
@RoboNovotny  
UINF/PAZ1c  
epizóda 5 
20/okt/14 

Presenter
Presentation Notes
https://flic.kr/p/6QVeLZ



rozprávkové algoritmy 

znovupoužiteľnosť kódu 

výstavba tried 



návrh triedy začína schopnosťami 

ČO pred AKO 



Presenter
Presentation Notes
https://flic.kr/p/uUA4G







Nová funkcionalita 

• pridávanie nových tried 
• znovupoužitie existujúcich tried 
• pridávanie metód 
• prekrývanie zdedených metód 



2 (3) spôsoby výstavby tried 

stav zložitej 
triedy je 
tvorený 

jednoduchšími 
triedami 

hybrid 
kompozície a 

dedičnosti 

odvodzovanie / 
špecializácia z 
jednoduchšej / 
všeobecnejšej 

triedy 

kompozícia dedičnosť 

delegácia 



Kompozícia (has-a) 

class Auto { 
  Motor motor; 
  Prevodovka prevodovka; 
} 



kompozícia je o stave a 
kolaborátoroch 



Vízia rozšíriteľnosti 

• pri návrhu načim identifikovať  
– miesta, ktoré budú chcieť programátori 

modifikovať 
– priestor na dodanie funkcionality 

• chce to prax/cit/predvídavosť 







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

uzavreté voči zmenám. 

Bertrand Meyer – Object Oriented 
Software Construction (1988) 
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Open for Extension 
• možno rozširovať 

funkcionalitu 
• pridávať nové správanie či 

stav 

Closed for Modification 
• neslobodno meniť 

zdrojový kód 
• okrem opravy chýb 
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KISS 
[Keep it simple, stupid] 

Urobte tú najjednoduchšiu vec, ktorá vyzerá, 
že bude fungovať 





Dedičnosť (is-a) 

Trieda prevezme správanie od svojho rodiča, 
dokáže ho obohatiť a resp. pozmeniť. 

Karol IV. (1685-1740) 
rímsky cisár, kráľ Uhorska, Česka, 

Španielska, rakúsky 
arcivojvoda... 

Mária Terézia (1717, 1780) 
rímska cisárovná, kráľ ovná 

Uhorska, Česka, rakúska 
arcivojvodkyňa... 



Dedičnosť (is-a) 

Trieda prevezme správanie od svojho rodiča, 
dokáže ho obohatiť a resp. pozmeniť. 

nové metódy prekrývanie / overriding 

dedičnosť metód 



Dedičnosť (inheritance, is-a) 

Auto je vozidlo, ktoré je motorové, dvojstopové a poháňané 
benzínom. 

Človek je dvojnožec, ktorý nemá perie. 
-- Platón, Politikus, 4. stor. pnl 



Uprednostňujte kompozíciu pred 
dedičnosťou! 

-- Gang of Four, autori Design Patterns 



Sanity check! Kontrola zdravého rozumu 

Ak slovenská veta „každý X je aj Y“ neznie 
prirodzene, nie je to dedičnosť! 

Každý spojový zoznam ArrayList je 
zoznamom List. 



Aj majster tesár 

 
     ― P. Herout,  Učebnice jazyka Java (2001) 



Aj majster tesár 



Striktná dedičnosť 

• hovorí sa len o dedičnosti metód 
• v praxi sa hodí aj dedičnosť inštančných 

premenných 
– modifikátor viditeľnosti protected 

• treba veľmi opatrne! 
– budú príklady.. 



Dediť či nedediť? 

• naozaj je vzťah is-a? 
• implementujete interfejs / dedíte od 

interfejsu? 
• je rodič explicitne navrhnutý na dedenie? 
• máte dosah na implementáciu [zdrojáky] 

rodičovských tried? 
• dedíte od tried v rovnakom balíčku? 
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Uprednostňujte kompozíciu pred 
dedičnosťou! 

-- Gang of Four, autori Design Patterns 
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Interfejs ako spôsob rozšírenia 

• všeobecný algoritmus, ktorý potrebuje 
komunikovať s klientom 

• filter: kedy prvok vyhodiť a kedy akceptovať? 
• triedenie: kedy je prvok menší než iný? 
• vyťahovanie z SQL: ako namapovať riadok 

na objekt? 



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 
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Odkiaľ ťahá JList dáta? 

• JList = zoznam položiek 
• dáta ťahá z poľa/Vectora 

– konštruktor 
– setListData() 

• vskutečnosťy z ListModel-u 
 



JList a zobrazovanie prvkov z modelu 

• model obsahuje Object-y 
• JList však zobrazuje reťazce 
• ako to? 

 

objekt v Modeli 
zobrazený 

reťazec 



JList a zobrazovanie prvkov z modelu 

• ako sa dá previesť Object na reťazec? 
• očividná možnosť: .toString() 
• čo ak nie sme spokojní so štandardnou 

možnosťou? 
 
 
 

• JList má metódu setCellRenderer() 

javax.swing.ListCellRenderer 



JList a zobrazovanie prvkov z 
modelu 

• ListCellRenderer je stratégia, ktorá sa použije pri 
prevode objektu z modelu na reťazec 
 

interface ListCellRenderer { 
  Component getListCellRendererComponent( 
    JList list,  
    Object value,  
    int index,  
    boolean isSelected,  
    boolean cellHasFocus); 
} 

Metóda sa zavolá raz pre 
každú položku modelu. 
 
Vrátiť sa má vizuálny 
komponent, ktorý zobrazí 
dáta. 

Component = predok 
swingovských komponentov. 



JList a zobrazovanie prvkov z 
modelu 

• ListCellRenderer je stratégia, ktorá sa použije pri 
prevode objektu z modelu na reťazec 

• opäť môžeme použiť vlastnú implementáciu 
 
 
 

• na objekte zavolá .toString() a zobrazí ho ako 
JLabel 

• zoznam JList totiž podporuje zobrazovanie 
zoznamov ľubovoľných komponentov 

javax.swing.DefaultListCellRenderer 



Vlastná stratégia: variant A! 

• oddediť od DefaultListCellRenderer-a 
• prekryť jedinú metódu na 

DefaultListCellRendereri 
 



Dediť či nedediť? 

• naozaj je vzťah is-a? 
• implementujete interfejs? 
• je rodič explicitne navrhnutý na dedenie? 
• máte dosah na implementáciu rodiča? 
• dedíte od tried v rovnakom balíčku? 

viď tutoriály + oficiálna dokumentácia 
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Vlastná stratégia 

public class MôjListCellRenderer  
  extends DefaultListCellRenderer 
{ 
  Component getListCellRendererComponent(...) { 
    String zobrazenaHodnota = (Kontakt) value.getPlneMeno(); 
    return super.getListCellRendererComponent(...,  
 zobrazenaHodnota, ...); 
  } 
} 
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