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Príklad: aplikácia pre Twitter 

Chcem, aby to bolo 
ako Twitter, ale po 

slovensky! 



O čom je Twitter? 

• používateľ má profil 

• posiela naň tweety = max 140 
znakové správy 

• vie sledovať tweety vybraných 
používateľov 

– „prispôsobiteľné RSS“ 

• 200 miliónov používateľov 

• 200 miliónov tweetov denne 

 

tweet ,follow,  
DM, retweet 

#hashtag 

Ruby (web) + Scala (backend) 



čvirrik.ics.upjs.sk 

• Na čvirriku chcem mať svoj profil s nickom. Chcem 
mať možnosť zverejňovať čvirry (krátke texty do 

140 znakov). Okrem toho chcem mať zoznam 
priateľov, ktorých čvirry budem sledovať a uvidím 

zhromaždené na jednom mieste v chronologickom 
poradí. 



čvirrik: návrh tried 

• čvirr je text – ale String nestačí 

– chceme evidovať dátum zaslania a autora 

• profil má 

– login (String) 

– zoznam nasledovaných ľudí 

– zoznam svojich čvirrov 

• čvirry sledovaných ľudí získame zo zoznamu 
nasledovaných ľudí, kde pre každého člena 
získame jeho čvirry 

profil, nick, čvirr, zoznam 
priateľov, sledované čvirry 



čvirrik: návrh tried profil, nick, čvirr, zoznam 
priateľov, sledované čvirry 

class Profile { 
  String nick; 
  List<Profile> followedProfiles;   
  List<Tweet> tweets; 
} 

class Tweet { 
  String text; 
  Date timestamp; 
  Profile author; 
} 



Schopnosti profilu? 

• publikuj čvirr 

• pridaj followovaný profil 

• odober followovaný profil 

public interface Profile { 
  void addFollowing(Profile p); 
  void removeFollowing(Profile p); 
  void publish(Tweet status); 
} 

Vytvorme 
interfejs! 



V akom sme stave? 

• máme interfejs Profile i 
triedu Profile 

• nič nám nebráni ich 
zlúčiť 

– KISS: keep it simple, 
stupid! 

• v skutočnosti sme sa 
mali súčasne zamýšľať 
nad schopnosťami i 
stavom 



Napíšme si unit test! 

Profile ladygaga = new Profile(); 
ladygaga.setNick("ladygaga") 
 
Tweet tweet = new Tweet("New York is Not Just a Tan 
that You'll Never Lose http://twitpic.com/71zyyb"); 
 
ladygaga.publish(tweet); 
 
assertTrue( 
  ladygaga.getTweets().contains(tweet) 
); 

Implementácia je jednoduchá. 



Otázky na zamyslenie 

• čo ak má niekto trilión priateľov? 

 

 

 

 

 

• budeme držať v profile zoznam všetkých 
nasledovníkov? 



Otázky na zamyslenie 

• čo keď má niekto trilión statusov? 

 

 

 

 

 

• budeme držať v pamäti všetky tweety? 



Otázky na zamyslenie 

SQL 
databáza 

Čo ak chceme čvirry i profily ukladať do úložiska? 



Entity! 

• profil = je jedna zo základných tried v našej 
doméne 

– doména: oblasť, ktorú sa snažíme modelovať v 
informačnom systéme 

• každý profil je jednoznačne identifikovaný 

– v našom systéme to zatiaľ nemodelujeme 

– predpokladáme, že profil je jednoznačne 
identifikovaný nickom 

• inštancia profilu putuje naprieč systémom 



Entity! 

• entita je základný element domény 

• obvykle zodpovedá základným objektom 
sveta v doméne 

– podstatné mená! 

• každá entita má  
svoju identitu 

študent  profil tweet 
automobil 

záverečnáPráca status 
pacient lekár 

identifikačnýPreukaz 
tovar faktúra objednávka 

zamestnanec 



Typické otázky k meditácii nad entitami 

• ako vyhľadám konkrétnu entitu? 

– ako získam konkrétnu entitu z databázy? 

• ako zobrazím všetky entity? 

• ako môžem založiť novú entitu a udržovať ho 
v dátovom úložisku? 

– dátové úložisko: databáza, súbor... 

CRUD! 



Štyri základné operácie s 
entitami 

• vytvorenie novej inštancie entity 

C-reate 

• načítanie podľa kritérií 

R-ead 

• aktualizácia entity 

U-pdate 

• odstránenie 

D-elete 

CRUD! 



Ako to vyriešiť v Jave? 

• vytvoríme interfejs s metódami pre C, R, U, D 

• plus dodatočné metódy pre ďalšie typické operácie 

Data Access Object [DAO] 

public interface ProfileDao { 
  Profile findById(Integer id); 
  List<Profile> findByNick(String nick); 
 
  void save(Profile p); 
  void delete(Profile p); 
 
  List<Profile> findFollowers(Profile p); 
  List<Profile> findFollowing(Profile p); 
} 



Data Access Objects 

• ProfilDao je len sada operácií 

– kontrakt! 

