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TOVÁRNE NA VŠETKO 



Továreň na jednu vec 

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



Továreň na jednu vec 

BookDaoFactory,  
AuthorDaoFactory,  

PublisherDaoFactory.... 



Jedna továreň na viacero vecí 

public enum DaoFactory { 
  INSTANCE; 
 
  public UserDao getUserDao() { 
  ... 
  } 
 
  public TweetDao getTweetDao() { 
  } 
} 



Jedna továreň na viacero vecí 

public enum DaoFactory { 
  INSTANCE; 
 
  public UserDao getUserDao() { 
     return new MySqlUserDao(); 
  } 
 
  public TweetDao getTweetDao() { 
 return new DefaultTweetDao(); 
  }   
} 

každé volanie = 
nová inštancia 



private BookDao bookDao; 
 
public BookDao bookDao() { 
    if(this.bookDao == null) { 
        this.bookDao  
  = new HsqlBookDao(jdbcTemplate()); 
    } 
    return this.bookDao; 
} 

závislosť! 



public JdbcTemplate jdbcTemplate() { 
    if(this.jdbcTemplate == null) { 
        this.jdbcTemplate  
  = new JdbcTemplate(dataSource()); 
    } 
    return this.jdbcTemplate; 
}    

závislosť! 



VZŤAHY MEDZI TRIEDAMI 



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

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 { 
   … 
} 



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 



Dependency 

• trieda si vytvorí závislosť sama 
 
 
 
 
 
 

public class Formulár { 
  private MinerálkaDao minerálkaDao  
 = new SúborováMinerálkaDao(); 
   ... 
} 

Jednoduché, niekedy 
neflexibilné 



Závislosť: gettre a settre? 

public class Formulár { 
  private MinerálkaDao minerálkaDao  
 = new SúborováMinerálkaDao(); 
   ... 
} 

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

závislosti, môžeme... 
• niekedy sa zverejňuje setter 

– cez neho možno "prebiť" implementáciu 

 



Trieda získa závislosť cez továreň 

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

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

public class MinerálkaDao { 
  ... 
} 



Trieda získa závislosť cez továreň 

• 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 



Trieda získa závislosti cez konštruktor 

• všetky závislosti sa napchajú cez konštruktor 
• gettre a settre podľa uváženia 
• veľmi užitočné, ale... 

public class Formulár { 
  private MinerálkaDao minerálkaDao; 
 
  private Formulár(MinerálkaDao dao) {  
    this.minerálkaDao = dao 
  } 
} 

Čo keď má trieda tony 
závislostí? 



Trieda získa závislosti cez konštruktor 

public class RezerváciaSvadbyFormulár { 
  private RezerváciaSvadbyFormulár(VodaDao vodaDao,  
                   PivoDao pivoDao,  
                   PochutinyDao pochutinyDao,  
                   PoužívateľDao používateľDao, 
                   MiestnosťDao miestnosťDao) {  
  ...   
  } 
} 

Code Smell! 
Priveľa závislosti = trieda má priveľa 

zodpovedností. 



Objekt počká na závislosti 

• formulár počká, že doň niekto 
závislosti natlačí zvonku 

• dependency injection! 

public class Formulár { 
  private MinerálkaDao minerálkaDao; 
 
  public void setMinerálkaDao(MinerálkaDao dao) { 
    this.minerálkaDao = dao; 
  } 
} 



Vstrekovanie závislostí 

• keď chce niekto používať 
formulár, vytvorí ho 

• a cez settre doň napchá všetky 
závislosti 

Formulár form = new Formulár(); 
MinerálkaDao minerálkaDao = new SúborováMinerálkaDao(); 
form.setMinerálkaDao(minerálkaDao); 
form.setVisible(true); 



Factory alebo dependency injection? 

Factory 

• trieda závisí na inštancii 
továrne 

• po vytvorení inštancie sa 
trieda hneď dá používať 

• pre používateľa je trieda 
samostatnejšia 
– vytvoríme inštanciu a 

používame 

Dependency Injection 

• trieda nezávisí na ničom 
• po vytvorení inštancie je 

trieda v „medzistave“ 
– existuje, ale nemá závislosti 

• pre vývojára je trieda 
flexibilnejšia 
– môžeme meniť závislosti 

zvonku 

Vieme všelijak pokombinovať oba prístupy. 
Java Swing: viac Factory  Java Web: viac DI 



Smrť statickým metódam! 

public Databáza { 
  public static Cat getCat(int id) { 
    … 
    return cat; 
  } 
   
  public static void saveCat(Cat cat) { 
    … 
  } 
} public class Formulár { 

  public void btnOkActionPerformed() { 
    Databáza.saveCat(cat); 
  }  
} Formulár je zadrôtovaný s databázou! 

