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 Návrhové vzory – úvod
 Component configurator
 Thread specific storage (PseudoSingleton)
 Extension Interface
 Special Case Object
 Interceptor
 Volná diskuze.



 Návrhové vzory nejsou kupodivu jen „Singletony“  
- ani pouze GoF vzory.

 Od mnoha vývojářů jsem slyšel větu „na co vzory, 
když už mám všechno ve frameworku a teď se 
naučím jen další xml jazyk pro konfiguraci 
knihovny“. 

 Podle mě je nebezpečné vyvíjet aplikace založené 
na skládání „vygooglovaných“ slepenců, které 
„nějak“ zatím fungují.

 U speciálních vlastních řešení nemusím použít 5% 
funkcí z nějaké megalomanské knihovny, ale 
napíšu si odlehčenou a pro mé účely lépe 
přizpůsobenou knihovnu.



 Návrhový vzor je mnohem abstraktnější a 
univerzálnější než Framework

 Návrhový vzor je menší stavební 
jednotkou designu než Framework

 Frameworky se specializují na určité 
oblasti (Business aplikace – J2EE, .NET 
Framework)

 Frameworky jsou ale většinou sestavené z 
návrhových vzorů => při znalosti vzorů 
vývojářem je učení se snazší.

 Návrhový vzor i Framework usilují o totéž – 
o znovupoužití znalostí, případně kódu.



 Vzor pro separaci administračních úloh 
(zastavení, spuštění, rekonfigurace) a vlastní 
činnosti komponent.

 Různé části aplikace jsou primadony 
vyžadující speciální zacházení, nebo raději 
šedé průměrné předvídatelné myšky reagující 
na správné povely? 

 Zavedením Component configuratoru 
můžeme z jednoho „místa“ spravovat seznam 
aktivních komponent a za běhu aplikace 
komponenty měnit (např. výměna 
komponenty pro odesílání SMS, aniž bychom 
museli aplikaci rekompilovat a restartovat)
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0..*

ComponentRepository

+ <<Singleton>> Instance : ComponentRepository

+
+
+

AddComponent (string key, IComponent component)
RemoveComponent (string key)
GetComponent (string key)

: void
: void
: IComponent

IComponent

+ Information : string

+
+
+
+
+

Suspend ()
Resume ()
Init (initValues Hashtable)
Start ()
Stop ()

: void
: void
: void
: void
: void

ComponentBase

+ Information : string

+
+
+
+
+
+

<<Implement>>
<<Implement>>
<<Implement>>
<<Implement>>
<<Implement>>
<<Implement>>

Suspend ()
Resume ()
Init (int Hashtable)
Start ()
Stop ()
Dispose ()

: void
: void
: void
: void
: void
: void

ConcreteComponent1

+
+
+
+
+

<<Override>>
<<Override>>
<<Override>>
<<Override>>
<<Override>>

Suspend ()
Resume ()
Init (int Hashtable)
Start ()
Stop ()

: void
: void
: void
: void
: void

ConcreteComponent2

+
+
+
+
+

<<Override>>
<<Override>>
<<Override>>
<<Override>>
<<Override>>

Suspend ()
Resume ()
Init (int Hashtable)
Start ()
Stop ()

: void
: void
: void
: void
: void

ComponentConfigurator

+ <<Singleton>> Instance : ComponentConfigurator

+ Interpret (string script) : void

<<.NET Framework Type>>

IDisposable

+ Dispose () : void





 Známý příklad představují Windows služby
 Applety v Javě jsou variací myšlenky Component 

Configuratoru (init, getAppletInfo).
 Kromě repozitáře-prostého skladiště můžeme pro 

všechny komponenty nabídnout speciální služby
 Možnost „skládat - řetězit“ komponenty 

(návrhový vzor Composite). 
  Speciální služba pro komponenty čeká na tcp 

připojení klienta a poté požadavek přepošle 
komponentě, která má o komunikaci na daném 
portu zájem. (Vzory Reactor –Proactor). 



 V multithreadovém si nevystačíme s jedním 
globálním přístupovým bodem k nějaké 
instanci.

 U Singletonů (UnitOfWork, DB komponenta) 
chceme, aby každý thread přistupoval k 
jedinému logickému přístupovému 
bodu, který ale pro každý thread udržuje 
právě jednu specifickou instanci.

 Ukázka jednoduché implementace 
(nevýkonné)



 ThreadLocal
 Metody initialValue, get, set

 V každém jazyce bývá speciální podpora.
 Visual C++  - __declspec(thread) int 

number;
 .Net Framework  - atribut ThreadStatic



 Úložiště pro všechny threadově specifické objekty 
v jedné kolekci => minimum kritických sekcí.

