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PAZ1c

Vstupné vedomosti

paz1c

• toto je tretí semester programovania
• od študenta sa očakáva
– znalosť základného procedurálneho
programovania
• viem, čo je cyklus, podmienka, premenná, dátový typ,
metóda (procedúra, funkcia)
Kto nevie / prešiel PAZ1a/b so šťastím / ťahákom,
má presne dva týždne na to, aby to doštudoval.

– mlžné predstavy o OOP
– základné predstavy o programovacích
technikách a algoritmoch
• rekurzia...
PAZ1c

Sylabus a požiadavky na hodnotenie

paz1c

• Sylabus:
– Pokročilé princípy objektovo
orientovaného programovania
– Zamerané na príklady z praxe
– programovací jazyk Java
• Požiadavky:
–
–
–
–
PAZ1c

Účasť na praktických cvičeniach (20%)
Domáce úlohy (raz za dve cvičenia) (30%)
Záverečný projekt (30%)
Test po precvičení dedičnosti (20%)

paz1c

Požiadavky na hodnotenie

• Extra požiadavka
– domáca príprava

Nejdůležitější: vlastní praxe
Na přednáškách se nikdo nikdy
programovat nenaučil
-- Filip Zavoral, MFF UK Praha

PAZ1c

paz1c

Filozofický pohľad na objekty

• prirodzený pohľad
• objekty sú všade naokolo
– študent(i), prednášajúci, tabuľa,
– počítač, vypínač, strom,
– chlap, hrdina, dub, stroj...

PAZ1c

rád stínam
binárne stromy
(a iné objekty)

paz1c

Filozofický pohľad na objekty

• zamyslime sa nad objektom:
– o čom má objekt vedomosti (stav)
– aké činnosti dokáže vykonávať

• príklad: vypínač
– stav: je zapnutý/vypnutý
– činnosti: dokáže sa (= dokážeme ho)
zapnúť a vypnúť
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Filozofický pohľad na objekty

• príklad: empétrojka
– stav:

em pé három

• má názov
• má interpreta
• má dĺžku
• veľkosť dátového toku (128 kbps, 190 kbps...)

– schopnosť:
• dokáže sa prehrať
• dokáže sa preniesť do MP3 walkmana™
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Triedy, objekty a inštancie

• trieda: predstavuje koncept, resp. pojem
Rum?
• príklad: pes
Komissar
Java?

• čo majú spoločné všetky psy
• aký je koncept ,,psovitosti". Dohodnime sa:
– 4 nohy, chvost, chlpy
– breše

PAZ1c
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Triedy, objekty a inštancie

• trieda: všeobecný abstraktný pojem
– Pes: 4 nohy, chvost, chlpy, breše

• objekt: konkrétny hmatateľný
objekt spĺňajúci podmienky danej triedy:
– Rex, Ariel Hviezdička, Lajka

• trieda je predlohou pre inštancie pojmy
objekt a inštancia sa zamieňajú

PAZ1c

Triedy vs objekty
paz1c

• trieda vs. objekt
• definícia vs. príklad
– def: bodom nazývame usporiadanú
dvojicu (x, y)...
– príklad: A = (2, 3)

• abstraktný pojem vs. konkrétna vec
• slovo v slovníku vs obrázok
• tlačivo vs. dáta v ňom
PAZ1c

Triedy

paz1c

• jemne upravíme našu definíciu psa
– psa:
• 4 nohy – nie až taká dôležitá vlastnosť
– černobyľský pes?
• chvost, chlpy... – rovnako neveľmi dôležité
– možno farba
• rasa – porovnaj dve inštancie
• vek
• ... iné podľa dohody
• breše – dôležitá: dva psy môžu brechať inak
• ... iné podľa dohody
PAZ1c

stav

schopnosti

paz1c

class Pes {
String rasa;
float vek;
}

Triedy

• stavové
premenné
• každý pes má
rasu
• každý pes má vek

•definujeme vlastný dátový typ Pes
•stav (o čom má objekt vedomosti) je reprezentovaný
v stavových premenných (alias inštančné premenné,
alias fields)
•o tom, ako sa zapíše to, čo objekt dokáže, viac
neskôr
PAZ1c
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Pôrod psa (vytváranie inštancie)
Pes.java

class Pes {
String rasa;
int vek;
}

PesTester.java

nový súbor!
už máme
dva...

class PesTester {
public static void main(String[] args) {
Pes dunčo;
dunčo = new Pes();
}
}

PAZ1c
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Pôrod psa (vytváranie inštancie)

• Pes dunčo;
– trieda je užívateľom definovaný dátový
typ

• dunčo = new Pes();

vlastný
dátový typ

– inicializácia premennej
– new Pes() = vytvor novú inštanciu
(objekt) typu Pes
– priraď ju do premennej dunčo typu Pes.

PAZ1c
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Pôrod psa (vytváranie inštancie)

Deklaráciu (Pes dunčo;)
a inicializáciu (dunčo = new Pes();)
vieme zapísať jedným riadkom.
PesTester.java
class PesTester {
public static void main(String[] args) {
Pes dunčo = new Pes();
}
}

PAZ1c

Štelujeme psa

paz1c

PesTester.java
class PesTester {
public static void main(String[] args) {
Pes dunčo = new Pes();
dunčo.rasa = "slovenský čuvač";
dunčo.vek = 8;
System.out.println(dunčo.rasa);
System.out.println(dunčo.vek);
}
}
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slovenský čuvač
8

Svorka psov
paz1c

pozorný čitateľ si domyslí class a main(...)
Pes dunčo = new Pes();
dunčo.rasa = "slovenský čuvač";
dunčo.vek = 8;
Pes rambo = new Pes();
rambo.rasa = "ťažko povedať";
rambo.vek = 3;
System.out.println(dunčo.rasa);
System.out.println(dunčo.vek);
System.out.println(rambo.rasa);
System.out.println(rambo.vek);
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slovenský čuvač
8
ťažko povedať
3
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Psy štekajúce, psy brechajúce

• objekt má stav a schopnosti
– výška a váha tvoria stav

• schopnosti sú záležitosti, ktoré sa
dajú v ľudskej reči vyjadriť slovesom
– štekaj! stoj! (udaj! kusaj!)

• štekanie zapíšeme ako procedúru /
funkciu zviazanú s danou triedou
• takáto procedúra / funkcia sa nazýva
metóda.
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Štekáme psom
Pes.java

class Pes {
String rasa;
int vek;
void stekaj() {
System.out.println("Haf!");
}
}
PesTester.java
// domyslíme si public class a main(...)
Pes dunčo = new Pes();
dunčo.štekaj();

PAZ1c

Haf!

paz1c

Využívame (psychické) stavy psa

• v metódach môžeme veselo využívať stavové
premenné.
Pes.java
class Pes {
String rasa;
int vek;
void stekaj() {
if (vek < 1) {
System.out.println("Píp!");
} else {
System.out.println("Haf!");
}
}
}

PAZ1c
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Využívame (psychické) stavy psa

Pes.java
class Pes {
String rasa;
int vek;
...
void pridajRok() {
vek = vek + 1;
}
}

PesTester.java
public static void main(String[] args) {

Pes pes = new Pes();
pes.vek = 7;
System.out.println(pes.vek);
pes.pridajVek();
System.out.println(pes.vek);
}

7
8
PAZ1c
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Štekanie s hodnotou

•príklad metódy vracajúcej hodnotu

návratový
typ

String stekaj() {
if (vek < 1) {
return "Píp!";
} else {
return "Haf!";
}
}
Pes dunčo = new Pes();
String štek =
dunčo.stekaj();
System.out.println(štek);
PAZ1c

return: vráti z metódy
danú hodnotu a ukončí beh
metódy
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V minulom dieli ste videli...

class Pes {
String rasa;
int vek;

inštančné premenné

String stekaj() {
return "Haf!"
}
metódy

void pridajRok() {
vek = vek + 1;
}
}
PAZ1c
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Chráňte životné prostredie a inštančné
premenné!

Pes slayer = new Pes();
slayer.vek = -125;

Huh?
záporný
vek?

Riešenie:
• ku všetkým inštančným premenným budeme
pristupovať pomocou metód
• tešíme sa na kopu klepkania!

PAZ1c
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Chráňte životné prostredie a inštančné
premenné!

public class Pes {

Pes slayer = new Pes();

//.. rasu vynecháme

slayer.nastavVek(25);

int vek;

int vekPsa = slayer.dajVek();
System.out.println(vekPsa);

void nastavVek(int novýVek) {
vek = novýVek;
}
int dajVek() {
return vek;
}
}
PAZ1c

Čo môj
záporný
vek?
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Chráňte životné prostredie a inštančné
premenné!

public class Pes {
To je
//...
lepšie
void nastavVek(int novýVek) {
if(novýVek >= 0) {
vek = novýVek;
} else {
System.out.println("Vek nesmie byť < 0");
}
}
slayer.nastavVek(3);
}
System.out.println(slayer.dajVek());
slayer.nastavVek(-125);
System.out.println(slayer.dajVek());
PAZ1c

3
Vek nesmie byť < 0
3
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Chráňte životné prostredie a inštančné
premenné!

Pes slayer = new Pes();
pes.nastavVek(25);
pes.vek = -17000;

Bwahaha
hahaha!

Au!

Ako zabrániť zlému vedcovi páchať neprístojnosti?
Vyhlásime inštančnú premennú v triede Pes za
súkromnú
private int vek;
PAZ1c
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Súkromné vlastníctvo

• k privátnym premenným môže
pristupovať len kód v danej triede
public class Pes {
private int vek;

Pes slayer = new Pes();

int dajVek()
slayer.vek = -17000;
{
return vek;
Do kela!
}
Taká
void nastavVek(int novýVek)
premenná
{
neexistuje!
vek = novýVek;
}
}
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Súkromné vlastníctvo

• Príklad použitia: chceme premennú,
do ktorej nemôžeme zapisovať (,,read
only")
public class Pes {
private int
vek;
int dajVek() {
return vek;
}
}

PAZ1c

Taká
premenná
neexistuje!

Pes slayer = new Pes();
slayer.vek = -17000;
slayer.nastavVek(25);
Taká
metóda
neexistuje!
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Daj a nastav po americky

• Pre každú inštančnú premennú naklepkáme 2
metódy:
– dajXXX
dajVek(), dajRasu()
– nastavXXX nastavVek(...), nastavRasu()
• Premenné určené len na čítanie majú len jednu
metódu
– dajXXX

PAZ1c
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Daj a nastav po americky

• Dohoda:
– metóda dajXXX sa bude zapisovať ako getXXX
– metóda nastavXXX sa bude zapisovať ako
setXXX
,,nahodíme gettre a settre"
• Nariadenie
– odteraz pristupujeme k premenným triedy len
cez getXXX a setXXX
,,úplné zapúzdrenie"
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Daj a nastav po americky

• Problém so slovenčinou
– správne by malo byť: String dajRasu()
– podľa dohody: getRasu()

• zabudneme na Ľ. Štúra a na skloňovanie
– nástroje predpokladajú takýto stav:
• private String rasa;
• get + rasa = getRasa()
• set + rasa = setRasa(String nováRasa)

• zabudneme na slovenčinu = riešenie odrodilca
,,reč, ktorú z domu vieš, ó, jak je lichá"

private String breed;
String getBreed()
setBreed(String aBreed)
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Preťažené metódy (nie výťahy)

• Niekedy je vhodné mať metódy s rovnakým názvom
• Preťažené (overloaded) metódy
• Ak majú dve metódy rovnaký názov, musia mať
rôzne typy parametrov.
void setVáha(int nováVáha) {

dve metódy s rovnakým
názvom

váha = nováVáha;
}
void setVáha(float nováVáha) {
//prevedieme desatinný int na celé číslo
//odrežeme des. miesta
váha = new Float(nováVáha).intValue();
}
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Preťažené metódy (nie výťahy)

• Príklad: notoricky známa metóda println()
v System.out
• 9 preťažených metód: pre každý primitívny
dátový typ jedna
• Ak by neexistovalo preťaženie, museli by
sme mať metódy
– printlnInt(int i);
– printlnFloat(float f);
– ....
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Preťažené metódy (nie výťahy)

• Pozor: metódy s rôznymi návratovými typmi sa
nepovažujú za preťažené, ba priam sa nie sú
povolené
public class Pes {
String štekaj() {
return "Haf haf";
}
int štekaj() {
return 0101010101;
}
}

PAZ1c

Pes dunčo = new Pes();
dunčo.štekaj();

Hm, ktorá
je tá
správna?

