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Formality a byrokracie 

• Teoretické cvičenie (,,prednáška") 

– utorok, 15.10, P11 (SJ2P11) 

• Praktické cvičenia 

– streda, 8:55, P5 (SA1C5) 

• dr. Šumák 

– streda, 10.45, P5 (SA1C5) 

– štvrtok, 13:30, P3 (SA1C3) 

 

Každý musí byť 
zaradený na jedno 

praktikum 
 a jedno teoretické 

cvičenie! 

http://ics.upjs.sk/~novotnyr/blog/category/vyucba/pro
gramovanie-algoritmy-zlozitost/paz1c-2012 



Témy a motívy predmetu 

• Pokročilé princípy objektovo- 
orientovaného programovania 

• Dôraz na dizajn a udržovateľnosť programov 

• Zamerané na príklady z praxe 

• Programovací jazyk Java 

 



Vstupné vedomosti 

• toto je tretí semester programovania 

• od študenta sa očakáva 

– znalosť základného procedurálneho 
programovania 

• viem, čo je cyklus, podmienka, premenná, dátový typ, 
metóda (procedúra, funkcia) 

– znalosť OOP 

• pozri študijné texty z PAZ1a, PAZ1b, prípadne 
megaprezentácia z PAZ1c minulých rokov 

– idea o programovacích technikách a algoritmoch 

• rekurzia... 



Požiadavky na hodnotenie 

• Test v 2/3 semestra (40%) 
– open book exam 

– kreatívny 

• Záverečný projekt (60%) – nutná podmienka 
– bude špecifikovaný v ½ semestra 

– vypracovať do polovice januára 

– dvojčlenné tímy 

– ústna individuálna obhajoba 

• Účasť na cvičeniach nie je povinná 
– pomôže pri riešení projektu 

 



And now... 

...a teraz... 



Plán na dnes 

1. identifikácia tried v zákazníkovych snoch 

2. ako rozpoznať triedy a navrhovať ich? 

3. ako testovať triedy? 

4. ako implementovať triedy? 

5. načo sú dobré unit testy? 

 



Automat na potraviny 

• Pozbierajme používateľské požiadavky 

• Obvykle vo forme  
voľného 
textu 

• keď vhodím peniaze, chcem jedlo 
• nech vracia mince 
• každá potravina nech je ocenená 
• nech je možnosť voľby tovaru 
• admin dokladá tovar a vyberá 

peniaze 
• automat musí byť červený 
• keď vhodím peniaze a nemám si 

čo kúpiť, chcem ich naspäť 
• chcem vítanie zákazníka 

 



Use-case (prípad použitia) 

• Úmysel č. 1: chcem získať tovar 

– Aktorom je používateľ 

• Úmysel č. 2: chcem zmeniť cenu tovaru 

– Aktorom je správca automatu 

• Úmysel č. 3: chcem doplniť tovar 

– Aktorom je správca automatu... 

Use-case 
Zoznam krokov, ktoré vykonáva aktor (používateľ) so 

systémom v úmysle dosiahnuť svoj cieľ. 



Use-case: chcem získať tovar 

1. Vhodím do automatu mince. 

2. Vyberiem tovar zadaním jeho čísla 

3. Dostanem tovar 

4. Vrátia sa mi mince 

Optimistický scenár 



Use-case: chcem získať tovar 

1. Vhodím do automatu mince. 

2. Vyberiem tovar zadaním jeho čísla 

2.1.1. Rozhodnem sa, že nič nechcem, 
vrátia sa mi mince. 

2.2.1. Mincí je nedostatok, prejdi na 1 

3. Dostanem tovar 

4. Vrátia sa mi mince Optimistický scenár 



Identifikujme triedy 

Rady starej matere 
Identifikujte podstatné mená (substantíva) v texte. 

Sú to kandidáti pre triedy. 

• keď vhodím peniaze, chcem jedlo 

• nech vracia mince  

• každá potravina nech je ocenená 

• nech je možnosť voľby tovaru 

• admin dokladá tovar a vyberá peniaze 

• automat musí byť červený 

• keď vhodím peniaze a nemám si čo kúpiť, chcem ich naspäť 

• chcem vítanie zákazníka 



Identifikujme triedy 

Trieda by mala mať schopnosti a stav! 

