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Úvod
V této knize se zamøĆíme na základy objektového programování jako takového. NepĎjde však o konkrétní uêebnici toho êi onoho objektového programovacího jazyka
s tømi êi onømi konkrétními knihovnami tĆíd; namísto toho si vysvøtlíme Ćadu obecných vzorĎ a mechanismĎ, jichž lze s výhodou využívat v podstatø kdekoli.
SamozĆejmø s jistým omezením daným možnostmi a flexibilitou konkrétního
prostĆedí a programovacího jazyka: kupĆíkladu v C++, jež nabízí velmi omezené a nedokonalé služby pro práci s objekty, jsou možnosti využití standardních
vzorĎ znaênø limitovány.

Kniha je psána pro všechny úrovnø êtenáĆĎ, od úplných zaêáteêníkĎ, jimž pĆinese
základní pĆedstavu o struktuĆe a funkci objektového systému a o službách, jež jsou
s ním spojeny, pĆes mírnø pokroêilé, již se zde seznámí s Ćadou standardních principĎ a mechanismĎ, usnadĀujících objektové programování, stejnø jako s nøkterými
nejbøžnøjšími chybami a problémy – a samozĆejmø také s ukázkami toho, kterak se
chybám vyhnout a problémy Ćešit. Zkušení programátoĆi zde pak najdou Ćadu pomørnø podrobných komentovaných pĆíkladĎ, ilustrujících vhodná objektová Ćešení
mnoha bøžných úloh – až po znaênø pokroêilé mechanismy jako je kupĆíkladu popis
distribuovaných objektĎ nebo nepĆímé zasílání zpráv, kde nabízíme i plnø funkêní
ukázku jednoduché implementace.
ÚroveĀ výkladu je dostateênø podrobná na to, aby textu porozumøl kdokoli, kdo již
má alespoĀ základní programátorské zkušenosti: obecnou problematiku algoritmizace a programování jako takového kniha ovšem nepokrývá.
Podobnø také není souêástí knihy detailní výklad žádného konkrétního objektového
programovacího jazyka, a text knihy ani takovou znalost nevyžaduje. Je však zapotĆebí, aby møl êtenáĆ alespoĀ nejzákladnøjší zkušenosti s nøjakým programovacím
jazykem a jeho základními mechanismy do té míry, aby dokázal porozumøt jednoduchým a detailnø komentovaným pĆíkladĎm v jiných jazycích: nebudeme explicitnø
popisovat ani zcela obecné principy jako napĆ. podmínkový pĆíkaz, pĆíkaz cyklu êi
programový blok, nebo pojmy „promønná“ êi „typ“.
Aêkoli zbøžnø se zmíníme o Ćadø rĎzných objektových programovacích jazykĎ, pĆíklady budeme pomørnø dĎslednø uvádøt v následujících tĆech:
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• Kdekoli si vystaêíme s jejími pomørnø omezenými službami a limitovanou
podporou objektového systému, budeme pro pĆíklady používat Javu. To proto, že jde o jazyk pomørnø dobĆe srozumitelný i tøm, kdo jej dĎkladnø neznají,
jeho konstrukce jsou velmi intuitivní – a navíc lze také pĆedpokládat, že Javu
bude nejspíš bøžnø používat vøtšina êtenáĆĎ této knihy.
• Tam, kde statický ne-tak-docela-objektový systém Javy pro potĆeby konkrétního pĆíkladu nestaêí, použijeme objektový programovací jazyk Ruby. Jeho
obliba a míra používání v souêasnosti právem stoupá: jde o jazyk pĆehledný
a snadno pochopitelný, umožĀující êtenáĆi soustĆedit se na vlastní problém
a neĆešit okrajové technické nepodstatné záležitosti. PĆitom se jedná o velmi hezky a êistø navržený systém s plnø dynamickou objektovou podporou.
Snad jedinou chybou Ruby je trochu nešČastný standard pojmenovávání bøžnø
užívaných metod jeho knihovních tĆíd – vøci jako „to_s“ êi „<<“ (nemluvø ani
o „=~“) nejsou bez podrobnøjšího výkladu pĆíliš zĆejmé.
• éím dále budeme pokraêovat smørem ke konci knihy k nároênøjším a složitøjším pĆíkladĎm, tím êastøji se setkáme s Objective C a jeho nejbøžnøjšími
knihovnami tĆíd Cocoa. Jeho obecnou nevýhodou z koncepêního hlediska –
ale samozĆejmø o to silnøjší výhodou pĆi praktickém programování – je to, že
vzhledem ke zpøtné kompatibilitø s klasickým neobjektovým programovacím
jazykem C nese zátøž statického typového systému a neobjektových typĎ.
Právø u složitøjších pĆíkladĎ však tato nevýhoda relativnø zaniká ve srovnání
s tím, že Objective C je obecnø snadno êitelné a srozumitelné hlavnø díky
dobĆe navrženým jménĎm tĆíd a metod standardních knihoven – napĆ. úêel
zprávy „description“ je zĆejmý i bez dalšího výkladu (na rozdíl od Rubyovského zhruba ekvivalentního „to_s“); podobnø napĆ. mĎžeme srovnat zprávu
Cocoa „addObject:“ s Rubyovskou zprávou „<<“. Další výhodou právø pro
složitøjší pĆíklady je míra praktické použitelnosti: ukážeme-li si Ćešení problému v Objective C s jeho komplikacemi, danými statickým typovým systémem
a Ćadou neobjektových typĎ a konstrukcí, dokážeme pak týž problém snadno
vyĆešit i v jakémkoli jiném plnø objektovém programovacím jazyce. Koneênø
pak není zanedbatelné ani to, že Objective C je primárním programovacím jazykem významné platformy Apple, a zároveĀ je plnø pĆenositelné a platformnø nezávislé v rámci projektu GNU (to se týká i standardních knihoven tĆíd
Cocoa, jichž je valná vøtšina – byČ ne zcela všechny – v pĆenositelné podobø
volnø pĆístupná v rámci projektu GNUStep).
Všechny pĆíklady jsou podrobnø popsány, a každá jazyková konstrukce êi využití
nøkteré ze standardních knihovních služeb jsou napoprvé detailnø vysvøtleny.