Konštruktory

paz1c

• Spomnime:
Pes dunčo = new Pes();

• Načo sú tam tie dve zátvorky?
• Odpoveď:
– existuje špeciálna metóda, ktorá sa zavolá pri
vytváraní objektu na halde
– zvaná konštruktor
– užitočná pri úvodnom nastavení objektu

• Kde boli konštruktory doteraz?
– boli neviditeľné, resp. prázdne
PAZ1c
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Vypíšte správu pri zrodení nového psa

• Riešenie: v triede Pes vytvoríme nový
konštruktor
public class Pes {
Pes() {
System.out.println("Haf!");
}
}
Pes lajka = new Pes();
Pes dunčo = new Pes();

PAZ1c

Haf
Haf

Konštruktory

paz1c

Pes

public class

Pes()

{

{

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

• názov konštruktoru musí byť rovnaký ako názov
triedy
• konštruktor nemá uvedený návratový typ a v jeho
tele sa nevracia žiadna hodnota
public class Pes {
void Pes() {
...
}
PAZ1c}

public class Pes {
Pes Pes() {
return this;
}
}

paz1c

Konštruktory s parametrami

public class Pes {
...
Pes(String nováRasa, int novýVek) {
rasa = nováRasa;
vek = novýVek;
}
}

• konštruktory môžu mať parametre
• presne ako metódy
Pes dunčo = new Pes("buldog", 25);
System.out.println(dunčo.getVek());

PAZ1c

25
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Parametrami preťažení konštruktéri

• konštruktorov môžeme mať koľko len chceme
public class Pes {
...
Pes(String nováRasa, int novýVek) {
rasa = nováRasa;
vek = novýVek;
}
Pes(String nováRasa) {
rasa = nováRasa;
}
Pes() {
//nerob nič
}
}

PAZ1c

preťažené
konštruktory
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Parametrami preťažení konštruktéri

• Pozor! Ak používame preťažené konštruktory a
chceme používať aj prázdny konštruktor, musíme ho
v triede explicitne napísať!
public class Pes {
Pes(String nováRasa, int novýVek) {
rasa = nováRasa;
vek = novýVek;
}
}
Pes dunčo = new Pes();

PAZ1c

The constructor Pes() is
undefined!
/
Konštruktor Pes() nie je
definovaný!
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Parametrami preťažení konštruktéri

• Pozor! Ak používame preťažené konštruktory a
chceme používať aj prázdny konštruktor, musíme ho
v triede explicitne napísať!
public class Pes {
Pes() {
// prázdny konštruktor
}
Pes(String nováRasa, int novýVek) {
rasa = nováRasa;
vek = novýVek;
}
}
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Dátové štruktúry

paz1c

• s obyčajnými dátovými typmi by sme
sa ďaleko nedostali
• potrebujeme často reprezentovať
komplikované štruktúry
• spomni matematiku:
– množiny
„Teória množín je programovací jazyk.“

– zoznamy
– funkcie (postupnosti)
– stromy (grafy)
PAZ1c

Polia obyčajné
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,,...a od Prešova v tym poľu"
• už poznáme
• deklarácia a inicializácia

pole dĺžky 4

String[] reťazce = new String[4];

• alternatívna deklarácia a inicializácia
String[] reťazce = { "Ferko", "Miško" };

• prístup k prvkom poľa

pole dĺžky 2

String prvý = reťazce[0];

• dĺžka poľa
String dlzka = reťazce.length;
PAZ1c

bez zátvoriek!
toto nie je
metóda

v kučeravých
zátvorkách
vymenujeme
prvky poľa

paz1c

Výhody a nevýhody polí

+ dĺžka poľa môže byť určená premennou
• komplikované vkladanie prvkov do existujúceho
poľa
– nadeklarovať nové pole o jedna dlhšie
– v cykle skopírovať prvú časť poľa, nový prvok, zvyšok

• komplikované mazanie prvkov z poľa
– nadeklarovať nové pole o jedna kratšie
– v cykle skopírovať prvú časť poľa, zvyšok za vymazaným
prvkom

PAZ1c
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Polia dynamické čili zoznamy

• našťastie máme zoznamy – trieda
java.util.ArrayList
• deklarácia a inicializácia
java.util.ArrayList<String> mená
= new java.util.ArrayList<String>();

• pridanie prvku (na koniec zoznamu)
mená.add("Rex");

• prístup k prvku
String meno = mená.get(0);

• dĺžka zoznamu
int dĺžka = mená.size();
PAZ1c

so zátvorkami!
toto je metóda!

Polia dynamické čili zoznamy

mená.add(1,

"Lassie");

– viď dokumentácia
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3

1

0

– pridanie na ,,druhú" pozíciu
– prvky sa posunú doprava

• ostatné operácie

2
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• pridanie prvku na pozíciu

1
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– prvky sa posunú doľava
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Polia vs. zoznamy

paz1c

• polia vieme previesť na zoznam a späť
• zoznam => pole
potrebujeme
String[] poleMien
= mená.toArray(new String[0]);

sem dať
prázdne pole

• pole => zoznam
java.util.List<String> mená
= java.util.Arrays.asList(poleMien);

• porovnanie

PAZ1c

– prístup k poliam je rýchlejší – chlieviky v pamäti
za sebou
– v Jave 5: zoznamy majú všetky výhody polí a
odstraňujú ich nevýhody

Prechádzame poľom

paz1c

• dva spôsoby prechádzania poľom
String[] mená = { "Rex", "Brok" };

• klasický
for (int i = 0; i < mená.length; i++) {
String meno = mená[i];
System.out.println(meno);
nevieme zistiť
}

• Java 5:
for (String meno : mená) {
System.out.println(meno);
}
PAZ1c

index prvku,
ale často ho
netreba

Prechádzame zoznamom

paz1c

• dva spôsoby prechádzania zoznamom
• klasický
for (int i = 0; i < zoznamMien.size(); i++) {
String meno = zoznamMien.get(i);
System.out.println(meno);
}

• Java 5:
for (String meno : zoznamMien) {
System.out.println(meno);
}

PAZ1c
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Ďalšie dátové štruktúry

• v starej Jave – namiesto ArrayList-ov
bol java.util.Vector.
– radšej používajme ArrayList

• existujú aj ďalšie dátové štruktúry
– množina – java.util.HashSet
– mapa – java.util.HashMap
– o nich neskôr...

PAZ1c
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Utajené metódy práce s kávou

• Je užitočné vedieť o niektorých
,,utajených metódach" práce s
objektami
• traja zhavranelí bratia
– toString()
,,znak si a v znak sa obrátiš"

– equals()
,,všetci sú si rovní, len niektorí sú si rovnejší"

– hashCode()
,,heš! heš!"
PAZ1c
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Metóda toString()

toString()

"buldog, 5 rokov"

• Každá trieda môže mať metódu s hlavičkou
public String toString()

• Metóda slúži na vrátenie ľubovoľného
reťazca, ktorý popisuje objekt
• Často používaná na ladenie
PAZ1c
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Metóda toString()

class Pes {
"buldog, 5 rokov"
private String rasa;
toString()
private int vek;
…
public String toString() {
String s = "Pes rasy " + rasa + " s vekom " + vek;
return s;
}
}
Pes lajka = new Pes();
lajka.setRasa("buldog");
lajka.setVek(5);
System.out.println(lajka.toString());

System.out.println(lajka);
PAZ1c

Pes rasy buldog s vekom 5

pri volaní metódy println()
sa metóda toString()
volá automaticky

paz1c

Metóda toString()

public String toString() {
return String.format("Pes rasy %s s vekom %d", rasa, vek);
}

•Metóda format funguje na spôsob printf() v Cčku
•Užitočná na formátovanie výstupu
• %s a %d sú zástupné znaky
• %s je zástupný znak pre reťazec. V príklade sa
nahradí hodnotou premennej rasa
• %d je zástupný znak pre celé číslo. V príklade
nahradí hodnotou premennej vek
PAZ1c

paz1c

Formátovanie disku reťazcov

String prvy = "Miško";
String druhy = "Ferko";
int vek1 = 25;
float vek2 = 35.0f;
String.format("%s - %d, %s - %f", prvy, vek1, druhy, vek2)

• Prvý parameter je reťazcová
premenná prvy,
• Druhý celé číslo vek1
• Tretím reťazec druhy
• Štvrtým reálne číslo vek2

PAZ1c

Miško – 25, Ferko – 35.0

Metóda equals()

paz1c

?

equals()

• Slúži na porovnávanie objektov
• Ale ako môžeme porovnávať dva objekty?
– databázovo
• ak majú dva objekty rovnaké ID, sú rovnaké
• čo dvaja občania s rovnakým rodným číslom?

– porovnaním atribútov
• dva psy sú rovnaké, ak majú rovnakú rasu a rovnaký
vek

,,ve¾mi zjednodušené"

• Každá trieda môže mať metódu
public boolean equals(Object obj)
PAZ1c
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Metóda equals()

• Častejšie sa zvykne používať
porovnávanie atribútov
• Metóda sa ľahko pochopí, ale ťažko
napíše

?

equals()

public boolean equals(Object o) {
Pes pes = (Pes) o;
if(pes.getRasa().equals(rasa)
&& pes.getVek() == vek)
{
return true;
else {
return false;
}
}

PAZ1c

Keďže parameter
je Object (teda
hocičo), musíme
zmeniť dátový typ
zo všeobecného
Object-u na Psa
(Viď dedičnosť)
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Metóda equals()

• Častejšie sa zvykne používať
porovnávanie atribútov
• Metóda sa ľahko pochopí, ale ťažko
napíše
public boolean equals(Object o) {
Pes pes = (Pes) o;
if(pes.getRasa().equals(rasa)
&& pes.getVek() == vek)
{
return true;
else {
return false;
}
}

PAZ1c

?

equals()

Tu môže prísť
hocičo, aj objekt
typu Asteroid

Nesmierne
komplikácie pri
dedičnosti, treba
ošetriť veľa
bočných prípadov
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Metóda equals()

• Metóda sa ľahko pochopí,
ale ťažko napíše

?

equals()

Čítanie z listov JavaDocu, kapitola Object, metóda equals();
Vlastnosť ,,rovná sa" musí byť
• reflexívna
• symetrická
• tranzitívna
• konzistentná
• negatívna vzhľadom na null

PAZ1c
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Metóda equals()

• Riešenie: inžiniersky prístup: použitím IDE (Eclipse)
a jeho nástroja na vygenerovanie metódy.
public boolean equals(Object obj) {
if (this == obj) return true;
if (obj == null) return false;
if (getClass() != obj.getClass()) return false;
final Pes other = (Pes) obj;
if (rasa == null) {
if (other.rasa != null)
return false;
} else if (!rasa.equals(other.rasa))
return false;
if (vek != other.vek)
return false;
return true;
PAZ1c
}

Metóda hashCode()
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hashCode()

204290392390230

ak to nie je
splnené,
množiny
nebudú
fungovať

• Používaný v algoritmoch triedy pre množiny
HashSet
• Každý objekt by mal mať svoj čo najjedinečnejší
kód.
• Požiadavky:
– ak sú dva objekty rovnaké (equal), majú rovnaký
hashCode
– dva nerovnaké objekty môžu mať rovnaký hashCode

• Opäť inžiniersky prístup: generovanie pomocou IDE
PAZ1c

paz1c

Reprezentácia dátových typov
v pamäti počítača

• alias ,,Bratia == a equals() zasahujú"
• jestvujú dva druhy dátových typov:
primitívy a objekty
– primitívy: int, boolean, float,
double,...
• dátové typy začínajúce malým písmenom

– objekty: String, Pes,...
• začínajúce veľkým písmenom

PAZ1c
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Reprezentácia primitívov v pamäti
počítača

• primitívy: presne ako v Pascale
– premenná je chlievik v pamäti, ktorý má
• názov (i)
• dátový typ (int)
• veľkosť podľa dátového typu (int: 32 bitov)

• príklad: int i = 52. V binárnom kóde:
110100
i je názov
tridsiatich
dvoch
chlievikov v
pamäti
PAZ1c

0

...

1 1 0 1 1 0 0
32 chlievikov

Reprezentácia primitívov v pamäti
počítača

paz1c

• primitívy: presne ako v Pascale
– premenná je chlievik v pamäti, ktorý má

int
PAZ1c

0

1

1

d

1

0

1

1

i

long d = 50

1

1

1

0

0

0

0

• názov (i)
• dátový typ (int)
• veľkosť (rozsah) podľa dátového typu (int: 32 bitov)

long

long má rozsah
64 bitov = väčší
chlievik

paz1c

Reprezentácia primitívov v pamäti počítača

• porovnanie primitívov: výhradne cez ==
• porovnajú sa chlieviky bit po bite.
– 110100 (50) == 110100 (50)
– 110101 (51) != 110100 (50)

PAZ1c

dátový typ

veľkosť

int

32 bitov

float

32 bitov

boolean

ťažko povedať, povedzme 1 bit

double

64 bitov

byte

8 bitov
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Reprezentácia primitívov v pamäti
počítača - objekt

• Objekt je premenná typu špecifikovaného
triedou objektu.
• premenná je chlievik v pamäti, ktorý má
– názov (i)
– dátový typ (int)
– veľkosť podľa dátového typu

• Veľkosť?
– aký veľký je String? A Pes? A Veľryba?

PAZ1c
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Je Veľryba väčšia než Mravec?

• nevieme, aký veľký je objekt
• objekty nemôžeme natlačiť do
chlievika
– čo keď sa nezmestia?
– jak dostat velrybu do pohárku
– nemôžeme mať nekonečne veľký chlievik
Riešenie
• smerní...ehm, referencie
PAZ1c

<
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Všetky objekty sú na kope... teda halde

Urob si haldu v pamäti počítača, v halde urob
priehrady a zvnútra i zvonka ich vymaž smolou! A
postav ju takto: tristo MB bude jej dĺžka, päťdesiat
MB jej šírka a tridsať MB jej výška.
Do korába vojdeš ty i tvoji synovia, tvoja žena aj
ženy tvojich synov s tebou.
Zo všetkých vtákov podľa svojho druhu, z dobytka
podľa svojho druhu a z plazov podľa svojho druhu
vojdú po dvoch do korába s tebou, aby mohli žiť.
– IT Genesis

PAZ1c
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Všetky objekty sú na kope... teda halde

• halda (heap) je priestor v pamäti určený
pre objekty
– nemýliť si s heapsortom (triedenie haldovaním)!