Nevieme vymieňať implementácie! 



Smrť statickým metódam! 

public HlavnýFormulár { 
  public static Databáza db; 
} 

public class DruhýFormulár { 
  public void btnOkActionPerformed() { 
    HlavnýFormulár.db.saveCat(cat); 
  }  
} 

Prečo formulár závisí na inom formulári? 
Statické premenné majú obvykle milión problémov. 

(vlákna...) 



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. 



Ako navrhovať asociácie 

• 1:M  
– 1 majiteľ má M áut  + 1 auto má len 1 majiteľa:  

inštančná premenná kolekcia 

• 1:1 
– 1 fakulta má 1 dekana + 1 dekan má len 1 fakultu 

inštančná premenná príslušného typu 

• M:N 
– 1 rodič má M detí, 1 dieťa má 2 rodičov 
obe triedy majú inštančné premenné typu kolekcia 



Pozor na počty prvkov a frekvenciu 
používania 

• nie každá asociácia na diagrame má odraz v 
kóde! 

 
Potrebuje trieda vidieť inú triedu? 

Ako často? 

Potrebuje jej inštanciu držať v pamäti? 



Vzťah, počty a frekvencie: 1 rodič má M detí 

• potrebujeme z rodiča pristupovať k deťom? 
– rodič.getDeti() 

• ako často? 
– pravidelne, lebo riešime uzly v strome? 
– málokedy, lebo neriešime rodinné problémy? 

• potrebujeme ich držať v pamäti? 
 

 Ak áno, deti sú inštančná premenná typu 
kolekcia v rodičovi. 



Vzťah a frekvencia: 1 kanál má X tweetov 

• potrebujeme z kanála priamo pristupovať k 
tweetom? 
– channel.getTweets().get(0) 

• ako často? 
• potrebuje kanál držať tweety v pamäti? 

 
 

Zrejme nie! 



Vzťah a frekvencia: 1 kanál má X tweetov 

• získavanie tweetov delegujeme na inú triedu 
• service = služba 

public class Channel { 
  private String name; 
  private String description; 
 
  private TweetService tweetService; 
  … 
 
  public List<Tweet> getTweets() { 
    return tweetService.getTweets(); 
  } 
} 

public interface TweetService { 
  List<Tweet> getTweets(); 
} 

Závislosť 



Vytváranie asociácii za behu programu 

• dosiaľ sme kreslili asociácie 
do diagramu 

• a programovali cez inštančné 
premenné 

• všetko v čase kompilácie! 

Čo ak chceme vytvoriť asociáciu medzi dvoma 
ľubovoľnými objektami za behu? 



Vytváranie asociácii za behu programu 

• použime java.io.File 
• ten síce má .length(), ale tá nefunguje pre 

adresáre 
• chceme zaviesť za behu asociáciu 

File vs. Integer 
• do triedy File nezavedieme inštančnú premennú, 

ani metódu 

Pre každý adresár v C:/Users evidujte jeho 
veľkosť! 



Vytváranie asociácii za behu 
programu 

• vieme použiť mapu! 
– interfejs java.util.Map z kolekcií 

• vzťah medzi objektami sa eviduje za behu 

Map<File, Integer> velkosti = new HashMap<File, Integer(); 
File[] profily = new File("C:/Users").listFiles(); 
for(File profil : profily) { 
   velkosti.put(profil, zratajVelkostRekurzivne(profil)); 
} 



GENERICKÉ TRIEDY 



Kontajnery a krabice a boxy 

• špeciálne prípady asociácie 
– trieda funguje ako kontajner pre inú triedu 
– trieda operuje rovnakým spôsobom, ale môže 

spracovávať rozličné dátové typy 

• nemáme len "zoznam nejakých vecí", ale 
máme "zoznam celých čísiel" 

• nemáme len triedu porovnávajúcu dve veci, 
ale porovnávač dvoch reťazcov 



Kontajnery a krabice a boxy 

• trieda je charakterizovaná dvoma zložkami 
typ "vonkajška" + typ "vnútra 

 
 
 
 
 

• takáto trieda je generický typ 

Comparator<Integer> porovnavac = .... 

List<Zviera> zvierata = new ArrayList<Zviera>() 

všeobecný 



Generické triedy 

• praktické použitie: strom 
• čo sa môže nachádzať v uzle? 