Úvod

1.
Základy objektového
pohledu
V úvodní kapitole se trochu blíže podíváme na programování jako takové a možné
pĆístupy; vymezíme si pojem „objektové programování“ a pro lepší kontext se seznámíme s nøkterými dalšími bøžnø užívanými pojmy. Zbøžnø také nahlédneme do
historie a vytyêíme si rozsah principĎ, jimiž se vlastnø v této knize chceme zabývat.
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1.1 Programování je co?
Aêkoli pojem „programování“ – jehož objektové variantø je tato kniha vønována – se
používá pomørnø široce v nejrĎznøjších kontextech (programujeme videorekordér,
aby nám nahrál požadovaný poĆad; programujeme termostat, chceme-li mít v domø
teplo; Ćada psychologĎ hovoĆí o tom, že programujeme sami sebe), my se v této knize samozĆejmø soustĆedíme pouze na programování ve smyslu „tvorby aplikací pro
samoêinné poêítaêe“.
V tomto rámci se již ale nebudeme omezovat na nejužší význam, totiž „vlastní psaní
zdrojového kódu“; budeme se zabývat minimálnø trojicí vzájemnø se ovlivĀujících
êinností, jež všechny lze pĆi troše dobré vĎle do pojmu programování zahrnout:
• Analýza problému je prvním krokem, bez nøjž se programování (samoêinných
poêítaêĎ, ale vlastnø nejen tøch) neobejde. Již zde je dĎležité zvolit pohled,
odpovídající paradigmatu, v jehož rámci chceme problém Ćešit – v našem pĆípadø tedy pĎjde o „objektovou analýzu“.
• Následující návrh („design“) Ćešení je asi tou vĎbec nejdĎležitøjší fází (ano,
mnohem dĎležitøjší, než následné psaní zdrojového kódu!), a právø zde je
co nejlepší pochopení objektových principĎ rozhodující. V souêasnosti tĆeba
není nikterak neobvyklé, že tradiêní „strukturovaný“ (vizte níže) návrh vede
k tomu, že programátor, jenž sám sebe považuje za programátora objektového, pouze používá technických prostĆedkĎ objektových systémĎ – ale programy píše pĆesnø podle hierarchických metod pĆístupu strukturovaného. Pak
mnohdy také argumentuje, že objektové programování žádné zásadní výhody
nepĆináší – jemu samozĆejmø nikoli, když jej ve skuteênosti nevyužívá!
• Vlastní implementace – êasto právø nazývaná „programováním“ v nejužším
smyslu slova, to opravdické „psaní zdrojového kódu“ – už je do jisté míry
nepodstatná. V této fázi je zapotĆebí co nejelegantnøji a nejefektivnøji pĆevést
výsledky návrhu do prostĆedkĎ konkrétního programovacího jazyka, ale již
pĆi ní nepadají žádná zásadní rozhodnutí. My si v knize ukážeme Ćadu konkrétních pĆíkladĎ v nøkolika rĎzných objektových programovacích jazycích;
hlavní tøžištø však je právø v objektovém návrhu.
Je ovšem samozĆejmø již pĆi návrhu tĆeba poêítat i s tím, jaký programovací jazyk –
a jaké objektové knihovny – budou ve tĆetí, implementaêní fázi použity: to proto, že
nøkteré jazyky mohou do znaêné míry omezit volbu mechanismĎ, jimiž se pĆi návrhu
rozhodneme ten který problém Ćešit. Knihovny naopak mohou návrh znaênø usnadnit – máme-li napĆ. k dispozici plnohodnotný systém distribuovaných objektĎ (jak si
jej popíšeme v deváté kapitole), navrhují se objektové systémy založené na koncepci
klient/server nesrovnatelnø snáze, než bez nøj.