• je spravovaný automaticky Javou
• prostý programátor nevie o existencii haldy
• na halde sa dejú kadejaké zverstvá
– automatické uvoľnovanie pamäte (Garbage
Collection)
– o tom však neskôr

PAZ1c

Detaily v útrobách psa

paz1c

• Pes dunčo = new Pes()
• Pes dunčo;
–

vytvorí sa nové premenná dunčo typu Pes

• new Pes()
na halde sa vytvorí dostatok pamäte pre novú
inštanciu

0

–

1

1

dunèo
PAZ1c

Pes

paz1c

Všetky objekty sú na kope... teda halde

• Pes dunčo = new Pes()
• premenná dunčo je nasmerovaná na
inštanciu psa na halde. Bude obsahovať
adresu inštancie na halde

0

,,tretí chlievik zhora, piaty sprava, vedľa
veľryby"

1

1

dunèo
Pes

PAZ1c
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Adresa ja, adresa ty...

• premenná dunčo obsahuje adresu
inštancie na halde
• to je presne idea smerníkov
• našťastie:
– smerníky sú v pozadí
– užívateľ ich nevidí
• ani nechce vidieť

– žiadne ^. ako v Pascale
PAZ1c

Podobenstvo s diaľkovým ovládaním

paz1c

• premenná Pes obsahuje ,,diaľkové
ovládanie" inštancie na halde
Pes aibo = new Pes();
1. Pes aibo ... vytvoríme novú premennú
teda pohárik s diaľkovým ovládaním

aibo
Pes

PAZ1c

2. new Pes() ... vytvorenie novej inštancie na
halde
3. priradenie .. diaľkové ovládanie
naprogramujeme na ovládanie konkrétnej
inštancie (teda Aiba).
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Podobenstvo s diaľkovým ovládaním

• Ak pohárik int má veľkosť 32 bitov,
akú veľkosť má pohárik typu Pes?
• Nevedno, ale ani nás to netrápi.
– JDK od Sunu: 64 bitov
– Java od Janka Hraška:
• 64 bitov na obed
• 32 bitov v noci

aibo
Pes

PAZ1c
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Otázka k diaľkovým ovládaniam

• Ak nadeklarujem premennú a nepriradím jej
nič, koho riadi diaľkové ovládanie?
Pes aibo;
Premenná, ktorej nebola priradená žiadna
inštancia ukazuje na null.
– null je analógia nil z Pascalu: smerník, ktorý
ukazuje nikam.

Ak premenná ukazuje na null, mám diaľkové
ovládanie, ale nemám k nemu televízor.
aibo
PAZ1c

Pes

paz1c

Dôsledky diaľkového ovládania

• Čo spraví nasledovný kód?
Pes dunčo = new Pes();
dunčo.setRasa("čuvač„);
dunčo.setVek(25);
System.out.println(dunčo.getVek());
Pes aibo = dunčo;
aibo.setVek(35);
System.out.println(aibo.getVek());
System.out.println(dunčo.getVek());

PAZ1c

25
35

35

Ale prrrrečo?

paz1c

Pes dunčo= new Pes();

dunčo
Pes

Pes aibo = dunčo

aibo
Pes

PAZ1c

•obe diaľkové ovládania
riadia toho istého psa
•ak zmeníme vek pomocou
aiba, zmení sa aj vek pre

dunča

paz1c

Dôsledky diaľkového ovládania

Pes dunčo = new Pes();
Pes aibo = dunčo;
if(dunčo == aibo) {
//platí
}

dunčo
Pes

• Podmienka platí, lebo dunčo aj aibo
ukazujú na toho istého psa.
• Toto je však výnimočná situácia.

aibo
Pes

PAZ1c
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Dôsledky diaľkového ovládania

String dunčo = "dunčo";
String dunčo2 = dunčo;

dunčo
if(dunčo == dunčo2) {
//platí
}

"dunčo"

Pes

• Podmienka platí, lebo dunčo aj dunčo2
ukazujú na ten istý reťazec.
dunčo2
Pes

PAZ1c
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Dôsledky diaľkového ovládania

String dunčo = "dunčo";
String dunčo2 = "dunč" + "o";
if(dunčo == dunčo2) {
//ráno platí, večer už nie
}

dunčo

"dunčo"

Pes

"dunčo"

• Podmienka platí, lebo dunčo aj dunčo2
nemusia ukazovať na ten istý reťazec.
• Kompilátor nemusí vedieť, že "dunč"
+ "o" má nasmerovať na existujúci
reťazec.
• Preto porovnávame cez equals() !
PAZ1c

dunčo2
Pes

paz1c

Zásada s veľkým Z

Morálne ponaučenie:
• objekty porovnávame cez equals()!
názov typu objektu sa začína veľkým písmenom

• Stringy sú objekty!

• primitívne typy porovnávame cez ==!
názov primitívu sa začína malým písmenom

•primitívy nie je možné porovnávať cez equals()!
•primitív nemá metódy, nastane kompilačná
chyba

PAZ1c
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Zásada s veľkým Z2

Morálne ponaučenie 2:
• objekty porovnávame cez == jedine v prípade, že ho
porovnávame s null.
Pes pes; // v psovi je null
if(pes == null) {
System.out.println("Kde je pes?“);
}

• nepíšeme pes.equals(null)
•vedie to k chybe
•null znamená nič a nič nemá žiadne schopnosti (= žiadne
metódy!)
PAZ1c
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Dôsledky diaľkového ovládania - polia
String[] pole = new String[4];

pole[0]

pole[1]

pole[2]

pole[3]

String

String

String

String

•Máme pole štyroch pohárikov s diaľkovými ovládaniami, ktoré
neriadia žiaden objekt (neukazujú nikam)
•Každý z prvkov má hodnotu null.
•Dôsledok: pole[0].length() = NullPointerException =
výbuch = snažíme sa volať metódu na neexistujúcom objekte
PAZ1c
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Dôsledky diaľkového ovládania
– polia a objekty

Pes dunčo = new Pes();
Pes[] psi = new Pes[2];
psi [0] = dunčo;
psi[0].setVek(4);
System.out.println(psi[0].getVek());
System.out.println(dunčo.getVek());

dunèo

PAZ1c

psi[0]

psi[1]

Pes

Pes

Pes

paz1c

Národnostné konflikty v triedach

• dosiaľ sme mali jednoduché názvy tried – Pes,
Veľryba...
• problém nastáva, keď dva projekty pomenujú triedu
rovnako
– Attribute: spracovávač webových stránok v HTML
– Attribute: v podpore pre tlač
– Attribute: v projekte IGAP T. Horvátha

• Čo keď chcem používať vo svojej aplikácii aj HTML
spracovávač aj IGAP?
– Riešenie 1: dohoda medzi programátormi, premenovanie
tried
• HTMLAttribute, PrintAttribute, IgapAttribute

– problém: s T. Horváthom sa dohodnete, s autormi Javy už
nie
PAZ1c
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Zabaľme konflikty
Riešenie 2: balíčky

• zaveďme hierarchickú štruktúru á la
adresáre pre triedy
• každá trieda má názov získaný z hierarchie
– org.htmlparser.Attribute: v HTML parseri
– javax.print.attribute.Attribute: v
podpore pre tlač
– uinf.wid.Attribute: v projekte IGAP T.
Horvátha

PAZ1c
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Zabaľme konflikty

• Ak chceme vytvoriť novú inštanciu HTML
atribútu, musíme uviesť celý názov cesty.
org.htmlparser.Attribute atribút = new
org.htmlparser.Attribute();
• Problém: dá si niekto na obed toto?
org.springframework.aop
.framework.autoproxy.metadata
.AttributesThreadLocalTargetSourceCreator c
= new org.springframework.aop
.framework.autoproxy.metadata
.AttributesThreadLocalTargetSourceCreator();

PAZ1c
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Syndróm karpálneho tunelu a jeho riešenie

• namiesto klepkania názvu triedy použijeme import
import
public class AttributeTester {
public static void main(String[] args) {
uinf.wid.Attribute a = new uinf.wid.Attribute();
Attribute a = new Attribute();
}
}

• import hovorí toto: ak používam triedu
Attribute, znamená to, že vlastne používam
triedu uinf.wid.Attribute;
• import nie je include: obsah triedy Attribute
sa nevkladá do triedy AttributeTester
PAZ1c
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Balíčky

• každá trieda prináleží do nejakého balíčka
• výnimka-nevýnimka: existuje implicitný balíček
(default package), ktorý je tvorený ,,koreňovým
adresárom" hierarchie
• náš Pes bol zatiaľ v implicitnom balíčku
• triedy v implicitnom balíčku netreba importovať
– trieda v balíčku nevidí implicitný balíček

• v implicitnom balíčku nie sú štandardne žiadne
triedy (pokiaľ nepoužívame prasácky napísané
knižnice)

PAZ1c
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Štábna kultúra

• Odteraz zaradíme každú našu triedu do
balíčka
• Príklad: novotnyr.zvierata.Pes
• Ale ako?
package novotnyr.zvierata;
public class Pes {
private String rasa;
private int vek;
...
}

To však nie je všetko...
PAZ1c

Balíčky
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• Zabudli sme sa spýtať: čo napr. taký String?
– String sa volá java.lang.String
– Triedy v balíčku java.lang sa nemusia
importovať

• Trieda v rovnakom balíčku sa nemusí
importovať
package novotnyr.zvierata;

package novotnyr.zvierata;

public class Pes {

import novotnyr.zvierata.Pes;

netreba
PAZ1c

public class PesTester {
...
Pes pes = new Pes();
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Balíčky

• Viacero importov z rovnakého balíčka vieme
zapísať skrátene
import novotnyr.zvierata.Pes;
import novotnyr.zvierata.Mačka;
import novotnyr.zvierata.Lasica;
public class PesTester {
...
import novotnyr.zvierata.*;
public class PesTester {
...

PAZ1c

importuj všetky triedy
z balíčka
novotnyr.zvieratá
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Nadradené a podr(i)ad(e)né balíčky

• Trieda automaticky importuje (= netreba
písať import) len triedy zo svojho balíčka
• Musíme importovať aj triedy z nadradených,
aj z podriadených balíčkov
import triedy z
podriadeného
balíčka

import triedy z
nadriadeného
balíčka

package novotnyr;

package novotnyr.zvierata;

import novotnyr.zvierata.Pes;

import novotnyr.Búda;

public class Búda {
private Pes obyvateľ;

public class Pes {
private Búda bydlisko

PAZ1c
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Nadradené a podr(i)ad(e)né balíčky

• Hviezdičkový import znamená len ,,importuj
triedy z tohto balíčka"
• Triedy z podriadených balíčkov sa takto
NEimportujú
– import java.util.* importne java.util.ArrayList,
java.util.HashMap, atď
– NEimportne napr. triedu
java.util.prefs.Preferences, ani napr.
java.util.regex.Pattern

• nedá sa ani použiť import
java.util.*.*.*
PAZ1c
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Štábna kultúra

• Zdrojové súbory tried sa doteraz váľali v
jednom adresári.
• Norma: skompilované triedy musia byť uložené
v adresárovej štruktúre zodpovedajúcej
hierarchii balíčkov
• Príklad: skompilovaná trieda
novotnyr.zvierata.Pes musí byť v súbore
nejakýAdresár\novotnyr\zvierata\Pes.class
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Balíčky, CLASSPATH a iné potvory

• Ako Java vie, že triedu

novotnyr.zvierata.Pes má načítať práve

z tohto adresára?
nejakýAdresár\novotnyr\zvierata\Pes.class

• premenná prostredia CLASSPATH
WinXP: Ovládacie panely | Systém | Upresniť |
Premenné prostredia | Systémové premenné

• obsahuje adresáre, v ktorých sa má
začať prehľadávať hierarchia balíčkov

PAZ1c
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Balíčky, CLASSPATH a iné potvory

• Príklad:
– majme CLASSPATH=C:\
– chceme používať triedu novotnyr.zvierata.Pes
uloženú v
D:\Java\psi\novotnyr\zvierata\Pes.class

• Riešenie
– prehľadávame CLASSPATH:
• hľadáme súbor C:\novotnyr\zvierata\Pes.class

– taký súbor neexistuje = chyba!
java.lang.NoClassDefFoundError: novotnyr.zvierata.Pes
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Balíčky, CLASSPATH a iné potvory

• Riešenie
– CLASSPATH upravíme na
CLASSPATH=C:\;D:\Java\psi
– prehľadávame CLASSPATH
• C:\novotnyr\zvierata\Pes.class nenájdený
• D:\Java\psi\novotnyr\zvierata\Pes.class
nájdený = OK!
• Nenastavený CLASSPATH je to isté ako

CLASSPATH=.
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BODKA =
Hľadaj v
aktuálnom
adresári
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Balíčky, CLASSPATH a iné potvory

• CLASSPATH môžeme nastaviť aj pri
spúšťaní java.exe
java –cp C:\;D:\Java\psi
novotnyr.zvierata.Pes
• Integrované vývojové prostredia riešia
CLASSPATH sami
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Ako nenechať vybuchnúť program pri
udeľovaní zápočtu

,,V tvojich programoch vznikne v nich mnoho chýb a v pote tváre
budeš stále opravovať svoje dielo.!

• Život programátora je smutný
• Všade je kopa chýb
– chyby syntaktické:
• hlásené kompilátorom – vieme vyriešiť

– chyby pri behu programu
• ako na ne?

PAZ1c
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Ako nenechať vybuchnúť program pri
udeľovaní zápočtu

Behové chyby: čím je bližšie termín odovzdania
projektu, tým viac behových chýb vzniká
– programátorský škriatok dá na vstup nesprávne
údaje
,,Pretože tam, kde očakávate vstup 12, užívateľ just zadá Britney Spears
is not dead!