• predstavuje interfejs („rozhranie“) k úložisku 

– obvykle k databáze 

– nezriedka k súboru 

– v testoch často k úložisku v pamäti 

• potrebujeme vytvoriť triedu, ktorá bude 

hovoriť ako sa súbor uloží do dátového 

uložiska 

 



Ukážka súborového DAO 

public class FileProfileDao  
  implements ProfileDao  
{ 
  public Profile findById(Integer id) { 
     /* otvoríme súbor, nájdeme záznam s  
        daným ID, vytvoríme inštanciu Profilu 
     */ 
  } 
  void save(Profile p) { 
     /* otvoríme súbor, zapíšeme na koniec údaje z         
        profilu 
     */ 
  } 
  /* ... ďalšie metódy ... */ 
} 



Ako získame inštanciu DAO? 

• ak máme swingovské okno ProfilForm 
upravujúce profil používateľa, ako môžem 
uložiť inštanciu Profilu? 

• využijeme kompozíciu! 

– ProfilForm potrebuje DAO = HAS-A 

 
public ProfileForm extends JDialog { 
   private ProfileDao profilDao;   
} 



Odkiaľ získame inštanciu DAO? 

• prvý nástrel: v konštruktore! 

public ProfileForm extends JDialog { 
  private ProfileDao profilDao;   
   
  public ProfileForm() { 
     /* … */ 
     profileDao = new FileProfileDao(); 
  } 
} 



Nerobíme niečo zbytočne? 

• ak máme jediné okno v systéme, je to v 
poriadku 

• ak by sme otvárali okno profilu otvárali 
viackrát, vytvárali by sme viacero inštancií 
ProfileDao 

Koľko inštancií naozaj potrebujeme? 

Stačí jedna! 



Ako dosiahnuť jedinú inštanciu? 

• návrhový vzor 
Singleton! 

• zaistí, že v systéme 
bude len jediná 
inštancia danej 
triedy 

návrhový vzor = 
 design pattern = 

recept starej matere 



Singleton v Jave 

• použitie: 

public enum FileProfileDao implements ProfileDao { 
  INSTANCE; 
 
  /* ... implementované metódy ... */ 
} 

ProfileDao profileDao  
  = FileProfileDao.INSTANCE; 
Profile profile  
  = profileDao.findByNick("ladygaga"); 



Singleton v Jave 

• použitie enum-u je ťažký syntaktický hack 
Javy 

• ale zaistí, že trieda FileProfileDao bude 
naozaj len jedna 

• INSTANCE = verejná inštančná premenná 

 

 

 

Pojednanie o korektnosti iných prístupov je zábava 
pre hardcore programátorov... 



DAO aj pre čvirry 

• podobné DAO vytvorme aj pre čvirry 

public interface TweetDao { 
  List<Tweet> findByProfile(Profile p);   
  void save(Tweet t); 
} 

public enum FileTweetDao implements TweetDao 
{ 
  /* implementácia úložiska nad súbormi */ 
} 



Viacvrstvové aplikácie v Jave 

• interfejsy jedným z prostriedkov pre návrh 
viacvrstvových aplikácií 

• v každej vrstve budeme mať: 

– interfejsy = operácie s príslušnou vrstvou 

– objekty = prenášajú dáta medzi vrstvami 

UI Biznis DB 



Rady starej matere 

1. navrhujte jadro aplikácie tak, 
aby bolo nezávislé od 
používateľského rozhrania 

2. navrhujte jadro aplikácie tak, 
aby bolo nezávislé od spôsobu 
uloženia dát 

 



Trojvrstvové aplikácie 

• komplexné aplikácie sú delené na vrstvy 

• používateľské rozhranie 

• zobrazenie a získavanie informácií od používateľa 

Prezentačná vrstva 

• biznis logika 

• príkazy, rozhodovania, spracovanie dát 

Vrstva aplikačnej logiky 

• úložisko dát 

• typicky relačná databáza/súborový systém 

Databázová vrstva 

three-tier 
application 



Fakt musím mať všetky tri 
vrstvy?? 

• single-tier application 

• ,,všetko na hromade" 

• klasické skripty / pascalovské súbory / úlohy z 
PAZ1a 

• aplikácia načíta zo súboru, požuje dáta, 
vypľuje ich 

Užitočné len v prípade jednopoužívateľských 
jednoúčelových aplikácií. 



Dvojvrstvová: two-tier application 

• dáta bývajú často na samostatnom stroji 

• používateľské rozhranie 

• zobrazenie a získavanie informácií od používateľa 
priamo prepojená s biznis logikou 

Prezentačná vrstva + aplikačná logika 

• úložisko dát 

• typicky relačná databáza/súborový systém 

Databázová vrstva 



Výhody trojvrstvovej architektúry 

• možno mať viacero druhov používateľských rozhraní 

– kto by nechcel AIS s prístupom cez mobil? 

• aplikačná logika je nezávislá od miesta uloženia dát 

– čo ak zrazu potrebujeme ukladať dáta inak? 

– čo ak zrazu potrebujeme vylepšenú databázu? 

• každá vrstva môže byť v prípade potreby 
modifikovaná / nahradená 

• každá vrstva môže byť realizovaná na samostatnom 
stroji 

 Viac príkladov priebežne a v budúcnosti 



Sumár 

• navrhujme interfejsy tak, aby reprezentovali 
operácie prístupu k dátam 

– CRUD 

• oddelíme nimi konkrétny spôsob práce s 
dátami od dostupných operácií 

– spôsob vieme zmeniť bez radikálnej zmeny UI 

– UI vieme zmeniť / rozšíriť bez vplyvu na prácu s 
dátami 

• singleton zaistí, že implementácia bude v 
systéme len jedna 

 

 