1.2 Trocha historie nikoho nezabije
Ponecháme-li stranou poêítaêový pravøk, zahrnující pĆepojování drátĎ v Eniacu stejnø jako prosvøtlená tlaêítka na êelních panelech zaĆízení ponøkud mladších – ne že
by nešlo o velmi zajímavé záležitosti, leê s naším tématem to pohĆíchu souvisí jen
zcela okrajovø – bude prvním milníkem, u nøjž se chvilku zdržíme, programování
sekvenþní.

1. Základy objektového pohledu
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Nejprve se programovalo prostø tak, že v patĆiêném kódu – aČ již jím byl assembler,
BASIC nebo FORTRAN – programátor psal sekvenci pĆíkazĎ, jež poêítaê provádøl
jeden po druhém. Existovaly samozĆejmø vždy nøjaké triky, jak sekvenci narušit a Ćízení pĆedat jinam – jinak by to bylo zhola nepoužitelné; byly vždy ale velmi nepohodlné a z hlediska pozdøjších úprav programu krajnø nešikovné. V podstatø všechny
byly založeny na jednoduchých podmínkách a pĆeskocích na jiné místo v oné výše
zmínøné sekvenci pĆíkazĎ – celé bychom si to pak mohli v grafické podobø pĆedstavit zhruba tak, jak ukazuje obrázek 1.1.

Vstup
u ivatele
Pístup na
zabezpe enou
stránku

Pesmrování
se zprávou
oúsp ném
pihlá ení
Stránka
pihlá ení

Kontrola
pihlá ení

Pesmrování se
zprávou o patném
pihlá ení

Je pihlá en?
NE

NE

Existuje správn
ú et?

ANO

ANO

Zobrazení
stránky

Obrázek 1.1: Vývojový diagram pĆihlášení k webové aplikaci

Na nøm vidíme tzv. vývojový diagram; v poêátcích programování velmi oblíbený a dodnes – bohužel – ne zcela zapomenutý zpĎsob, kterak zobrazovat algoritmy sekvenêního typu – i se všemi jejich nešvary.
S Ćešením tøchto problémĎ pĆišlo tzv. programování strukturované.

1.2.2 Strukturované programování
Záhy si programátoĆi uvødomili, že pĆedávat Ćízení sem tam v jediné dlouhé sekvenci
pĆíkazĎ (nebo síti prvkĎ vývojového diagramu, což je v principu totéž) je znaênø nepohodlné; zvláštø pak dodateêné úpravy a zmøny takto sestaveného kódu jsou pravou noêní mĎrou. Právø v dobách sekvenêního programování vzniklo rêení: „Každý
program obsahuje alespoĀ jednu závažnou chybu; pĆi její opravø vždy zavleêeme do
programu nejménø dvø nové.“ I pokusili se tuto sekvenci rozbít a nahradit ji striktnø
hierarchickou strukturou „stromovitého“ typu.
V ní již neexistovalo „pĆedání Ćízení jinam“ (a mnohé strukturované programovací
jazyky skuteênø zašly tak daleko, že odpovídající pĆíkaz – obvykle pojmenovaný „go
to“ – vĎbec neobsahovaly); namísto toho bylo pouze možné využívat a vzájemnø