Peniaze jedlo potravina  
možnosť  voľba tovaru 

admin tovar peniaze 
automat vítanie zákazníka 



Najprv schopnosti! 

• pri identifikácii triedy začnime schopnosťami 

schopnosť = rozkaz = metóda 

trhaj! 

bráň! 

derivuj! 



Schopnosti: peniaze 

• zaplať? 

• rozmeň? 

• uplať cvičiaceho 

• ?? 

schopnosti by mali dávať zmysel 
v kontexte projektu 



Potom stav! 

• od schopností sa odvíja stav 

stav = inštančná premenná 

rasa: vlčák 

farba: hnedá 

meno: Dog 



Stav: peniaze 

• suma 

• mena 

• typ [bankovka, minca] 

 

stav sa odvíja od schopností 



Triedy bez schopností a stavu? 

• triedy, ktoré nemajú ani schopnosti ani stav, 
sú zrejme zbytočné 

 

 

 

 

• schopnosti: uvítaj?!  

• stav: text vítania? 

vítanie zákazníka 



Triedy bez schopností a stavu? 

• triedy, ktoré môžu presunúť zodpovednosti 
na iné triedy, sú zbytočné 

 

 

 

• schopnosti: dolož tovar, vyber peniaze, zmeň 
cenu 

 

admin 

možno presunúť na inú triedu 



Identifikované triedy 

• peniaze 

– hodnota: 2 EUR 

• jedlo = tovar = potravina 

– názov 

– kód tovaru = to, čo sa píše 
pri vyberaní jedla 

– cena 

• admin  

– dokladať jedlo a vyberať 
peniaze 

– zmeniť cenu 

• automat 

– prijmi mince 

– skontroluj dostatok sumy 

– vyhoď jedlo 

– skontroluj dostatok jedla 

– notifikácia nedostatku 
jedla 

– červenaj sa 

• vítanie zákazníka 



Primárna trieda: automat 

• schopnosti: 
– vložiť mince 

– vložiť tovar 

– vydať tovar 

– vrátiť kredit (vložené peniaze) 

• stav: 
– jedlo, ktoré má v sebe 

– peniaze.... 

– farba 

– kapacita na jedlo 

– vítanie zákazníka 

 

 

 



Demo! 

Demo! 



Napíšte najprv testy! 

• máme predbežný návrh, môžeme 
programovať 

 
návrh triedy 

implementácia 

testovanie 

implementácia 
testu 

implementácia 
triedy 

klasický postup agilný postup 



Implementujme ideálny 
prípad 

public static void main(String[] args) { 
  Automat automat = new Automat(); 
  automat.vložMincu(0.20); 
  automat.vložMincu(0.20); 
  automat.vložMincu(0.45); 
  automat.zadajKód(35); 
  Tovar tovar = automat.odoberTovar(); 
  System.out.println(tovar); 
} 

Náznak testu! 



Ideálny prípad testu 

public static void main(String[] args) { 
  Automat automat = new Automat(); 
  automat.vložMincu(0.20); 
  automat.vložMincu(0.20); 
  automat.vložMincu(0.45); 
  automat.zadajKód(35); 
  Tovar tovar = automat.odoberTovar(); 
  System.out.println(tovar); 
} 

Milión kompilačných chýb! 



Ideálny prípad testu 

• žiadna z tried / metód neexistuje! 

• ale vieme ich operatívne vytvoriť 

– Eclipse: Ctrl+1 

public static void main(String[] args) { 
  Automat automat = new Automat(); 
  automat.vložMincu(0.20); 
  automat.vložMincu(0.20); 
  automat.vložMincu(0.45); 
  automat.zadajKód(35); 
  Tovar tovar = automat.odoberTovar(); 
  System.out.println(tovar); 
} 



Kostra triedy 

public class Automat { 
  public void vložMincu(double d) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
  } 
 
  public void zadajKód(String string) { 
    // TODO Auto-generated method stub 
  } 
 
  public Tovar odoberTovar() { 
    // TODO Auto-generated method stub 
    return null; 
  } 
} 



Implementácia triedy 

Opakujeme, až kým... 

upravujeme 
test 

vypĺňame 
kód v 

metódach 



....test nie je korektný. 

