickehoTvaru             
                           (double re, double im)  
  { 
    /*...*/ 
  } 
 

 public static KomplexneCislo zGoniometrickehoTvaru             
                        (double velkost, double uhol)  
  { 
    /*...*/ 
  } 
} KomplexneCislo k  

      = KomplexneCislo.zAlgebraickehoTvaru(2, 3); 



NÁVRHY TRIED 
POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA 



Klasické textové GUI 

• kedysi: údaje zadávané do programu 
postupne  

 

 

 

 

• program si aktívne pýta údaje 

• možnosť zmeny predošlých údajov je často 
nemožná 

Enter username: novotnyr 
New UNIX password: ****** 
Retype new UNIX password: ****** 
passwd: all authentication tokens updated successfully. 



Udalosťami riadené 
programovanie 

• údaje zobrazované v 
komponentoch 

– oknách, ovládacích 
prvkoch, 
widgetoch... 

• komponent pasívne 
čaká na interakciu 

Koľko 
komponentov je 

tu? ;-) 



Koľko 
komponentov je 

tu? ;-) 



Interakcia komponentov 

• užívateľ interakciou s 
komponentami 
generuje udalosti 

• komponent vie 
zareagovať na 
vhodnú udalosť a 
vykonať príslušnú 
akciu 

 



Udalosťami riadené  
programovanie 

• naprogramujeme 
metódy, ktoré sa 
budú volať z 
komponentov pri 
spracovávaní 
udalostí 

• rýchle 
programovanie, 
nenáročné, ľahko 
pochopiteľné 



Čo so zobrazovaním dát? 



Zobrazenie dát 

• jeden druh dát 
možno zobraziť 
viacerými spôsobmi 

• akú metaforu zvoliť? 

• čo je v danej situácii 
dôležité zobraziť? 

• akým estetickým 
spôsobom? 

 



Cesta k návrhovému vzoru 

• oddelíme dáta od spôsobu ich zobrazenia 

+ 

• zavedieme objekt zodpovedný za 
komunikáciu medzi zobrazovačom a 
nosičom dát 

Ako umožniť zobrazenie jedných dát 
viacerými spôsobmi? 



Dáta = model 

• model = objekt, ktorý poskytuje komponentu 
dáta na zobrazenie 

• viacero komponentov môže zobrazovať dáta 
z modelu odlišným spôsobom (v zozname, 
tabuľke, ...) 



Zobrazenie = view = 
komponent 

• view = objekt, ktorý namaľuje dáta 
používateľovi 

• obvykle komponent, widget, ovládací prvok 

 



MVC 

• model: nositeľ dát 

• view: pohľad na dáta 

• controller: rieši 
aplikačnú logiku 
medzi modelom, 
view a biznis logikou 



Controller 

• vyťahuje dáta z 
biznis logiky / 
databázovej 
vrstvy 

• obaľuje ich do 
modelu 

• posiela do view 

 

• preberá model z 
view 

• vytiahne z neho 
dáta 

• pošle do biznis 
logiky / DB 
vrstvy 

 



Folklórny príklad 

• zoznam JList 

• modelom zoznamu je trieda implementujúca 
ListModel 

 
ListModel 

<<interface>> 
 
 
 



Zoznam súborov ako model 
pre JList 

public class DirectoryFilesListModel  

                       extends AbstractListModel 
{ 
    private File file; 
 
    public DirectoryFilesListModel(File file) { 
        this.file = file; 
    } 
  
    public int getSize() { 
        return file.listFiles().length; 
    } 
 
    public Object getElementAt(int index) { 
        return file.listFiles()[index]; 
    }     
} 



Príklad modelu pre JList 

• model priradíme nasledovne 
ListModel fileListModel  
  = new DirectoryFilesListModel(new File("D:")) 
JList listOfFiles = new JList(fileListModel); 

ListModel fileListModel  
  = new DirectoryFilesListModel(new File("D:")) 
JList listOfFiles = ... 
listOfFiles.setModel(fileListModel); 

alebo 



Maskované modely 

• model je niekedy  
zamaskovaný 

 

 

 

• v útrobách JListu sa vytvoril model 

• v niektorých komponentoch model nie je, 
niekde sa zaobídeme aj bez neho, inde je zase 
nutnosťou (stromy) 

 

File[] files = new File("D:").listFiles(); 
JList listOfFiles = new JList(files); 

JList má konštruktor  
public JList(Object[] data) 



Dynamické modely 

• čo keď treba model aktualizovať? 

– refresh-núť? 

• model môže upozorniť komponenty ťahajúce 
z neho na zmenu dát 

 
public void obnovModel() { 
  fireContentsChanged(this, 0, getSize()); 
} 

zmenil sa obsah! 
a) na mne (ja = model) 
b) medzi nultým.. 
c) ... a posledným prvkom 



Model je vrstva abstrakcie 

• jeden model môže byť zdieľaný viacerými 
komponentmi 

– prechádza sa redundancii dát 

• dáta vo view sú sychronizované s dátami v 
modeli 

– nie ako v starom Delphi/Lazaruse 

• model môže generovať dáta dynamicky za 
behu 

 



Odnesme si 

• model je obal pre dáta prenášané do 
komponentov v GUI 

• umožňuje oddeliť výzor od samotných dát 

• integrálny návrhový vzor v Swingu  