1.2 Trocha historie nikoho nezabije
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1.2.1 Sekvenêní programování
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skládat hotové stavební bloky typu „platí-li podmínka P, proveó vnoĆený blok A;
jinak proveó vnoĆený blok B“, pĆípadnø “dokud platí podmínka P, provádøj opakovanø vnoĆený blok A“.
Tyto vnoĆené bloky samy mohly být sestaveny z podobných modulĎ; tím nejjednodušším blokem pak byla prostá sekvence pĆíkazĎ – sice stejná, jako v sekvenêním
programování, ale bezproblémová, neboČ neobsahovala žádné podmínky ani pĆeskoky. Ilustraci tohoto pĆístupu vidíme na obrázku 1.2.

Vstup u ivatele
Zru podmínku „patné p ihláení“

Opakuj...
Chce-li se u ivatel pihlásit, prove:

Opakuj...
Platí-li podmínka „ patné pihlá ení“, prove:

Pesmrování se zprávou o patném pihlá ení

Stránka s pihlá ením

Nastav podmínku „patné p ihláení“

... dokud neexistuje správn ú et
Pesmrování se zprávou o úsp ném pihlá ení

Nastav podmínky „Uivatel se chce p ihlásit“ a „patné p ihláení“

Pístup na zabezpe enou stránku

Kontrola pihlá ení

... dokud není p ihláen
Zobrazení stránky

Obrázek 1.2: Struktogram representující týž algoritmus

I pĆesto, že v této variantø – tzv. struktogramu – jsme se neobešli bez pomocných
podmínek (to je známé zlo striktnø strukturovaných algoritmĎ), je struktogram poĆád
oproti vývojovému diagramu ponøkud pĆehlednøjší. Hlavní výhodou je to, že v nøm
nikde nejsou skoky „z jedné strany na druhou“: všechny jeho êásti jsou zcela jasnø
ohraniêené a uzavĆené samy v sobø. Nejinak tomu bylo i s programováním, založeným na obdobných principech.
Hlavní rozdíl oproti sekvencím ovšem spoêívá v tom, že dodateêné úpravy strukturovanø napsaného systému jsou mnohem snazší a bezpeênøjší, s jen minimálním
risikem vnesení nových chyb a problémĎ. Jednotlivé funkêní bloky totiž mají jasnø
definované vstupy a výstupy, a pokud tuto úmluvu dodržíme, mĎžeme uvnitĆ bloku
bezpeênø provádøt jakékoli úpravy, zmøny a zdokonalení.
Stojí za to si tento princip zapamatovat. Až si budeme níže popisovat
objektový princip tzv. „zapouzdĆení“, uvidíme, že vlastnø jde opøt o totéž: ko-
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rektní definice „rozhraní“, jež zde hierarchický stavební blok, tam objekt, nabízí, spolu s nezávislostí tohoto „rozhraní“ na vnitĆní implementaci, umožĀuje
bezpeêné a bezproblémové dodateêné úpravy.

Hlavní nevýhodou strukturovaného programování se ukázala být jeho rigidní hierarchie: aêkoli tak lze bezpochyby Ćešit velmi znaêné množství problémĎ, málo platné,
reálný svøt není hierarchický. Spíše je volnou sítí vzájemnø komunikujících prvkĎ,
jež se nøkdy staví do êásteêných a nedokonalých hierarchií, jindy zase ne – podle
momentální potĆeby a možností. A právø modelem reálného svøta je programování
objektové.

1.2.3 Objektové programování
Objektové programování jde ještø o krĎêek dále než programování strukturované:
to rozbilo striktní sekvenci pĆíkazĎ do ponøkud flexibilnøjší hierarchie, kdežto programování objektové rozbíjí i tuto hierarchii. Snaží se tedy v tomto smyslu nastavit
zrcadlo reálnému svøtu: je založeno na volné síti vzájemnø komunikujících objektĤ,
jež se podle potĆeby mohou – ale nemusí – stavøt do libovolných struktur, vêetnø
hierarchické. Takovou objektovou strukturu vidíme na obr. 1.3.