 Kdy odstraníme objekt v threadově specifickém 
úložisti? „Hook“ metody.

 Použití návrhového vzoru proxy
 Výhodné je, že se nemění API a klienti třídy si ani 

nemusí být vědomi, že instance dané třídy už 
není v systému jen jedna, ale že jsou instance 
vytvářeny pro všechny přistupující thready. Ale 
někdy jde jen o další matoucí obskurnost...



 Rozhraní (v obojím významu)  by mělo být 
stabilní.

 Rozhraní je ale potřeba často měnit
◦ Přidání metody = nekompatibilita se stávajícími 

klienty
◦ Změna signatury metody = nekompatibilita se 

stávajícími klienty
 Problém s „komponentami“, jejichž 

rozhraní připomíná univerzální božský 
nástroj s ovládacími prvky pro řízení všech 
rozmanitostí světa. Pohanský a kacířský 
nástroj. Ruská ruleta 







 Jak identifikovat rozhraní? Int, Guid, 
deskriptor typu – class, Type?

 Zavedení rozhraní pro každou roli třídy
 Jak signalizovat klientovi, že požadované 

rozhraní není dostupné?
 Použití abstraktní továrny k vytvoření 

instance



 Vhodné je opět použití generických metod
 Implementace rozhraní v různých třídách
 Komplikované a neintuitivní API? Je 

jediným kritériem pro zavedení 
samostatného rozhraní množství metod v 
rozhraní? Kvantita se nemění samovolně v 
kvalitu, kupodivu ani redukce počtu metod 
nevede vždy ke kvalitnímu rozhraní.

 Učebnicovým příkladem může být 
(programátory často nenáviděný ) COM



 Nebaví Vás testy objektů na null? Mě ani 
trochu

 Jestliže pracujeme s atypickým výskytem 
objektu (null objekt, neznámý produkt atd), 
můžeme vytvořit samostatnou třídu 
reprezentující speciální případ  
zpřehlednění kódu.

 Naše aplikace odesílá notifikace přes SMS, 
Email atd. => máme zákazníka, který o 
notifikace nemá zájem

 Jedinou prací „null“ náhrady je “dolce far 
niente“ 



SomeObject

+ GetValue () : int

SpecialCaseObject

+ <<Override>> GetValue () : int

P epsan  metoda vr t   -1 (dle konvence aplikace nedefinov no)� � �� �



 Varianta „Exceptional Value“ objekt
 Jediná instance (Singleton) reprezentující 

všechny „null“ výskyty instancí z dané třídy.
 Typicky imutabilní
 Bezstavové



 Tendence prorůstat celým systémem => 
zavádění „null“ náhrad i  u dalších 
(asociovaných, odvozených) tříd.

 Chyby se dají zavléct i do triviálního kódu 
null objektu.

 Smyslupná reprezentace null objektu?
◦ Konstanty, prázdné řetězce?

 Special Case NENÍ A NESMÍ BÝTnáhradou 
za povinné asociace (agregace, kompozice)



 Interceptor řeší situaci, kdy chceme nabídnout 
aplikaci, kterou mohou třetí strany rozšiřovat o 
další služby, ale my si chceme ponechat úplnou 
kontrolu nad klíčovými aspekty všech procesů 
(např. nad autentizací uživatelů)

 Z naší aplikace publikujeme klíčové události, 
které zachytí dispatcher a přepošle je 
zaregistrovaným interceptorům (pořadí vyvolání 
interceptorů se může řídit např. jejich prioritou)

 Aplikace zohlední změny požadované 
interceptory.



1

0..1

0..*

0..*

Application

# OnSendMessage (SendMessageEventArgs e) : void

Dispatcher
ConcreteApplicationInterceptor

+ <<Implement>> HandleSendMessage (SendMessageEventArgs e) : void

IInterceptor

+ Priority : int

+ HandleSendMessage (SendMessageEventArgs e) : void

1. Dispatcher si p ihl s  ud lost OnSendMessage objektu Application� �� �
2. K dispatcheru se registruj  intercepto i� �
3. Po p ijet  ud losti dispatcher vyvol v  dispatecher interceptory dle jejich priority� � � ��
4. Objekt application zohledni zm ny od interceptor  p edan   v argumentu SendMessageEventArgs� � � �



 Návrh rozhraní interceptora? Jednoúčelové 
metody? Univerzální metody? Evoluce 
rozhraní interceptora

 Sledování probíhajících procesů v aplikaci
 Nezatěžujeme vývojáře interceptorů 

zbytečnou znalostí „vnitřností“ aplikace.
 Některé rysy interceptoru můžeme najít u 

vzorů „Template methods“ a „Chain Of 
Responsibility“

 „Open-Closed“ princip.
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