– súbory sa záhadne presúvajú po disku
– na disku dôjde miesto
príčinou nemusí byť nutne DC++/Torrent/eMule...

– administrátor sa rozhodol zmeniť heslá k
databáze
,,Jsem princezná Rosella a zaspívám vám písničku: Divide by zero
overflow"
PAZ1c

paz1c

Ako nenechať vybuchnúť program pri
udeľovaní zápočtu

• Riešenie: Výnimky
• Príklad: synček píše domácu úlohu.
• Algoritmus:
– vezmi učebnicu, písanku a pero
– vyrieš príklad
– po skončení ju odlož do aktovky

PAZ1c

Ako nenechať vybuchnúť program pri
udeľovaní zápočtu

paz1c

•

Klasické jazyky:
–

nájdi pero. Podarilo sa?
•

nájdi písanku. Podarilo sa?
–

•

PAZ1c

nájdi zadanie. Podarilo sa?

Jazyky s podporou výnimiek:
–

Nebudeme sa synčeka pýtať, či našiel pero, či má
písanku, a či si vôbec zapísal znenie DÚ

–

Necháme ho pracovať a synček sám zahlási, ak mu niečo
prekáža vo vyriešení úlohy

–

Všetky prekážky bude musieť niekto (otecko?) odstrániť,
resp. sa s nimi vysporiadať

paz1c

Ako nenechať vybuchnúť program pri
udeľovaní zápočtu

• skús toto:
– nájdi pero
– nájdi písanku
– nájdi zadanie
– vyrieš príklad
– odlož všetko do tašky

• ak sa niečo nepodarilo...
– pero nemá atrament, písanku zjedol pes, zadanie je
naškrabané...

• ....DÚ asi nedokončíme, musíme sa s tým nejak
vysporiadať
PAZ1c

Ako nenechať vybuchnúť...

paz1c

• try {

skús...

Pero pero = izba.getPero();
Písanka zošit = izba.getPísanka();
String zadanie = učebnica.getDÚ();
dieťa.vyriešDomácuÚlohu(pero, zošit, zadanie)
taška.odlož(pero, zošit)

• } catch (PeroJePrázdneException e) {
System.out.println("Prepáčte, že som
nenapísal DÚ, ale nemal som atrament");

• } catch (NemámPísankuException e) {
System.out.println("Prepáčte, že som
nenapísal DÚ, ale nemal som písanku a
obchod bol zavretý");

• }

PAZ1c

riešime chybové
stavy

paz1c

Ako nenechať vybuchnúť...

• Čo je PeroJePrazdneException?
• exception = výnimka
• ľubovoľná metóda môže v prípade chyby
vyhodiť výnimku
• výnimka znamená, že nastala chybová
situácia a beh metódy sa ukončil
• kus kódu, ktorý takúto metódu volá, môže
výnimku odchytiť a vysporiadať sa s ňou
PAZ1c

paz1c

Reálnejší príklad – čítanie zo súboru

public static void main(String[] args) {
FileReader r = new FileReader("C:/autoexec.bat");
int znak = 0;
znak = r.read();
while(znak != -1) {
Trieda sa ani
System.out.println(znak);
neskompiluje.
znak = r.read();
Uvidíte prečo...
}
}
java.io.FileReader

Unhandled exception type FileNotFoundException
Unhandled exception type IOException

PAZ1c

paz1c

Reálnejší príklad – čítanie zo súboru

JavaDoc pre java.io.FileReader: hlavička metódy je
public int read() throws IOException
• Ľudskou rečou:
Milý užívateľ. Pri čítaní zo súboru pomocou tejto
metódy môže nastať nejaká vstupno-výstupná
chyba. Ak sa to stane, metóda to oznámi
nadradenej metóde výnimkou IOException.
• Teda ak voláme metódu read(), musíme si
uvedomiť, že môže nastať chyba.
• Uvedomenie si = obalenie kódu do try-catch.
PAZ1c

paz1c

Reálnejší príklad – čítanie zo súboru
skús

public static void main(String[] args) {
try {
FileReader r = new FileReader("C:\autoexec.bat");
int znak = 0;
znak = r.read();
while(znak != -1) {
toto sprav,
System.out.println(znak);
ak nastane
znak = r.read();
výnimka
}
} catch (IOException e) {
System.out.println("Pri čítaní nastala chyba");
}
}

Skús čítať zo súboru a ak, božechráň, nastane chyba, vysporiadaj
sa s ňou tak, že vypíš hlášku na konzolu a skonči.
PAZ1c

paz1c

Reálnejší príklad – čítanie zo súboru

public static void main(String[] args) {
try {
FileReader r = new FileReader("C:\autoexec.bat");
int znak = 0;
znak = r.read();
nech
while(znak != -1) {
nastane
System.out.println(znak);
výnimka!
znak = r.read();
}
} catch (IOException e) {
System.out.println("Pri čítaní nastala chyba");
}
}

Ak nastane v bloku try výnimka, zvyšné riadky sa preskočia a
začne sa vykonávať catch blok.
PAZ1c

A nakoniec sa všetko dobre skončilo...

paz1c

try {
...
} catch (IOException e) {
System.out.println(e.getMessage());
}

• výnimky sú tiež objektami
• tuto odchytávame výnimku java.io.IOException
• trieda java.io.IOException má všakovaké metódy
• getMessage() – textový popis výnimky
• e je objekt typu IOException, môžeme ho použiť na
výpis
• bližšie informácie viď dokumentácia JavaDoc
PAZ1c

A nakoniec sa všetko dobre skončilo...

paz1c

try {
otvor špajzu; //otvorŠpajzu throws ŠpajzaVykradnutáException
vezmi motyku; //getMotyka throws MotykaNenájdenáException
okop záhradu;
zatvor špajzu;
} catch (MotykaNenájdenáException e) {

Kto nezavrel
špajzu?

System.out.println("Nenašiel som motyku. Idem vegetiť");
} catch (ŠpajzaVykradnutáException e) {
System.out.println("Hm, tak nič.");
}
PAZ1c

Riešenie č. 1

paz1c

try {
otvor špajzu; //otvorŠpajzu throws
ŠpajzaVykradnutáException
vezmi motyku; //getMotyka throws MotykaNenájdenáException
okop záhradu;
zatvor špajzu;
} catch (MotykaNenájdenáException e) {
System.out.println("Nenašiel som motyku. Idem vegetiť");
} catch (ŠpajzaVykradnutáException e) {
System.out.println("Hm, tak nič.");
}
if (špajza.jeOtvorena()) zatvor špajzu;
PAZ1c

opakujúci
sa kód!

paz1c

Riešenie č. 2 – blok finally

try {
otvor špajzu; //otvorŠpajzu throws ŠpajzaVykradnutáException
vezmi motyku; //getMotyka throws MotykaNenájdenáException
okop záhradu;
zatvor špajzu;
} catch (MotykaNenájdenáException e) {

toto nám už
netreba

System.out.println("Nenašiel som motyku. Idem vegetiť");
} catch (ŠpajzaVykradnutáException e) {
System.out.println("Hm, tak nič.");
} finally {
zatvor špajzu;
}
PAZ1c

blok vykoná
nakoniec, či už
nastala výnimka,
alebo nie

paz1c

Konečne .. blok finally

• Blok finally sa vykoná vždy
• Ak nastane v try bloku výnimka
– vykoná sa kód v príslušnom catch bloku
– Potom sa vykoná finally blok

• Ak výnimka nenastane
– dokončí sa try blok
– Potom sa vykoná finally blok

PAZ1c

paz1c

Prípad, že je všetko OK

try {
otvor špajzu; //otvorŠpajzu throws ŠpajzaVykradnutáException
vezmi motyku; //getMotyka throws MotykaNenájdenáException
okop záhradu;
} catch (MotykaNenájdenáException e) {
System.out.println("Nenašiel som motyku. Idem vegetiť");
} catch (ŠpajzaVykradnutáException e) {
System.out.println("Hm, tak nič.");
} finally {
zatvor špajzu;
}

PAZ1c

paz1c

Ak sa veci pokazia...

try {
otvor špajzu; //otvorŠpajzu throws ŠpajzaVykradnutáException
vezmi motyku; //getMotyka throws MotykaNenájdenáException
okop záhradu;
} catch (MotykaNenájdenáException e) {
System.out.println("Nenašiel som motyku. Idem vegetiť");
} catch (ŠpajzaVykradnutáException e) {
System.out.println("Hm, tak nič.");
} finally {
zatvor špajzu;
}

PAZ1c

paz1c

Praktický príklad – načítanie súboru

FileReader súborovýČitateľ = new FileReader("C:/test.txt");
BufferedReader br = new BufferedReader(súborovýČítateľ);
String riadok = null;
riadok = br.readLine();
while(riadok != null) {
System.out.println(riadok);
riadok = br.readLine();
}
br.close();
červeným
písmom sú
miesta
výnimiek
PAZ1c

Praktický príklad – načítanie súboru 2

paz1c

try {
FileReader súborovýČitateľ = new FileReader("C:/test.txt");
BufferedReader br = new BufferedReader(súborovýČítateľ);
while((String riadok = br.readLine()) != null) {
System.out.println(riadok);
riadok = br.readLine();
}

• Premenná br vo finally
bloku neexistuje!

• FileNotFoundException
System.out.println("Súbor nebol nájdený"); je vlastne IOException

} catch (FileNotFoundException e) {
} catch (IOException e) {

System.out.println("Chyba pri čítaní!");
} finally {
br.close();
}
PAZ1c

(dedičnosť...)

Praktický príklad – načítanie súboru 3

paz1c

BufferedReader br = null;
try {
br = new BufferedReader(new FileReader("C:/test.txt");
...
} catch (FileNotFoundException e) {
System.out.println("Súbor nebol nájdený");
} catch (IOException e) {
System.out.println("Chyba pri čítaní!");
} finally {
if(br != null) {
try {
br.close();
} catch (IOException e) {
}
}
}
PAZ1c

chutné, však?

paz1c

Ako nevynájsť koleso nanovo

• znovupoužiteľnosť kódu je jedným z cieľov
OOP
– nebudeme vynachádzať ni teplú vodu, ni koleso,
ni triedenie, ni spojový zoznam...

• dobre navrhnutú triedu možno prevziať a
použiť v iných projektoch bez zmien
• vznikajú tak knižnice tried, kde megaprojekt
vystaviame zo znovupoužiteľných súčastí

PAZ1c

paz1c

Ako vystavať babylonskú vežu

• v OOP jestvujú dva
spôsoby ako vystavať zložitú triedu z
jednoduchších
– kompozícia: skladanie. Stav zložitej triedy
je tvorený jednoduchšími triedami
– dedičnosť: odvodzovanie/špecializácia z
jednoduchšej/všeobecnejšej triedy
– delegácia: hybrid

PAZ1c

paz1c

Kompozícia tried

• Automobil sa skladá z motora,
prevodovky, volantu...
– Motor pozostáva z valcov, sviečok, ...
• Valec pozostáva z ...

PAZ1c

paz1c

Kompozícia v OOP

Kompozícia v OOP je jednoduchá.
Súčasti uvedieme ako stav triedy:
class Auto {
Motor motor;
Prevodovka prevodovka;
Volant volant;
}

public class Motor {
Valec[] valce;
Sviečky[] sviečky
}

public class Valec {
...
}

V ľudskej reči je
kompozícia vyjadrená
slovom „má“ (has a).
Auto má motor. Motor
má valec.

PAZ1c

paz1c

Dedičnosť tried

• Dedičnosť umožňuje odvodiť objekt
od iného, pridať mu nové schopnosti /
stav a prípadne zmeniť existujúce.
• Auto je vozidlo, ktoré je motorové,
dvojstopové a poháňané benzínom.
• Človek je dvojnožec, ktorý nemá perie.

– Platón, Politikus, 4. stor. pnl

• Študent je človek, ktorý navštevuje
školu, je v nejakom ročníku...
PAZ1c

Dedičnosť v Jave

paz1c

Chceme zaviesť psa-cirkusanta
class Pes {

class CirkusovýPes extends Pes {

private int vek;
String štekaj() {
return "Haf haf";
}
}

void derivuj() {
System.out.println("derivácia
funkcie x je 1");
}
}

• CirkusovýPes je Pes, ktorý vie
navyše derivovať.
• Cirkusový pes zdedí všetky
metódy
PAZ1c

– teda vie štekať
– a vie derivovať

paz1c

Poznámky k dedičnosti a kompozícii

• Pôvodné triedy sú často ako binárky (niekto
nám ich venuje, predá…) a nemáme ich
zdrojový kód, a teda nemôžeme ich meniť.
• Výhodou kompozície a dedičnosti je to, že
pôvodné triedy nemusíme meniť.
• Kedy kompozícia a kedy dedičnosť?
– mnoho hádok a debát
– „uprednostňujte kompozíciu pred dedičnosťou“
-- Gang of Four, autori Design Patterns

– niekedy je hranica nejasná
PAZ1c

paz1c

Poznámky k dedičnosti a kompozícii

Kontrolné otázky:
• kompozícia (has a?): objekt má / pozostáva z / je
tvorený z iného objektu
– Auto má motor.

• dedičnosť (is a?): objekt je špeciálnym prípadom /
odvodený z iného objektu
– Pleso je jazero, ktoré… Každé pleso je jazerom.
– Žirafa je zviera, ktoré… Každá žirafa je zvieraťom.