Obrázek 1.3: SíČ vzájemnø komunikujících objektĎ

Objektový pĆístup se prvnø ve významnøjší míĆe objevil již pĆed desítkami let v dnes
již víceménø zapomenutém jazyce Simula 67; jen o pár let pozdøji byl excelentnø
implementován v nezapomenutelném systému Smalltalk. Od té doby jsou služby,
ve vøtší êi menší míĆe podporující objektové programování, k dispozici ve vøtšinø
programovacích jazykĎ: nøkteré z nich jsou skvølé, jiné naopak objektovému programování spíše brání (odstrašujícím pĆíkladem zde mĎže být velmi nešČastnø navržený
„objektový“ systém jazyka C++).
Pomørnø znaêné množství literatury a zdrojĎ, vønovaných objektovému pĆístupu,
omílá mantru „dødiênost, zapouzdĆení, polymorfismus“. NevøĆte jim! Jedná se sice
o velmi dĎležité principy – a také se jednomu každému z nich budeme v této knize
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Strukturovaný pĆístup byl velmi životaschopný, a zvláštø u programovacích jazykĎ,
jež se nesnažily o dokonalou koncepêní êistotu – asi nejlepším pĆíkladem je slavný jazyk C –, sloužil skvøle desítky let. V podstatø slouží skvøle dodnes: i dnes je naprostá
vøtšina programovacích jazykĎ více êi ménø založena na principech strukturovaného
programování a jeho hierarchicky vkládaných blocích.
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ještø dost podrobnø vønovat –, ale žádný z nich (snad do jisté míry vyjma polymorfismu) a ani všechny dohromady nejsou tím základním a hlavním principem, na nømž
je idea objektového programování založena: tím je právø a pĆedevším
• volná síČ vzájemnø komunikujících objektĎ.
Vše ostatní jsou doplĀky a služby, zvyšující pohodlí programátora (dødiênost) êi bezpeênost a spolehlivost celého objektového systému (zapouzdĆení).
Podobnø jako strukturované programování do jisté míry zachovalo sekvence pĆíkazĎ – jako elementární bloky ve své hierarchii –, ani objektový pĆístup nezavrhuje
hierarchické struktury: již jsme se ostatnø zmínili o tom, že vøtšina souêasných programovacích jazykĎ – vêetnø tøch objektových – do jisté míry strukturovaný pĆístup
podporuje. V objektových systémech nalézáme hierarchii hned na nøkolika místech:
• jako pĆímé dødictví strukturovaných programovacích jazykĎ obvykle objektové systémy využívají tradiêního „strukturovaného“ kódu pro popis konkrétního chování objektĎ. Typický pĆípad je, že programátor stanoví „dostane-li tento objekt takovou a takovou zprávu, provede se následující úsek programu“;
• sama objektová struktura – pĆinejmenším u složitøjších aplikací – bývá hierarchická: to, co na jedné úrovni abstrakce lze representovat jediným objektem,
je pĆi podrobnøjším pohledu ve skuteênosti celá samostatná „vnoĆená“ síČ
objektĎ, jež spolupracují na implementaci celkové úlohy;
• navíc se objevují nové hierarchie, dané technickými prostĆedky toho kterého objektového systému – zcela typickou zde bývá hierarchie tĆíd podle dødiênosti.

1.2.4 A co dále, po objektech?
Je zajímavá otázka, zda vĎbec a ano-li, kdy se objeví další koncepce, odlišná od souêasného objektového pohledu.
Možné je samozĆejmø cokoli; prozatím tomu ale nic nenasvødêuje, a podle osobního
názoru autora této knihy to ani nenastane (leda až se objeví skuteênø universálnø
použitelný deklarativní systém, založený na umølé inteligenci) – objektové systémy se
samozĆejmø budou zdokonalovat a mønit, avšak jejich základní paradigma již zĎstane
bez principiálních zmøn.
To proto, že objektové programování je pĆímým modelem reálného svøta; zdá se
proto celkem pravdøpodobné, že nelze vymyslet nic principiálnø lepšího.
Z koncepêního hlediska je do jisté míry sporné, zda objekty programovacích
jazykĎ skuteênø mají modelovat objekty reálného svøta; protiargumenty v zásadø tvrdí, že poêítaêové systémy Ćeší problémy odlišného typu, než s jakými
se setkáváme v realitø. Praxe nicménø je taková, že (a) objektové systémy byly
pro simulaci pĎvodnø navrženy a do znaêné míry reálnému svøtu odpovídají,
(b) ty, jež tak êiní, slouží programátorĎm v prĎmøru lépe, než prostĆedí, jež se
reálnému svøtu podobají ménø.