Opakujeme, až kým... 



Kedy je test korektný? 

• buď metóda „ta vidzim“ 

– časom omrzí 

– vyžaduje vytrvalých inteligentných hominidov 

• alebo automatické zistenie, či test zbehol 

Ak robí to, čo očakávame. 



Testovacia metóda AAA 

Assert 

over výsledky testu 

Act 

vykonaj akcie, ktoré testujeme 

Arrange 

priprav dáta pre test 



Test metódou AAA 

public static void main(String[] args) { 
  Automat automat = new Automat(); 
  automat.vložTovar(25, new Tovar("kofoloid", 1));   
  automat.vložTovar(35, new Tovar("keks", 0.30)); 
  automat.vložMincu(0.20); 
  automat.vložMincu(0.20); 
  automat.vložMincu(0.5); 
  automat.zadajKód(25); 
  Tovar tovar = automat.odoberTovar(); 
  if("kofoloid".equals(tovar)) { 
   System.out.println("Test zbehol!"); 
  } else { 
   System.out.println("Test zlyhal!");   
  } 
} 



Test-trieda-test-trieda-test-
trieda-test-trieda.... 

• prvá verzia testu 
zbehne 

• ale má problém... 
– keks stojí 30 centov 

– vložili sme 45 centov 

– kde sú zvyšné 
peniaze? 

• a ešte jeden problém 
– čo v prípade, že  

vložíme menej  

– peňazí? 



JUNIT: RÁMEC PRE 
JEDNOTKOVÉ TESTY 





Unit testy / jednotkové testy 

• unit test je trieda testujúca triedu 

• testovacia trieda 

– každá metóda obsahuje test pre rôzne 
typické situácie 

– využíva sa AAA prístup 

 

AAA 



JUnit: framework pre unit 
testy 

• v Jave viacero aplikačných rámcov pre 
jednotkové testovanie 

• JUnit, TestNG 



import static org.junit.Assert.*; 
import junit.framework.Assert; 
import org.junit.Test; 
 
public class AutomatTest { 
  @Test 
  public void testIdealnyBeh() { 
    Automat automat = new Automat(); 
    automat.vložTovar(25, new Tovar("kofoloid", 1)); 
    automat.vložTovar(35, new Tovar("keks", 0.30)); 
    automat.vložMincu(0.20); 
    automat.vložMincu(0.20); 
    automat.vložMincu(0.05); 
    automat.zadajKód(35); 
    Tovar tovar = automat.odoberTovar(); 
    assertEquals("kofoloid", tovar.getNazov()); 
  } 
} 



public class AutomatTest { 
 // ... 
} 

Testovacie triedy 

• testovacia trieda sa volá ako testovaná trieda 
+ „Test“. 

• Automat -> AutomatTest 



@Test 
public void testIdealnyBeh() { 
  // ... 
} 
   

Testovacie metódy 

• metóda s testom má anotáciu @Test 

– import org.junit.Test; 

• dohoda: názov metódy testXXX() 

 



 assertEquals("kofoloid", tovar.getNazov()); 

Overenie výsledkov 

Test je OK: 
očakávaná hodnota = vypočítaná 

hodnota 

statická metóda 
org.junit.Assert.assert
Equals() 

očakávaná hodnota vrátená hodnota 



Úspešný test v Eclipse 



Test, ktorý zlyhá 

@Test 
public void testVždyZlyhaj() { 
  fail(„Test zlyhal“); 
} 



Unit testy majú hlboký zmysel 

• testujú korektnosť kódu 

– navyše automatickým spôsobom 

• zároveň ujasňujú API 

– rozhranie triedy vzhľadom ku klientom 

• vedú k emergentnému dizajnu 

– dizajn softvéru vzniká postupne a priebežne 

• podporujú refaktoring 

– vylepšovanie kódu pri dodržaní funkcionality 



Odnesme si domov 

• zozbierajme prípady použitia 

• identifikujme triedy podstatnými menami 

• identifikujme 

– 1. správanie 

– 2. stav metód 

• najprv píšme test, potom kód 



Otázky? 