Protipríklady:
– Auto nemôže dediť z motora, lebo nie každé auto je
motorom.
– Žirafa nie je kompozíciou zvieraťa, lebo nepozostáva zo
zvieraťa.

PAZ1c

paz1c

Slyšte teoretika – fundamentálne pojmy OOP

• triedy
V našom informačnom systéme žijú psy a veľryby.

• objekty
Dunčo a Lajka sú psami

• abstrakcia
Ak chcem, aby Dunčo štekal, nemusím ovládať prenos nervových
signálov z mozgu psa do hlasiviek.

• zapúzdrenie
Krotiteľa psov nezaujíma, že na to, aby pes zaštekal, musíme mať
nažratého a bdelého a nezachrípnutého a... psa

• dedičnosť
Zvieratá vydávajú zvuky. Psy a veľryby sú zvieratá.
Psy a veľryby teda vydávajú zvuky.

• polymorfizmus
Zvieratá vydávajú zvuky. Každé zviera (či už pes alebo veľryba)
vydáva zvuky svojským spôsobom.
PAZ1c

Dirigenti a orchestrovia

paz1c

• Úloha: Ste dirigentom minikomorného
orchestra, v ktorom sú nasledovné nástroje:
– husle (20)
– lesné rohy (2)
– flauty (2)
– tympany (1)

• Každý nástroj dokáže zahrať tón. Navrhnite
postup, ktorým dokáže orchester naraz
zahrať Kohútik jarabý.
PAZ1c

paz1c

Dirigenti a orchestrovia

public class Husle {
void zahraj(int tón) {
System.out.println("Husličky hrajú tón " +
tón);
}
}
public class Flauta {
void zahraj(int tón) {
System.out.println("Flauta hrajú tón " + tón);
}
}

PAZ1c

paz1c

Dirigenti a orchestrovia

• Idea triedy pre orchester:
– orchester je tvorený mnohými
nástrojmi
– ak má orchester zahrať 1 tón,
prejdeme každý zoznam a
zavoláme metódu zahraj() na
konkrétnom nástroji.

PAZ1c

paz1c

Dirigenti a orchestrovia

• Idea triedy pre orchester:
– orchester je tvorený mnohými nástrojmi
– budeme mať pre každý typ nástroja jeden
zoznam
• zoznam huslí (20 prvkový)
• zoznam lesných rohov (2 prvky)
• zoznam fláut (2 prvky)
• zoznam tympanov (1 prvok)

PAZ1c

paz1c

Dirigenti a orchestrovia

public class Orchester {
private ArrayList<Husle> husle = new
ArrayList<Husle>();
private ArrayList<Flauta> flauty = new
ArrayList<Flauta>();
…
public void zahraj(int tón) {
for(Husle h : husle) {
h.zahraj(tón);
}
for(Flauta f : flauty) {
f.zahraj(tón);
}
...
}
}
PAZ1c

paz1c

Dirigenti a orchestrovia

• Problémy tohto návrhu
– čo keď chceme pridať nový typ nástroja?
• musíme nadefinovať novú triedu
• v triede definovať metódu hraj
• do orchestra musíme pridať nový zoznam

– čo keď chceme pre každý nástroj evidovať
meno jeho hráča?
• v každej z tried musíme definovať inštančnú
premennú menoHráča a dodať getter a setter.

PAZ1c

Dirigenti a orchestrovia

paz1c

• Riešenie:
–
–
–
–

dedičnosť (inheritance)
Husle sú hudobný nástroj
Flauta je hudobný nástroj
Lesný roh je hudobný nástroj
Hŕba hudobných nástrojov tvorí orchester.

– Hierarchia is-a ("je")
• každé pleso je jazerom
• každý lev je mačkovitou šelmou
• každý druhák je študentom

PAZ1c

Dirigenti a orchestrovia

paz1c

• Zápis v škatuľkovom jazyku
UML
Hudobný nástroj

Husle

PAZ1c

Flauta

Lesný roh

paz1c

Dirigenti a orchestrovia

• keďže
HudobnýNástroj je
trieda, zamyslime
sa nad stavom a
schopnosťami

Hudobný nástroj

Husle

Flauta

• aký spoločný stav majú nástroje?
– naše nástroje nemali stav

• aké spoločné schopnosti majú nástroje?
– dokážu hrať

PAZ1c

Lesný roh

paz1c

Dirigenti a orchestrovia

• aký spoločný stav majú nástroje?
– naše nástroje nemali stav

• aké spoločné schopnosti majú nástroje?
– dokážu hrať
public class HudobnýNástroj {
void zahraj(int tón) {
//tu sa nič nedeje
}
}

PAZ1c

paz1c

Dirigenti a orchestrovia

• Flauta, husle,
tympany... sú
hudobné nástroje.

Hudobný nástroj

• V reči OOP: flauta
– je podtriedou
(subclass) triedy
HudobnýNástroj
– je odvodenou
triedou (derived
class) zo základnej
triedy (base class)
HudobnýNástroj.
PAZ1c

Husle

Flauta

Lesný roh

paz1c

Dirigenti a orchestrovia

• V reči OOP: flauta
– je podtriedou (subclass) triedy HudobnýNástroj
public class Flauta extends HudobnýNástroj {
}
public class Tympany extends HudobnýNástroj {
}

PAZ1c

paz1c

Dirigenti a orchestrovia

• Čo znamená, že Flauta je
HudobnýNástroj?
– môžem vytvárať inštancie flauty
,,to sme vedeli aj bez dedičnosti"
Flauta flauta = new Flauta();

– môžem deklarovať premenné typu
HudobnýNástroj
HudobnýNástroj nástroj;

– na flautu sa môžem dívať ako na hudobný
nástroj
HudobnýNástroj nástroj = flauta;
PAZ1c

paz1c

Dirigenti a orchestrovia

• na flautu sa môžem dívať ako na hudobný
nástroj
HudobnýNástroj nástroj = flauta;
HudobnýNástroj

Flauta

• ide to aj naopak?
HudobnýNástroj nástroj =
Flauta flauta = nástroj;
čo keď mám v hudobnom
nástroji uložený lesný roh?
PAZ1c

nie

paz1c

Dirigenti a orchestrovia

• na flautu sa môžem dívať ako na hudobný
nástroj, ale nie každý hudobný nástroj musí
byť nutne flauta!
HudobnýNástroj nástroj = flauta;

• do premennej typu HudobnýNástroj viem
nastrkať flauty, trombóny, violy, ...
• do premennej typu Husle neviem nastrkať
ľubovoľný hudobný nástroj

PAZ1c

Kedy budú nástroje hrať?

paz1c

• Potrebujeme, aby nástroje hrali – pretože
každý hudobný nástroj musí vedieť hrať.
public class HudobnýNástroj {

void zahraj(int tón) {
…

• Dodáme metódy zahraj()

Flauta má takú
istú metódu ako
HudobnýNástroj

public class Flauta extends HudobnýNástroj {
void zahraj(int tón) {
System.out.println(
Flauta prekryla
"Flauta hrá tón " + tón);
metódu
}
zahraj()

}

PAZ1c

paz1c

Polymorfizmus

• Trieda sa môže chovať raz tak, raz onak
public class HudobnýNástrojTester {
public static void main(String[] args) {
Flauta flauta = new Flauta();
Husle husle = new Husle();
HudobnýNástroj nástroj = flauta;
nástroj.zahraj(440);
nástroj = husle;
nástroj.zahraj(440);
}
}

PAZ1c

Flauta hrá tón 440
Husle hrajú tón 440

Polymorfizmus

paz1c

I know not, my
liege.

How...how
does it work?
(Ako to funguje?)

(Neviem, pane.)

Flauta flauta = new Flauta();
HudobnýNástroj nástroj = flauta;
nástroj.zahraj(440);

• Pozrieme sa na skutoèný typ premennej nástroj
(Flauta)
• Zavoláme metódu na skutoènom type (na Flaute)
• pozrieme sa do triedy Flauta a vykonáme metódu
zahraj()
• Ak metóda v skutoènom type neexistuje, pozrieme sa do
rodièa (HudobnýNástroj)

PAZ1c

paz1c

Orchester zas a znova

• nepotrebujeme 3 zoznamy – stačí jeden
• polymorfizmus zabezpečí, že každý nástroj
zahrá svojou metódou
public class Orchester {
private ArrayList<HudobnýNástroj> nástroje
= new ArrayList<HudobnýNástroj>();
void zahraj(int tón) {
for(HudobnýNástroj nástroj : nástroje) {
nástroj.zahraj(tón);
}
husle budú hrať
}
}
PAZ1c

ako husle
flauty ako flauty

paz1c

Pes-matematik a prekrývanie metód

class CirkusovýPes extends Pes {
void derivuj() {
System.out.println("derivácia funkcie x je 1");
}
}

CirkusovýPes cirkusant = new CirkusovýPes();
cirkusant.štekaj();
• pozrieme sa do CirkusovéhoPsa
• má uvedenú metódu štekaj()?

• keďže
prapra...predkom je
Object, určite raz
– áno – zavoláme ju a šlus
skončíme.
– nie – pozrieme sa do predka
• má predok (Pes) metódu štekaj()? • ak sa metóda nenájde
ani v Object-e, tak
– áno – zavoláme ju a šlus
máme syntaktickú
– ak náhodou nie – pozrieme sa do predka
chybu
PAZ1c

paz1c

Metódy na nájdenie zdedenej metódy

• pozrieme sa do danej triedy
• má uvedenú danú metódu?
– áno – zavoláme ju a šlus
– nie – pozrieme sa do nadradenej triedy a
opakujeme algoritmus

• prinajhoršom skončíme v Object-e
• typickým príkladom sú metódy equals(),
hashCode() a toString();
PAZ1c

paz1c

Pes-cirkusant a dedičnosť metód

• Metódy môžeme prekrývať (override)
class Pes {
String štekaj() {
return "Haf haf";
}
}

class CirkusovýPes extends Pes {
String štekaj() {
return "Baf baf baf";
}
}

Pes dunčo = new Pes();
dunčo.štekaj();
CirkusovýPes cirkusant = new CirkusovýPes();
cirkusant.štekaj();
Pes cirkusant2 = new CirkusovýPes();
cirkusant2.štekaj();

PAZ1c

Haf haf
Baf baf baf
Baf baf baf

paz1c

Ešte zložitejšia dedičnosť metód

• niekedy chceme len rozšíriť správanie z
predka
• napr. chceme, aby cirkusový pes štekal ako
každý iný pes, ale na koniec štekania vložil
reklamu na svoj cirkus.
zavolá sa
metóda
uvedená v
triede Pes

class CirkusovýPes extends Pes {
String štekaj() {
String stekanie = super.štekaj();
return stekanie + " Príďte do nášho Cirkusu™.";
}
}

PAZ1c

super je zvláštna
premenná takého
typu, aký má
predok

v tomto prípade
je super typu Pes

paz1c

Hudobné nástroje z minulého dielu
HudobnýNástroj n = new HudobnýNástroj();

• Má význam dovoliť používateľovi vytvárať
inštancie hudobných nástrojov?
– náš úplne všeobecný hudobný nástroj,
zovšeobecňujúci flauty, rohy... v skutočnosti nemôže
existovať.
Dobrý
deň.
Zabaľte
mi jeden
nástroj.

PAZ1c

Huh?

paz1c

Hudobné nástroje jednoducho neexistujú...

Riešenie: abstraktné triedy
• abstraktné triedy reprezentujú abstraktné pojmy, či entity
,,Divím sa, že sa divím, že sa divím..."

• z abstraktnej triedy nemožno vytvárať inštancie
public abstract class HudobnýNástroj {
...
}
HudobnýNástroj n = new HudobnýNástroj();

PAZ1c

Cannot
instantiate
type
/
Nemôžem
vytvoriť
inštanciu
typu

paz1c

Abstraktné triedy i metódy

• Aj metódy môžu byť abstraktné
• Abstraktná metóda = ,,ja nerobím nič, ale moji
dedičia musia túto metódu prekryť (override)".
public abstract class HudobnýNástroj {
abstract void zahraj(int tón);
}

• každý hudobný nástroj
(flauta, trúba...) musí
vedieť zahrať tón
PAZ1c

žiadne
kučeravé
zátvorky!

len hlavička s
bodkočiarkou

Abstraktné triedy i metódy

paz1c

•Pravidlo: ak sa v triede abstraktnú metódu, celá trieda
musí byť abstraktná.
•Príklad:
• biológ: každý vták lieta
• informatik: trieda Vták má abstraktnú metódu
lietaj(). Trieda (Európska)Lastovička lieta tak, že
15krát za sekundu zamáva krídlami.
public class Vták {

Vták f = new Vták();

abstract void lietaj();
}

PAZ1c

f.lietaj();

Čo sa podľa
vás má stať,
vážení
diváci?

abstract
class Vták!

paz1c

Načo je to dobré?

• abstraktná trieda môže vo svojich metódach robiť mnoho
vecí, ale niektoré druhy správania chce nechať na
zodpovednosť dedičom
• niektoré druhy správania chce vyžadovať od dedičov
• používané ako doplnok k rozhraniam (interface-om) – o
tom neskôr
milujem
abstraktné
umenie
Abstract

PAZ1c

Dedíme aj inštančné premenné

paz1c

• každá trieda zdedí okrem metód aj inštančné
premenné.
class Pes {

class CirkusovýPes extends Pes {

private String rasa;

public String toString() {

private int vek;

return "Cirkusant " + rasa;

}

}
}

PAZ1c

The variable Pes.vek is not
visible!
/
Premenná Pes.vek nie je
viditeľná!