– niekedy celé číslo 
– inokedy reťazec 
– alebo Automobil 
– alebo XML uzol 

• uzol je kandidát na generický typ! 



Kontajnery a krabice a boxy 

public class Uzol<T> { 
  private T data; 
  private Uzol<T> lavy; 
  private Uzol<T> pravy;  
  public Uzol(T data,  
              Uzol<T> lavy, Uzol<T> pravy)  
  { 
    … 
  } 
} 

T = ľubovoľný dátový typ = ,,niečo" 
konkrétne sa určí pri vytváraní inštancie 



Generický uzol 

Uzol<T> uzol = new Uzol<T>() 

Chyba! 
,,prosím ťa, chcem nový uzol niečoho" 

Uzol<Integer> uzol = new Uzol<Integer>() 

chcem uzol 
čísiel 



Generické typy 

• vždy, keď máte nutkanie vyrobiť vec, ktorá 
obsahuje iné veci pestrej palety typov, 
zamyslite sa nad generikom 

• vždy, keď idete v triede pracovať s čistým 
Object-om, zamyslite sa nad generikom 

public class Uzol { 
  private Object data; 
  private Uzol lavy; 
  private Uzol pravy;  
  ... 
} 

public class CiselnyUzol { 
  private int data; 
  private Uzol lavy; 
  private Uzol pravy;  
  ... 
} 



Pozor na dedičnosť! 

• ak ArrayList implementuje List... 
• ....a Kapybara extends Zviera 

 
 

List<Zviera> zvery = new ArrayList<Kapybara>() 

Chyba! 

zvery.add(new Hroch()); 
   Kapybara k = zvery.get(0); 

práve chceme priradiť hrocha 
do kapybary 

hroch je 
zvieraťom 



Ukážka generického zoznamu a la C 

public class Node<T> { 
  private T data; 
  private Node<T> next; 
  public Node(T data, Node<T> next) { 
    this.data = data; 
    this.next = next; 
  } 
} 

Node<Integer> list = new Node<Integer>(1, 
   new Node<Integer>(23,  
      new Node<Integer>(3, null))); 



Ako nájsť najväčší prvok? 

• hľadáme najväčší Integer / String... v 
zozname 

• idea: maximum zo zoznamu je... 
– ... väčší prvok spomedzi hlavy a maxima zvyšku 

zoznamu 

Rekurzia! 



Ako nájsť najväčší prvok? 

• ak zoznam obsahuje ľubovoľný prvok, ako ich 
vieme porovnať? 

• niektoré triedy implementujú Comparable 
– objekt sa vie porovnať s iným objektom 

• potrebujeme metódu, ktorá vezme uzol 
obsahujúci niečo a vráti niečo. 

 

niečo a niečo musia 
byť toho istého typu 



Ako nájsť najväčší prvok? 

• potrebujeme metódu, ktorá vezme uzol 
obsahujúci niečo a vráti niečo. 
 
 

• musíme povedať, že T v návratovom type a T v 
type uzla sú tie isté 

 

public T maximum(Node<T> zoznam) 

public <T> T maximum(Node<T> zoznam) 



Ako nájsť najväčší prvok? 

• lenže nevieme hľadať maximum z 
ľubovoľného prvku, ale len z takého, ktorý 
implementuje Comparable 

• pozor však, samotný interfejs je generický typ 
– prvok nejakého typu sa vie porovnať s prvkom 

nejakého typu, lenže tie typy musia byť rovnaké 
• aby sme neporovnávali hrušky s jablkami 

 
Integer implements Comparable<Integer> 



Ako nájsť najväčší prvok? 

• lenže nevieme hľadať maximum z 
ľubovoľného prvku, ale len z takého, ktorý 
implementuje Comparable<T> 
 
 

• T je vec, ktorá implementuje Comparable<T> 
• metóda vezme uzol s prvkami nejakého typu, 

ktorý implementuje Comparable<T> 
• a vráti prvok toho istého typu 

public <T extends Comparable<T>> T 
maximum(Node<T> zoznam) 



Ako nájsť najväčší prvok? 

public static <T extends Comparable<T>>  
  T maximum(Node<T> node)  
{ 
  T result = node.getData(); 
  if (node.getNext() != null) { 
    T max = maximum(node.getNext()); 
    if (result.compareTo(max) < 0) { 
      result = max; 
    } 
  } 
  return result; 
} 



Otázky? 
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