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Plán na dnes 

1. princíp otvorených a zatvorených tried 

2. ako písať udržovateľné algoritmy v 
rozšíriteľných triedach 

3. ako využiť interfejsy na komunikáciu s 
klientom 



Open-Closed Principle 
Triedy majú byť otvorené voči rozširovaniu, ale 

uzavreté voči zmenám. 

Bertrand Meyer – Object Oriented 
Software Construction (1988) 



Open for Extension 

• možno rozširovať 
funkcionalitu 

• pridávať nové správanie / 
stav 

Closed for Modification 

• neslobodno meniť 
zdrojový kód 

• okrem opravy chýb 



Nová funkcionalita 

• pridávanie nových tried 

• dedičnosť 

• prekrývanie 

• znovupoužitie existujúcich tried 

Toto je ideálna predstava, 
často to nie je možné 



Vízia rozšíriteľnosti 

• pri návrhu načim identifikovať  

–miesta, ktoré budú chcieť programátori 
modifikovať 

–priestor na dodanie funkcionality 

• chce to prax/cit/predvídavosť 



Prekrývanie metód ako spôsob rozšírenia 

public void bogosort(List<String> data) { 

 while(!jeUtriedeny(data) { 

  zamiesaj(data) 

 } 

} private boolean jeUtriedeny(List<String> data)  

{ 

} 
private void zamiesaj(List<String> data) { 

 Collection.sort(data); 

} 



BogoSort 

public class BogoSort { 

  public void sort(List<String> d); 

  private boolean jeUtriedeny(List<String> d); 

  protected void zamiesaj(List<String> d) { 

} 

miesta rozšírenia 
trieda môže zvoliť 

prefíkanejší typ 
miešania 



BogoSort 

public class MegaBogoSort extends BogoSort { 

  protected void zamiesaj(List<String> d) { 

  

 

 

 

  

  } 

} 



KISS 
[Keep it simple, stupid] 

Urobte tú najjednoduchšiu vec, ktorá vyzerá, 
že bude fungovať 



Interfejs ako spôsob rozšírenia 

• všeobecný algoritmus, ktorý potrebuje 
komunikovať s klientom 

• triedenie: kedy je prvok menší než iný? 

• filter: kedy prvok vyhodiť a kedy akceptovať? 

• vyťahovanie z SQL: ako namapovať riadok 
na objekt? 

• notifikácia: ako upozorniť klienta, že sa niečo 
stalo? 



Triedenie: rozšírenie cez interfejsy 

interface Comparator<T> { 

  public int compare(T o1, T o2); 

} 

 

 public static <T> void sort(List<T> list, 

                            Comparator<? super T> c) 

algoritmus záleží na porovnaní dvoch prvkov 



Filtrovanie: rozšírenie cez interfejsy 

interface FileFilter { 

  public boolean accept(File file); 

} 

 

 
public File[] listFiles(FileFilter filter) 

algoritmus záleží na prijatí/zamietnutí prvku 

java.io.File 



Vyťahovanie z SQL 

interface RowMapper { 

  Object mapRow(ResultSet rs, int index); 

} 

 

 
public List<Object> query(String sql, RowMapper rm); 

algoritmus záleží na spracovaní riadkov 

Spring 
JdbcTemplate 



DEMO! 