Táto premenná
by sa mala
zdediť.

paz1c

Dedíme aj inštančné premenné

• spomeňme si na privátne premenné
• k privátnym premenným môže pristupovať len kód
v danej triede
• riešenie: chránené (protected) premenné
• k protected premenným môže pristupovať
– kód v danej triede
– kód v zdedených triedach
– kód v triedach, ktoré sa nachádzajú v rovnakom balíčku
class Pes {

class CirkusovýPes extends Pes {

protected String rasa;

public String toString() {

protected int vek;

return "Cirkusant " + rasa;

}
PAZ1c

}
}

paz1c

Viditeľnosť

• verejné (public) premenné sa tiež
zdedia
– také premenné by však v triede nemali
byť.

• kedy private a kedy protected?
– privátne inštančné premenné sú určené
len a len danej triede.
– nepredpokladá sa, že k nim budú mať
prístup zdedené triedy
– chránené sú určené ,,blízkej rodine" a
dedičom

• rady starej matere: je lepšie označiť
premennú ako private a v prípade
potreby ju zmeniť na protected
PAZ1c

PRIVATE PROPERTY

TRESPASSERS
WILL BE SHOT
SURVIVORS WILL
BE SHOT AGAIN

paz1c

Viditeľnosť premenných

Príklad: trieda Otec a inštančná
premenná Pivo
• privátna (private) = len otec
môže piť pivo
• chránená (protected) = pivo
môže vypiť len otec a môže
mu ho vypiť synček alebo iný
člen rodiny (= balíčka)
• verejná (public) = pivo môže
vypiť otcovi hocikto
PAZ1c

paz1c

Príklad použitia v projekte JukeBox

public abstract class JukeBox {
protected String meno;
public void hrajVšetky() {
for(CD cd : getCDs()) {
cd.zahraj();
}
}
protected abstract ArrayList<CD> getCDs();
}

• Všetcí prípadní potomkovia JukeBox-u budú mať meno
• JukeBox vie prehrať CDčka, ktoré v ňom sú
• To, odkiaľ sa získa zoznam CDčiek, sa prenechá na
potomkov
PAZ1c

Príklad použitia v projekte JukeBox

paz1c

public class SúborovýJukeBox extends JukeBox {
protected ArrayList<CD> getCDs() {
ArrayList<CD> cds = new ArrayList<CD>();
File súbor = new File("C:/MP3");
for(File podsúbor : súbor.list()) {
CD cd = new CD();
cd.setNázov(podsúbor.getName());
cds.add(cd);
}
return cds;
}
}
PAZ1c

názov súboru

vypíše súbory
v danom
adresári

Príklad použitia v projekte JukeBox

paz1c

public class DatabázovýJukeBox extends JukeBox {
protected ArrayList<CD> getCDs() {
Databáza db = Databáza.getDatabáza();
ArrayList<CD> cds = db.vykonajDopyt("SELECT *
FROM cd ORDER BY 1");
return cds
}
}
nejaká zázračná
trieda pracujúca
s SQL databázou
PAZ1c

paz1c

Príklad použitia v projekte JukeBox

public static void main(String[] args) {
JukeBox j = new JukeBox();
j.hrajVšetko();
j = new SúborovýJukeBox();
j.hrajVšetko()
j = new DatabázovýJukeBox();
j.hrajVšetko();
}

PAZ1c

Cannot
instantiate
type
/
Nemôžem
vytvoriť
inštanciu
typu

paz1c

Dedenie konštruktorov

• Trieda zdedí od svojho predka stav a
chovanie (t. j. metódy a inštančné
premenné)
– za predpokladu, že nie sú private
– cirkusový pes zdedí schopnosti štekať od
klasického psa

• Čo s konštruktormi?
– konštruktory sa nededia!
PAZ1c

paz1c

Dedenie konštruktorov

public class Bod {
protected double x;
protected double y;
//..gettery a settery

}
Bod b = new Bod();
b.setX(25.0);
b.setY(-3.0);

PAZ1c

• Používateľovi uľahčíme
používanie triedy Bod,
ak zavedieme
konštruktor s dvoma
parametrami

paz1c

Dedenie konštruktorov

public class Bod {
protected double x;
protected double y;
public Bod(double x, double y) {
this.x = x;
this.y = y;
}
Bod b = new Bod(25.0, -3.0);
//..gettery a settery

}

PAZ1c

ušetrili sme dva
riadky, a je to
prehľadnejšie

paz1c

Dedenie konštruktorov

Bod b = new Bod(25.0, -3.0);

Čo keď chceme používať predošlý spôsob?
Bod b = new Bod();
b.setX(25.0);
b.setY(-3.0);
Spomnime: Ak
používame preťažené
konštruktory a chceme
používať aj prázdny
konštruktor, musíme ho
v triede explicitne
napísať!
PAZ1c

public class Bod {
...
public Bod() {
//prazdny konstruktor
}
public Bod(double x, double y) {
this.x = x;
this.y = y;
}
...
}

paz1c

Dedenie konštruktorov

Chceme zaviesť farebné body s využitím triedy Bod
public class FarebnýBod extends Bod {
private String farba;
//gettery a settery
}
FarebnýBod fb = new FarebnýBod();
b.setX(25.0);
b.setY(-3.0);
b.setFarba("žltá");

trieda nezdedila
žiadne konštruktory
má len jeden
prázdny konštruktor

PAZ1c

paz1c

Dedenie konštruktorov

Chceme zaviesť farebné body s využitím triedy Bod
FarebnýBod fb = new FarebnýBod(25.0, -3.0);

Dodáme dva konštruktory,
tak, ako to bolo v Bod-e
public FarebnýBod() {
//prazdny konstruktor
}
public FarebnýBod(double x, double y) {
this.x = x;
this.y = y;
}
PAZ1c

zdedená premenná

trieda nezdedila
žiadne konštruktory
má len jeden
prázdny
konštruktor

paz1c

Dedenie konštruktorov

Všimnime si: v druhom konštruktore FarebnéhoBodu
robíme presne to, čo v druhom konštruktore Bodu –
zbytočne sa opakujúci kód
public FarebnýBod(double x, double y) {
this.x = x;
this.y = y;
}

Vieme však zavolať rodičovský konštruktor – super()

PAZ1c

public FarebnýBod(double x, double y) {
super(x, y);
}
volaj rodičovský
dvojparametrový
konštruktor

paz1c

Dedenie konštruktorov

Pravidlo: ak používame rodičovského konštruktora cez
super() musíme to spraviť ako prvú vec v metóde
,,To je super!"
public FarebnýBod(double x, double y) {
super(x, y);
System.out.println("Nový bod hotový");
}

Chyba – nesprávne použitie:
public FarebnýBod(double x, double y) {
System.out.println("Nový bod hotový");
super(x, y);
}
PAZ1c

Dedenie konštruktorov

paz1c

• Pravidlo: ak používame rodičovského konštruktora
cez super() musíme to spraviť ako prvú vec v
metóde.
• Prečo?
• Dôvodom je inicializácia premenných.
• Rodičovská trieda musí byť pripravená na
použitie ešte pred inicializáciou potomkov.
• ,,Na to, aby ste sa mohli narodiť vy,
potrebujete mať živých a zdravých rodičov"

PAZ1c

paz1c

Dedenie konštruktorov

Ďalší príklad: dopracujme ešte jeden konštruktor
public FarebnýBod(double x, double y, String farba) {
super(x, y);
this.farba = farba;
}

• Premenné pre súradnice sme nainicializovali
pomocou konštruktora Bod-u.
• Obyčajný bod dokáže nastaviť svoje súradnice už pri
vytvorení, tak prečo to nevyužiť?

• V potomkovi už len donastavujeme farbu

PAZ1c

paz1c

Dedenie konštruktorov

Otázka: Vieme, že Bod dedí z Object-u a napísali
sme mu konštruktor. Prečo sme v ňom nepísali
super()?
public Bod(double x, double y) {
//prazdny konstruktor
}

• Ak v konštruktore nepoužijeme super(), Java
automaticky dodá volanie rodičovho prázdneho
konštruktora
public Bod(double x, double y) {
super();
}
PAZ1c

Automaticky dodané

paz1c

Dedenie konštruktorov

Chyba! Implicitný rodičovský konštruktor Človek() nie je definovaný!
Prečo?
V Človek-u je definovaný len
jeden konštruktor. Prázdny
konštruktor v ňom nie je.

public class Človek{
public Človek(String meno) {
System.out.println(meno);
}
}
public class Študent extends Človek
public Študent(String meno) {
super();
System.out.println(meno);
}
}

PAZ1c

{

V Študent-ovi je tiež
definovaný len jeden
konštruktor. Prázdny
konštruktor v ňom tiež nie
je.

Java si ,,domyslí" volanie
rodičovského konštruktora bez
parametrov

Rodičovský konštruktor (teda
konštruktor bez parametrov v
triede Človek) však neexistuje!

paz1c

Ale pozor:

Dedenie konštruktorov
Chyba! Implicitný
rodičovský
konštruktor Človek()
nie je definovaný!

public class Človek {
public Človek(String meno) {
System.out.println(meno);
}
}
public class Študent extends Človek {
• Java automaticky dodá
public Študent(String meno) {
volanie rodičovského
konštruktora bez
super(meno);
parametrov - super().
System.out.println(meno);
• V Človek-u však
}
neexistuje
}
bezparametrický
konštruktor
výpis už netreba,
vykoná sa v rodičovi
• Neexistuje teda možnosť,
ako inicializovať a
Musíme sem výslovne uviesť
pripraviť Človeka skôr,
super(meno)
než Študenta
PAZ1c

paz1c

Dedenie konštruktorov - zhrnutie

• Konštruktory sa na rozdiel od metód nededia
• Pri volaní konštruktora sa zavolá rodičovský
konštruktor, ktorý zavolá rodičovský konštruktor,
..., až kým neskončíme v Object-e
• Volanie sa deje cez super() – buď jeho explicitným
uvedením alebo automaticky
Spravia všetko a potom
zavolajú rodičov
...a potom rodičov ich
rodičov

PAZ1c

...a potom rodičov ich
rodičov ICH rodičov

Pretypovanie

paz1c

• Ak máme hierarchiu tried, tak môžeme priraďovať
len potomka do predka
ZobcováFlauta z = new ZobcováFlauta();
Flauta f = new Flauta();

f=z

z=f

• existujú však prípady, keď môžeme priradiť
predka do potomka
• príklad: staré zoznamy v JDK 1.4

vkladám
reťazec

– metóda get() na ArrayList-e vracala Object
ArrayList zoznam = new ArrayList();
zoznam.add(new Pes("Dunčo"))
Object psovitýObjekt = zoznam.get(0);
PAZ1c

späť
dostanem
Object

paz1c

Vráť mi môjho psííííška!

• Ako spravím z objektu psa?
,,Ako zopsujem objekt?"
• Použijeme pretypovanie
– pretypovanie je zmena dátového typu

• Idea: ja som si na 100% istý, že som do zoznamu
dával objekt typu Pes a teda môžem zmeniť
Object na Psa
Object psovitýObjekt = zoznam.get(0);
Pes lietajúciPes = (Pes) psovitýObjekt;
mením dátový
typ premennej
PAZ1c

Pretypovanie

paz1c

• Skrátený zápis:
Pes pes = (Pes) zoznam.get(0);

• Pretypovávať je správne len vtedy, ak
objekt z ktorého pretypovávame je naozaj
typu, na ktorý pretypovávame
– Pretypovanie je správne len vtedy, ak prvok
vytiahnutý zo zoznamu je naozaj typu Pes.

• Strach a hrôza: ak pretypujeme nesprávne,
dozvieme sa to až pri behu programu
– java.lang.ClassCastException – výnimka
– nesprávne pretypovanie v C/C++: nádherné
obskúrne chyby
PAZ1c

paz1c

Pretypovanie

• Kedy pretypovávame?
– ak máme objekt typu Rodič a chceme zmeniť jeho
typ Potomok, pričom Potomok extends Rodič
CirkusovýPes cp = new CirkusovýPes();
Pes obyčajnýPes = cp;
CirkusovýPes c2 = (CirkusovýPes) obyčajnýPes;
Object o = c2;
Pes ďalšíObyčajnýPes = (Pes) o;
CirkusovýPes ešteJedenCirkusant = (CirkusovýPes) o;

PAZ1c

paz1c

Pretypovanie smerom nahor

• Pretypovanie smerom nahor sa deje
automagicky
CirkusovýPes cp = new CirkusovýPes();
Pes obyčajnýPes = (Pes) cp;

• Pretypovanie netreba písať
CirkusovýPes cp = new CirkusovýPes();
Pes obyčajnýPes = cp;

• To sme videli aj v prípade hudobných nástrojov.
• Pretypovávať môžeme aj ,,kompatibilné" primitívy:
float pi = 3.14f;
int celéPi = (int) pi;

PAZ1c

odreže sa
desatinná časť

double pi = 3.14;
float pi2 = (float) pi;
zníži sa
presnosť

paz1c

Zisťovanie typu premennej

• Niekedy je vhodné zistiť, či bude pretypovanie
bezpečné
• Operátor instanceof zistí, či má premenná
daný typ alebo niektorý z rodičovských typov
Pes obyčajnýPes = new Pes();
if(obyčajnýPes instanceof CirkusovýPes) {
CirkusovýPes c2 = (CirkusovýPes) obyčajnýPes;
}
CirkusovýPes pes = new Pes();
if(pes instanceof Object) {
...
}
obyčajnýPes je
Psom, ale nie je
CirkusovýmPsom
PAZ1c

pes je Objectom

Výnimky znovu útočia

paz1c

BufferedReader br = null;
try {
br = new BufferedReader(new FileReader("C:/test.txt");
...
} catch (FileNotFoundException e) {
System.out.println("Súbor nebol nájdený");
} catch (IOException e) {
System.out.println("Chyba pri čítaní!");
} finally {
if(br != null) {
try {
br.close();
} catch (IOException e) {
}
}
}
PAZ1c

chutné, však?