1.3 Jiná rozlišovací kritéria
Na konci této úvodní kapitolky je snad vhodné se zmínit o tom, že vedle výše uvedeného pĆístupu sekvenêního, strukturovaného êi objektového existuje Ćada dalších kritérií,
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podle nichž lze programování dølit; aêkoli pro naši knihu tyto rozdíly nejsou podstatné,
vyplatí se ukázat si nøkolik nejêastøji užívaných dølicích kritérií malinko blíže.

1.3.1 Události nebo stavy?
• stavové programování: pĆi nøm je systém naprogramován tak, aby podle potĆeb a vnøjších požadavkĎ pĆecházel mezi rĎznými stavy; v každém z nich
nabízí nøjaké tomuto stavu odpovídající funkce;
• naproti tomu pĆi událostmi Ĝízeném programování je systém (v principu) neustále v témže stavu – totiž „êekání na následující událost“; jakmile se doêká,
obslouží ji zpĎsobem, který dané události odpovídá, a opøt êeká na další.
Prvý si – ve velmi hrubém pĆiblížení – mĎžeme pĆedstavit jako firmu, jež má nøkolik
zástupcĎ, z nichž každý mluví jedním cizím jazykem. Je-li zrovna u okénka ten, který
umí anglicky, nemá nømecky mluvící zákazník šanci; mĎže se jedinø pokusit o zmČnu
stavu, tj. vyžádat si zmønu zástupce.
V takovéto analogii pak bude modelem událostmi Ćízeného systému zástupce, který
umí více jazykĎ: mohou na nøj na pĆeskáêku mluvit zákazníci anglicky, nømecky,
španølsky i Ćecky, a on bude s to každý požadavek korektnø obsloužit, aniž by kvĎli
tomu bylo zapotĆebí „mønit stav“.
Je pomørnø zĆejmé, že – v naprosté vøtšinø pĆípadĎ – je druhý pĆístup flexibilnøjší,
a proto se také v souêasnosti bøžnø užívá (hovoĆíme už zase o tvorbø aplikací pro
samoêinné poêítaêe, nikoli o jazykových schopnostech cesČákĎ). S objektovým êi
neobjektovým programováním to ale nemá zhola nic spoleêného – byČ je asi pravda,
že s využitím objektových prostĆedkĎ je implementace událostmi Ćízeného systému
ponøkud snazší než bez nich.

1.3.2 Interpret nebo pĆekladaê?
Programovací jazyky jsou v zásadø dvou typĎ:
• interpretované, kde existuje speciální aplikace, jež ête náš zdrojový program
a rovnou jej provádí (tedy jej „interpretuje“);
• pĜekládané, kde existuje jiná speciální aplikace, jež náš zdrojový program „pĆeloží“ – totiž pĆevede do formy, již dokáže interpretovat pĆímo poêítaê, samotný jeho hardware (tedy konkrétnø procesor).
Interpretované jazyky tedy nelze použít tam, kde není k dispozici interpret; pĆekládané naopak – po pĆekladu – mohou pracovat kdekoli.
V praxi nejsou rozdíly pĆíliš podstatné; kromø jiného také proto, že Ćada moderních
interpretĎ jazyk prĎbøžnø pĆekládá; velmi bøžné jsou také kombinované pĆístupy,
kdy je nutný pĆekladaê – stejnø jako ve druhém pĆípadø –, jenž ale nepĆekládá do formy vhodné pĆímo pro hardware, nýbrž do speciální pomocné formy, již jiný speciální
program interpretuje (zcela typickým zástupcem tohoto pĆístupu je Java).
Opøt rozlišení na pĆekládané a interpretované jazyky nikterak nesouvisí s tím, zda jde
o objektový êi neobjektový systém; objektové jazyky však vzhledem k obecnø vøtší
flexibilitø obvykle mívají i v „pĆekládané“ podobø jisté rysy systému interpretovaného.
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PĆi programování aplikací existují obecnø dvø základní koncepce:

