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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



Swing

• štandardná knižnica pre okienkové aplikácie v 
Jave
– javax.swing

• killer application: NetBeans

Ďalšie knižnice
SWT (Eclipse), JavaFX (nasledovník 

Swingu), AWT (pravek)



Piliere Swingu

• komponenty = ovládacie prvky = widgety
• kontajnery = matriošky komponentov
• udalosti 

– klik / pohyb myšou / výber položky / ... nad 
komponentom

• modely
– poskytuje komponentu dáta na namaľovanie na 

obrazovku



Swing – návrh okienok

• vizuálne
– IDE poskytuje možnosť tvorby formulárov, 

vkladania komponentov, dodávanie kódu pre 
obsluhu udalostí...

– editor okien v NetBeans
– jednoduché a rýchle

• ručne
– písanie čistého Java kódu
– veci sú pod kontrolou



Dodáme si prvý gombík

• okno (JFrame) je ako okno na dome
• okno je kontajner
• postup

– vytvor inštanciu komponentu
– nastav jej rozmery, 

vlastnosti, atď.
– vlož ju do okna



Oživenie komponentov: udalosti

• komponent má udalosti, na ktoré vieme 
zareagovať

• príklad: tlačidlo JButton podporuje udalost(i):
– vyvolať akciu
– interfejs ActionListener

interface ActionListener {

void actionPerformed(ActionEvent e);

}



Udalosti v Swingu

• ovládací prvok je ako rozhlasový vysielač
• niekto klikne na tlačidlo (udalosť action)
• tlačidlo oznámi okoliu „Vážení poslucháči, 

niekto na mne vyvolal udalosť ActionEvent”
• každý poslucháč (ActionListener) vie na to 

zareagovať



Udalosti v Swingu

• ako docielim, aby poslucháč dostával informácie 
od gombíka?

• inštanciu poslucháča zaregistrujem na gombíku

public class SysoutListener
implements ActionListener

{
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

System.out.println("Klik!");
}

}



Registrácia poslucháča

public class MainForm extends JFrame {
public MainForm() {
...
tlačidlo.addActionListener(new SysoutListener());
...

}
}



public class SysoutListener
implements ActionListener

{
public void actionPerformed(ActionEvent e) {

System.out.println("Klik!");
}

}

gombik.addActionListener(new SysoutListener());

ak 1300 komponentov, 1300 tried?



anonymné vnútorné triedy!



public class MainForm extends JFrame {
public MainForm() {

...
gombík.addActionListener(new ActionListener() {

public void actionPerformed(ActionEvent e) {
gombíkActionPerformed(e);

}
});
...

}

public void gombíkActionPerformed(ActionEvent e) {
System.out.println("Klik!");

}
}

kód vygenerovaný 
NetBeansom

vnútorná trieda vidí metódy 
svojho „obalu“



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



Folklórny príklad

• zoznam JList
• modelom zoznamu je trieda implementujúca 

ListModel

ListModel
<<interface>>



Citáty ako model pre JList

public class CitatListModel

extends AbstractListModel
{

private List<Citat> citaty;

public CitatListModel(List<Citat> citaty) {
this.citaty = citaty;

}

public int getSize() {
return this.citaty.size();

}

public Object getElementAt(int index) {
return this.citaty.get(index);

}    
}



Príklad modelu pre JList

• model priradíme nasledovneCitatListModel citatListModel

= new CitatListModel(...)
JList listOfFiles = new JList(citatListModel);

CitatListModel citatListModel
= new CitatListModel(...);

JList listOfFiles = ...
listOfFiles.setModel(citatListModel);

alebo



Formulár vs modely

• formulár má komponenty ako inštančné 
premenné
– formulár potrebuje komponent

• ale aj: formulár má modely komponentov ako 
inštančné premenné

public class HladatCitatForm … {
private CitatListModel citatListModel

= new CitatListModel(…);

/* … */
}



Modely a dáta

• modely ťahajú dáta priamo z biznis logiky
– v jednoduchých prípadoch z DAO

• používame klasický návrhový vzor so 
závislosťami

public class CitatListModel extends AbstractListModel
{
private CitatDao citatDao = …

/* … */
}



Modely sú niekedy maskované

• JList má konštruktor 
JList(Object[] data)

• v jeho útrobách sa 
vytvorí statický model

List<Citat> citaty = citatyDao.list();
Object[] poleCitatov

= citaty.toArray(new Object[0]);

JList lstCitaty = new JList(citaty);

prevod 
kolekcie 
na pole

analogicky možno použiť 
• setListData(Object[])
• setListData(Vector)
• konštruktor s 

parametrom Vector



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

• model môže generovať dáta dynamicky za 
behu



Odnesme si

• Swing stojí na komponentoch a udalostiach
• modely nesú dáta
• views ich zobrazujú
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