Ako vyhodiť vlastnú výnimku

paz1c

• výnimky sú objektami
• aj my môžeme vyhadzovať výnimky
void setVek(int vek) throws ZápornýVekException
{

vyhlasujem,
že v tejto
metóde
môže nastať
chyba!

if(vek < 0) {
ZápornýVekException e = new ZápornýVekException();
throw e;
}
}

vyhoď
výnimku!

• pravidlo: každá výnimka, ktorá môže nastať, musí byť uvedená
v hlavičke metódy
PAZ1c

paz1c

Ako vyhodiť vlastnú výnimku

• výnimky sú objektami
• aj my môžeme vyhadzovať výnimky
public class ZápornýVekException extends Exception {
//tu nič nie je
}

• vytvorili sme vlastnú výnimku
• výnimka môže mať
•vlastné inštančné premenné
•vlastné metódy
•konštruktory...
PAZ1c

paz1c

Ako odchytiť vlastnú výnimku

• príklad ošetrenia vlastnej
výnimky

Unhandled exception
type
ZápornýVekException!

public static void main(String[] args) {
Pes pes = new Pes();
pes.setVek(-2000);
}
public static void main(String[] args) {
try {
Pes pes = new Pes();
pes.setVek(-2000);
} catch (ZápornýVekException e) {
System.out.println("Psovi nemožno nastaviť záporný vek!");
}
}

PAZ1c

Chyť alebo ohlás ďalej

paz1c

• ak naša metóda výnimku neošetruje, môže ju
posunúť ďalej volajúcej metóde – výnimka vybuble
vyššie
• platí pravidlo:
• výnimku musíme buď odchytiť v catch bloku
• alebo ju môžeme neošetriť a poslať ďalej
,,systém padajúceho..."
• výnimku pošleme ďalej tak, že ju uvedieme v throws
klazule v hlavičke metódy
ak nastane problém, niekto ho vyriešiť musí!
PAZ1c

paz1c

Pohadzujeme výnimky hore-dole

• ak naša metóda výnimku neošetruje,
môže ju posunúť ďalej volajúcej
metóde – výnimka vybuble vyššie
public class Čitateľ {
void načítaj() throws FileNotFoundException
{
String cesta = "C:/test.txt";
FileReader r = new FileReader(cesta);
}
}

ošetrenie
necháme na
niekoho iného
PAZ1c

táto metóda
hádže
FileNotFound
Exception

Neošetrená výnimka
FileNotFoundException

paz1c

Pohadzujeme výnimky hore-dole

• ak naša metóda výnimku neošetruje, môže ju posunúť
ďalej volajúcej metóde – výnimka vybuble vyššie
• platí pravidlo:
• výnimku musíme buď odchytiť v catch bloku
• alebo ju môžeme neošetriť a poslať ďalej
,,systém padajúceho..."
• výnimku pošleme ďalej tak, že ju uvedieme v throws
klazule v hlavičke metódy

ak nastane problém, niekto ho vyriešiť musí!
PAZ1c

paz1c

Pohadzujeme výnimky hore-dole

• ak naša metóda výnimku neošetruje,
môže ju posunúť ďalej volajúcej
metóde – výnimka vybuble vyššie

táto metóda hádže
FileNotFound
Exception

public class Čitateľ {
void načítaj() throws FileNotFoundException
{
String s = "C:/test.txt";
FileReader r = new FileReader(s);
}
}

ošetrenie
necháme na
niekoho iného
PAZ1c

Neošetrená výnimka
FileNotFoundException

Pohadzujeme výnimky hore-dole

paz1c

• alternatívne môžeme zabaliť výnimku do novej,
popisnejšej
public class Čitateľ {

konštruktor hádže
ČitateľException

void načítaj() throws ČitateľException {
try {
String s = "C:/test.txt";
FileReader r = new FileReader(s);//throws FileNotFoundException
} catch (FileNotFoundException e) {
throw new ČitateľException("Čitateľ nemohol byť načítaný", e);
}
}
}

PAZ1c

Vytvoríme novú,
popisnejšiu výnimku, ktorou
obalíme nízkoúrovňovú
výnimku

paz1c

Pohadzujeme výnimky hore-dole

• do výnimky ČitateľException musíme samozrejme
dodať konštruktory (lebo tie sa nededia)
public class ČitateľException extends Exception {
public ČitateľException() {
super();
}
public ČitateľException(String message, Throwable cause) {
super(message, cause);
}
public ČitateľException(String message) {
super(message);
}
public ČitateľException(Throwable cause) {
super(cause);
}
}
príčina výnimky (iná
výnimka)
PAZ1c

paz1c

Prebaľovanie výnimiek

• načo je dobré prebaľovanie výnimiek?
• Príklad: sústruh-výrobná linka-továreň
• Sústruh: UrvaloŠeKoľečkoException
– Výrobná linka: VýrobnáLinkaException
• Továreň: TováreňException
• Riaditeľa továrne netreba zaťažovať s tým, že sa pokazil
sústruh č. 244424/A. Jeho zaujíma hlavne to, či továreň
funguje. Konkrétne príčiny chýb ho trápia až v druhom
slede.

PAZ1c

Pohadzujeme výnimky hore-dole

paz1c

• príklad bublania výnimky
try {
Čitateľ č = new Čitateľ();
č.načítaj();
} catch (FileNotFoundException e) {
e.printStackTrace(); //vypíše toto:

stack trace
zoznam vnorených
volaní metód až k
pôvodcovi výnimky

}

java.io.FileNotFoundException: C:/test.txt
at java.io.FileReader.<init>(FileReader.java)
at java.io.FileReader.<init>(FileReader.java)
at Čitateľ.čítaj(Čitateľ.java)
at ČitateľTester.main(ČitateľTester.java)
PAZ1c

paz1c

Pohadzujeme výnimky hore-dole

• príklad bublania výnimky
java.io.FileNotFoundException: C:/test.txt
at java.io.FileReader.<init>(FileReader.java)
at java.io.FileReader.<init>(FileReader.java)
at Čitateľ.čítaj(Čitateľ.java)
at ČitateľTester.main(ČitateľTester.java)

• Výnimka bublala z útrob Javy, pretože ju nik
neodchytil
• Dobublala až na vrchol do metódy main(), kde
sme ju ošetrili
PAZ1c

paz1c

Výnimiek existuje viacero druhov

• zoznam možno vytvoriť s vopred danou kapacitou
ArrayList zoznam = new ArrayList(-25);

java.io.IllegalArgumentException: Illegal capacity: -25
at java.util.ArrayList.<init>(ArrayList.java)
at ZoznamTester.main(ČitateľTester.java)

• vyhodila sa výnimka IllegalArgumentException
• lenže v hlavičke konštruktora nie je žiaden throws!
• ako je to možné?
• môže metóda vyhodiť výnimku, čo nie je
v throws?

PAZ1c

paz1c

Výnimiek existuje viacero druhov

• v Jave existujú dva tri druhy výnimiek:
• kontrolované výnimky (checked exceptions)
• ak metóda hádže výnimku, musí ju uviesť v throws
• nekontrolované výnimky (unchecked exceptions,
runtime výnimky, behové výnimky)
• ak metóda hádže výnimku, nie je potrebné ju dať do
throws
• chyby (errors)
• princíp ako v nekontrolovaných výnimkách

PAZ1c

paz1c

Výnimiek existuje viacero druhov

• IllegalArgumentException je nekontrolovaná
výnimka
• indikuje nesprávnu hodnotu parametra metódy (zoznam
zápornej dĺžky nemá zmysel)
• konštruktor ArrayListu ju nemusel uviesť do throws
Ako spoznám nekontrolovanú výnimku?
public class IllegalArgumentException
extends RuntimeException {

• nekontrolované výnimky dedia od
RuntimeException
PAZ1c

paz1c

Kedy použiť akú výnimku?

• chyby (dedia od Error): abnormálny stav systému,
aplikácia nemá možnosť sa brániť
•OutOfMemoryError: došla pamäť, zachraňovať niečo
nemá zmysel
•VirtualMachineError: virtuálny stroj má problémy s
chodom, programy nemôžu bežať ďalej

PAZ1c

paz1c

Kedy použiť akú výnimku?

• kontrolované výnimky: chyby, ktoré sa dajú predpokladať
a z ktorých sa možno zotaviť
• chyba: použitie súboru, ktorý neexistuje
• zotavenie: získame existujúci súbor
• príklady: nesprávny vstup od používateľa, problémy s
databázou, ...
• nekontrolované výnimky: nedajú sa predpokladať, nedá sa
z nich zotaviť
• príklad: programátorské chyby, nesprávne použitie
metódy, logické chyby, nedodržanie kontraktu metódy

PAZ1c

paz1c

Ta jak fasa s totymi vynimkami!

• (ne)kontrolované výnimky sú kontroverzné
„Kontrolované výnimky sú experimentom,
ktorý zlyhal.“
– Bruce Eckel, hrdina Javy
„Kontrolované výnimky pre zotaviteľné chyby,
nekontrolované pre programátorské chyby.“
– Joshua Bloch, iný hrdina Javy
• žiadny iný OOP jazyk nemá kontrolované výnimky
• ni C# (poučili sa(?)), ni Python, ni C++...
PAZ1c

Ta jak fasa s totymi vynimkami!

paz1c

Wow, super, odteraz všetky moje výnimky budú dediť od
RuntimeException a nemusím ich dávať do throws!

• filozofia smeruje k Eckelovi a kol.
• všetky výnimky sú nekontrolované
• ale:
• uvedieme ich do throws (ak to má zmysel)
• uvedieme ich do dokumentácie
• dokumentácia: nenastane náhla výnimka vynorená z
hlbín kódu
• throws:
• výnimka môže automaticky prebublať vyššie
• pomáha IDE generovať kód

PAZ1c

Časté chyby

paz1c

• Všetko zatajte!
try {
Čitateľ č = new Čitateľ();
č.načítaj();
} catch (FileNotFoundException e) {}

výnimka sa zhltne, nik
sa o nej nedozvie.
Geniálne, ak program
zdochne a nik nevie
prečo.

• Keď máte v ruke výnimky, všetko vyzerá výnimočne
try {
int i = 0;
while(true)
a[i++] = 2 * i;
} catch(ArrayIndexOutOfBoundsException e) { }
PAZ1c

načo máme
cyklus a dĺžku
poľa?

Časté chyby

paz1c

• Však nech vidia, čo sa deje vo vnútri!
public String upečKoláč()
throws IOException, SQLException

lebo niekde v
útrobách sa načítava
recept zo súboru,
ktorý krachne...

• Načo prebaľovať výnimky?
try {
zaregistrujŠtudenta(študent)
} catch(RegistráciaZlyhalaException) {
throw new Exception();
}

PAZ1c

je super, že
používateľ
dostane
všeobecnú
výnimku bez
akéhokoľvek
popisu

Časté chyby

paz1c

• Výnimka si a vo výnimku sa obrátiš!
void načítaj() throws Exception {
…
}

Milý programátor. V
metóde môže nastať
nejaká chyba. Hádaj
aká!

• Výnimky by mali slúžiť na ošetrovanie výnimočných
situácií
• Výnimočné situácie sú tie, s ktorými sa metóda nevie
vysporiadať sama
• Ostatné situácie, pokiaľ sa s nimi vieme vysporiadať,
riešme klasicky (if, while atď)
PAZ1c

paz1c

Časté chyby

• Používajme štandardné výnimky, ak to ide
void setVek(int vek) {
if(vek < 0) {
throw new IllegalArgumentException(
"Vek nemôže byť záporný");
}
}
IllegalArgumentException

Nesprávna alebo nepovolená hodnota
parametra.

NullPointerException

Ktosi nám zadal null hodnotu na
vstup.

IllegalStateException

Snažíme sa dostať inštanciu do stavu,
ktorý nie je povolený.

UnsupportedOperationException

Trieda nepodporuje danú metódu.

IOException

Vstupno-výstupná chyba

PAZ1c

paz1c

Výnimky a dedičnosť

• výnimky sú triedy v hierarchii

PAZ1c

paz1c

Hierarchia výnimiek v catch bloku

// Táto metóda vznikla o 4.50 ráno
public void chybnáMetóda {
try {
metódaHádžúcaIOException();
metódaHádžúcaIllegalArgumentException();
} catch (IOException e) {
System.out.println("Nastala výnimka pri čítaní!");
} catch (Exception e) {
System.out.println("Nastala všeobecná výnimka! ");
}
}

• výnimka prechádza catch blokmi, kým ju niektorý
neodchytí
• prvý catch blok odchytí IOException a potomkov
• druhý catch blok odchytí Exception a potomkov
PAZ1c
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Hierarchia výnimiek v catch bloku

• catch bloky radíme od
najšpecifickejšieho po
najkonkrétnejší
– inak odchytíme výnimku skôr než si
želáme

• pozor na hierarchiu: pod výnimku
Exception spadajú aj
nekontrolované výnimky!
Neexistuje jednoduchá možnosť,
ako odchytiť obyčajné a zvyšné
výnimky prebublať
PAZ1c

paz1c

Výnimky pri dedených metódach

public class EvidenciaPsov {
public void zaevidujPsa(Pes pes)
throws EvidenciaException
{
...
}
}
public class SúborováEvidenciaPsov extends EvidenciaPsov {
public void zaevidujPsa(Pes pes)
throws EvidenciaException, IOException
{
Toto nie je povolené.
...
Oddedená metóda môže
}
mať v throws len také isté
}
výnimky ako rodičovská
metóda (alebo ich
Môžeme mať throws
podmnožinu)
EvidenciaException alebo nič.

