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Use-casy (letmo) 

• poznačiť si citát 
– vyplní všetky veci, uloží 

• vyhľadať podľa rozličných kritérií 
– frázy 

– autora 

– knihy 

• prehliadať si 
– zoradené podľa dátumu 

• upraviť 

• vymazať 
 





Milión aplikácií tohto typu 

C R 

U D 



Milión aplikácií tohto typu 

• systém sa točí okolo entít 

• typické otázky: 

– 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... 

 

 



Entity! 

• entita je základný element domény 
• doména: oblasť, ktorú sa snažíme modelovať v 

informačnom systéme 

• obvykle zodpovedá základným objektom 
sveta v doméne 

– podstatné mená! 

• každá entita má  
svoju identitu 

• entity putujú 
naprieč systémom 

študent  
citát automobil 
záverečná práca  

status pacient 
identifikačný preukaz 

tovar faktúra 
objednávka 

zamestnanec 



Aké sú entity v zadaní? 

? 



Entita: citát 

Schopnosti: 

 

 

 

??? 

Stav: 

– text citátu 

– autora 

– dátum 

– knihu, odkiaľ pochádza 

 

citát nemá žiadne rozumné schopnosti 



Nie každá trieda musí mať 
schopnosti 

• existujú triedy bez rozumných schopností 

– gettery/settery sa nerátajú 

• nie je to chyba v návrhu 

 

value object 
transfer objects 

entities 



Trieda Citat 

• aké hodnoty pre inštančné premenné? 

• text citátu:  

– text: String 

• autora:  

– autor: String 

• knihu, odkiaľ pochádza a.k.a. zdroj: 

– zdroj: String 

• dátum:  

– datum: java.util.Date 

 

 

 

neskôr možno upgradnúť  
na regulárne objekty  



Ako vyriešiť identitu? 

1. využiť prirodzený identifikátor 

– človek: rodné číslo 

– človek: číslo OP 

– mobil: IMEI číslo 

2. nájsť sadu atribútov, ktorá jednoznačne 
identifikuje entitu 

3. vyrobiť umelý identifikátor 

– ID INTEGER NOT NULL AUTOINCREMENT 

– UUID 

 

 

nejednoznačné 

mení sa v čase 



Citát 

public class Citat { 
  private Integer id; 
 
  private String text; 
  private String autor; 
  private String zdroj; 
  private Date datum; 
   
  /* gettre, settre */ 
} 



Entita 

stav + identita + operácie 



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? Data Access Object [DAO] 

public interface CitatDao { 
  Citat najdiPodlaId(Integer id); 
  List<Citat> najdiPodlaAutora(String autor); 
  List<Citat> najdiPodlaZdroja(String fraza); 
  List<Citat> listPodlaDatumu(); 
 
  void save(Citat c); 
  void delete(Citat c); 
} 
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[Testy a] implementácie 

• interfejs definuje ČO 
chceme od triedy 

– zoznam operácií 

• AKO to spraviť? 

implementácia interfejsu 

• ako (a kam) uložiť 
citát? 

• odkiaľ ich načítať? 

• ako má fungovať 
vyhľadávanie 



Data Access Objects 

• 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 SuborovyCitatDao implements CitatDao  
{ 
  public Citat najdiPodlaId(Integer id) { 
     /* otvoríme súbor, nájdeme záznam s  
        daným ID, vytvoríme inštanciu Citatu 
     */ 
  } 
  void save(Citat citat) { 
     /* otvoríme súbor, zapíšeme na koniec údaje z         
        citatu 
     */ 
  } 
  /* ... ďalšie metódy ... */ 
} 



Testy DAO 

• testy sa riadia AAA 

– nachystaj testovacie dáta 

– otestuj funkcionalitu 

– zisti, či sa dáta zhodujú s výsledkom 

• pripravíme si testovací súbor 

– v @Before 

• pripravíme si očakávané dáta 

• otestujeme, či metóda vracia, čo čakáme 

– Assert.assert* 



Nezabúdame na unit testy! 



Testy 

public SuborovyCitatDaoTest { 
  private CitatDao citatDao; 
 
  @Test 
  public void testNajdiPodlaId() { 
     /* ... */ 
  } 
 
  @Test 
  public void testNajdiPodlaAutora() { 
     /* ... */ 
  } 
 
  /*....*/ 
} 



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 
C 

• 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 



Take-away 

• identifikujme, či je aplikácia CRUD 

• identifikujme entity 

• navrhujme interfejsy tak, aby reprezentovali 
operácie prístupu k dátam 

– CRUD 

• oddelíme nimi konkrétny spôsob práce s 
dátami od dostupných operácií 

• vieme navrhovať vrstvové aplikácie 

 



Otázky? 