PAZ1c

paz1c

Výnimky pri dedených metódach

• to je ďalší bod kritiky pre kontrolované
výnimky
• autor triedy musí veľmi predvídať, aké
výnimky budú hádzať potomkovia
• extrémne riešenie: throws
Exception
– viď napr. javax.servlet.HttpServlet

• samozrejme výnimky v podtriedach
možno prebaľovať
PAZ1c

paz1c

Viacnásobná dedičnosť
,,Hľadám päť bohatých strýčkov nad hrobom."

• ,,Smrtiaci smaragd smrti"
(Deadly diamond of Death)
• DVD/CD napaľovačka
zdedí obe metódy na
napaľovanie – ale ktorá sa
má zavolať kedy?

PAZ1c

paz1c

Viacnásobná dedičnosť

• Nepovedali sme to doslova, ale v Jave neexistuje
viacnásobná dedičnosť
• Trieda môže dediť len on jednej triedy
• Čo ak nutne potrebujeme viacnásobnú dedičnosť?
Máme triedu Pes a triedu Spevák. Chceme
spievajúceho psa.

PAZ1c

paz1c

Viacnásobná dedičnosť

• Viacnásobnú dedičnosť vyriešime pomocou
rozhraní
– rozhranie (interface) a. k. a. medzitvár ;-) je
trieda, ktorá nemá inštančné premenné a všetky
jej metódy sú abstraktné
• je to teda niečo ako abstraktná trieda

• Trieda môže dediť od viacerých interfejsov

PAZ1c

paz1c

Viacnásobná dedičnosť

• Čo je základnou vlastnosťou speváka?
– spieva – teda má metódu spievaj()

• Schopnosť spievať môžeme priradiť kdekomu
– speváci (Miro Žbirka!)
– herci (Michal "Zbohom buď, kotlík medený"
Dočolomanský)
– modelky (Paris "Každý deň v bulvári" Hilton)
– kaderníci (Martin "Prečítaj list" Kittner)
– i poniektorí informatici (neželajú si byť menovaní)

• Spravíme interface Spevák s jedinou
metódou spievaj()
PAZ1c

paz1c

Viacnásobná dedičnosť

• Čo je základnou vlastnosťou speváka?
– spieva – teda má metódu spievaj()
public abstract class Spevák {
public abstract void spievaj();
}

• V skutočnosti sa však interface definuje
ináč interface Spevák {
public
public void spievaj();
}
PAZ1c

všetky metódy
sú
automaticky
abstraktné

paz1c

Viacnásobná dedičnosť

• Ďalej je situácia jednoduchá
public SpievajúciPes extends Pes implements Spevák {
//táto metóda tu MUSÍ byť, prikazuje nám to interface
public void spievaj() {
System.out.println("Mááám rozpráávkovú búúúdu!");
}
}

• dedenie od rozhraní sa píše pomocou
implements
• pravý Javák povie, že ,,SpievajúciPes dedí od
Pes-a" a ,,implementuje rozhranie Spevák"
PAZ1c

paz1c

Rozhrania

• trieda môže implementovať ľubovoľný počet
rozhraní
public ŠaľenyPes extends Pes implements Spevák,
Comparable, Serializable, Cloneable {
//..
//milión metód vyžadovaných od rozhraní
//...
}

PAZ1c

paz1c

Rozhrania

• veselo funguje dedičnosť a polymorfizmus
ŠaľenyPes einstein = new ŠaľenyPes();
Pes p = einstein;
Comparable c = new ŠaľenyPes();
Spevák spevák = new ŠaľenyPes();

• aj pretypovanie
Serializable serializable = new ŠaľenyPes();
Pes pes = (Pes) serializable;

• aj instanceof
ŠaľenýPes einstein = new ŠaľenyPes();
if(einstein instanceof Cloneable) …
PAZ1c

paz1c

Rozhrania

• žiadny smrtiaci smaragd smrti - nemáme
dilemu, ktorú metódu zavolať
– interface neobsahuje žiaden kód
– interface len hovorí, že táto trieda dokáže túto a
túto vec (má túto a túto metódu)

• klasická viacnásobná dedičnosť je napr. v
C++
– interfejsy však riešia problémy smaragdu smrti a
málokedy človek skutočne potrebuje dediť od
dvoch tried naraz
– stále vieme zmeniť návrh tried tak, aby sme
dedenie od dvoch tried nepotrebovali
PAZ1c

paz1c

Rozhrania

• dilema: kedy použiť abstraktnú triedu a kedy
rozhranie?
– abstraktná trieda je akási šablóna pre potomkov
– interface definuje skôr rolu, ktorú môže trieda
hrať
• pes vystupuje v role speváka (implements Spevák)
• pes vystupuje v úlohe objektu, ktorý je možné uložiť na
disk (implements Serializable)

• prax: viac sa používajú rozhrania, než
abstraktné triedy.
• vhodná téma na vleklé diskusie a hádky
PAZ1c

paz1c

Rozhrania

• rozhrania a abstraktné triedy umožňujú
hlavne možnosť vymedziť najdôležitejšie
vlastnosti
• naviac je možné v prípade potreby zamienať
konkrétne implementácie rozhrania
List<Pes> psi = new ArrayList<Pes>();

• ak budeme v parametroch a návratových hodnotách metód
používať len interface List, môžeme v prípade potreby
nahradiť implementáciu pracujúcu nad poľom ľahko nahradiť
napr. LinkedListom, ktorý pracuje so spojovým zoznamom a
nemusíme robiť hromadné nahradenie ArrayList-u
LinkedList-om v tritisíc súboroch nášho projektu.
PAZ1c
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,,Používame interfejsy, nie implementácie!"

public class ChovnáStanica {
private ArrayList<Pes> psi = new ArrayList<Pes>();
public ArrayList<Pes> getPsi() {
return psi;
}
}

• ak chceme zmeniť ArrayList (nad poľom) na
LinkedList (nad spojovým zoznamom)
potrebujeme vykonať 3 zmeny len v samotnej triede
• a okrem toho zmeny vo všetkých triedach, ktoré
volajú tú metódu (čiže minimálne 1 zmena v testeri)

PAZ1c

paz1c

,,Používame interfejsy, nie implementácie!"

public class ChovnáStanica {
private List<Pes> psi = new ArrayList<Pes>();
public List<Pes> getPsi() {
return psi;
}
}

• ak chceme zmeniť ArrayList na LinkedList, stačí
jediná zmena
• ostatné triedy sa nemenia, lebo používajú interfejs

PAZ1c

paz1c

Metódy statické

• Blaise Pascal (1623-1662), autor Turbo Pascalu, chce
počítať v Jave sínusy.
• Pokus č. 1:

•

public static void main(String[] args) {
The method sin() is
double sinus = sin(25);
undefined
}
/
Metóda sin() nie je v
Spomnime: žiadne voľne
tejto triede
poletujúce procedúry/funkcie
definovaná

• Pokus č. 2: ,,Aha, trieda java.lang.Math má
metódu sin()!"
public static void main(String[] args) {
Math m = new Math();
double sinus = m.sin(25);
}
PAZ1c

Metódy statické

paz1c

• ,,To mám akože kvôli [píííííp] sínusu písať toľko
riadkov?"
public static void main(String[] args) {
double sinus = new Math().sin(25);
}

• Riešenie:

vytvorím
inštanciu,
zavolám
metódu

– Všimnime si hlavičku metódy sin()

public static double sin(double a)
– Statické metódy (alias static methods alias metódy triedy
alias class methods) nepotrebujú inštanciu triedy.
public static void main(String[] args) {
double sinus = Math.sin(25);
}
PAZ1c

metódu
volám na
triede, nie na
inštancii!

paz1c

Statické importy

• statické importy zjednodušujú zápis
import static java.util.Math.*;
public static void main(String[] args) {
double sinus = sin(25);
}

statická metóda je k
dispozícii v triede tak,
ako keby v nej bola
napísaná

• do triedy sa importuje statická metóda sin() v
triede Math
• trieda sa tvári, ako keby v nej bola príslušná
statická metóda
• ale: znižuje sa prehľadnosť, užívateľ môže byť
zmätený, že má metódu, ktorá nie je v triede
PAZ1c
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Metódy vs premenné

• Statické metódy sú akoby globálne
funkcie/procedúry
Heréza a
blasfémia proti
OOP!

• Narušuje sa princíp čistého OOP
– základom sú objekty. Objektom sa posielajú správy (=
metódy)

• Napriek tomu veľmi užitočný koncept
– základ nejedného návrhového vzoru
PAZ1c
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Inštančné premenné statické

• Aj inštančné premenné môžu byť statické
public class Pes {
static String farba;
}

• Načo je to dobré?

porušili sme
zásadu o
getteroch a
setteroch

• Hodnota statickej premennej je rovnaká pre všetky
inštancie. Typ nastavujeme všetkým psom sveta.
public static void main(String[] args) {
Pes dunčo = new Pes();
dunčo.farba = "bledomodrá";
System.out.println(dunčo.farba);
Pes lajka = new Pes();
System.out.println(lajka.farba);
}

PAZ1c

bledomodrá
bledomodrá

paz1c

Inštančné premenné statické

public class Pes {
static String farba;
}

analógia:
Pes = unit
farba = globálna
premenná

• analógia 1 (z procedurálnych jazykov):
– Pes je unit, farba je globálna premenná v unite

• analógia 2 (od Freuda)
– všetky psy majú kolektívnu pamäť
– typ si zdieľajú medzi sebou

• Ak typ zmeníme na jednom mieste a potom na
druhom mieste, zmena sa opäť prejaví na všetkých
psoch.
Psi všetkých krajín, nastavte si vek!
PAZ1c
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Inštančné premenné statické

public class Pes {
static String farba;
}

analógia:
Pes = unit
farba = globálna
premenná

• Ak farbu zmeníme na jednom mieste a potom na
druhom mieste, zmena sa opäť prejaví na všetkých
psoch! To môže byť šokujúce a prekvapivé!
Pes dunčo = new Pes();
dunčo.farba = "bledomodrá";
System.out.println(dunčo.farba);
Pes lajka = new Pes();
System.out.println(lajka.farba);
lajka.typ = "staroružová";
System.out.println(lajka.farba);
System.out.println(dunčo.farba);
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Inštančné premenné statické

public class Pes {
static String farba;
}

• Statické premenné prináležia triede. Odporúča sa
meniť ich obsahy s použitím triedy:
Pes.farba = "khaki";
Pes lajka = new Pes();
System.out.println(lajka.farba);
meníme
obsah
premennej
na triede!
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Zmysluplné použitie statických premenných

• Zmysluplné použitie vo svete: konštanty
public class MatematickeKonstanty {
public static final double PI = 3.14;
}

• Ak chcem použiť PI, stačí
double mojePi = MatematickeKonstanty.PI;

• Kľúčové slovo final = ,,paródia na const" v Pascale
– hodnotu v premennej PI už nemožno zmeniť
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Metódy vs premenné

• Statické metódy nevidia nestatické inštančné
premenné!
public class Pes {
private int vek;
static void štekaj() {
for(int i = 0; i < vek; i++) {
System.out.println("Haf!");
}
}
}

Cannot make a
static reference to a
nonstatic field vek
/
Statický prístup k
nestatickej
premennej!

• Logická otázka + vysvetlenie: keď nemám žiadnu
inštanciu, aká je hodnota premennej vek?
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Metódy vs premenné

• Statické metódy nevidia nestatické inštančné
premenné!
• Riešenie: ,,ta označím vek ako static!"
public class Pes {
private static int vek;
static void štekaj() {
for(int i = 0; i < vek; i++) {
System.out.println("Haf!");
}
}
}

• Práve sme zaistili, že zmena veku jedného psa nastaví
tento vek aj ostatným psom (žijúcim, aj budúcim)
• Statické metódy sa nesmú spoliehať na stav triedy!
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Statické metódy môžu byť zlom!

• statické metódy zvádzajú k lenivosti
– Logika: „Nechce sa mi vytvárať inštancie, všetko vyhlásim za
statické!“
public class Pes {
private static int vek;
static void štekaj() {...}
}

Pes.vek = 25;
Pes.štekaj();

• a potom budem trpieť, lebo inštancie
zdieľajú dáta

• statické metódy vedú ku
hroznému návrhu
• keďže statické premenné nevidia
nestatické premenné, vývojar začne
zbesilo meniť všetko na statické
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Statické metódy môžu byť zlom!

• statické metódy majú problém s viacerými
vláknami
– týka sa paralelného programovania
– paralelné programovanie má problém, ak sa dáta
zdieľajú
– statické dáta sú zdieľané medzi inštanciami

• zmysluplné využitie:
– konštanty
– pseudotriedy, ktoré sú len zoskupením
užitočných metód
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Zmysluplné využitie

• java.util.Collections: trieda plná
statických metód užitočných pri kolekciách
– binárne vyhľadávanie
– minimum
– maximum

• analogicky java.util.Arrays – práca s
poliami
• mnoho projektov má kopu tried končiacich
na Utils
PAZ1c
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