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Plán na dnes 

• výnimky 1 
• logovanie chýb 2 
• servisné triedy a ich 

návrh 3 



VÝNIMKY A LOGOVANIE 



Výnimky pre výnimočné stavy 

• wtf momenty 

programátorské chyby 

• nedodržané preconditions 

narušenie kontraktu 

• narušené postconditions, invarianty 

nemožnosť naplniť kontrakt 

• spadnuté servery, nenájdené súbory 

zlyhanie zdrojov 



Výnimka je súčasť kontraktu 

• pri návrhu kontraktu uvažujte nad výnimkami 
• hádzané výnimky nech zodpovedajú 

zapúzdreniu 

public static int parseInt(String s) 
                    throws NumberFormatException 

java.lang.Integer 

 if the string does not contain a parsable integer. 



Kontrolované a 
nekontrolované výnimky 

• nekontrolované 
(unchecked) 
– dedia od 

RuntimeException 

 

• kontrolované 
(checked) 
– dedia od Exception 
– metóda ich musí 

uviesť do throws v 
hlavičke 

 
 Zopakovať pokus?, 

Náhradné riešenie? 

Klient nie je schopný 
zotaviť sa / spamätať sa / 

učiniť nápravu. 



Obmedzenia kontrolovaných 
výnimiek 

• dilema checked-unchecked je náročná 
• vždy ich treba odchytiť alebo prehodiť vyššie 

URL adresa = new URL("http://www.upjs.sk"); 

java.net.URL 

konštruktor hádže 
MalformedUrlException! 



Obmedzenia kontrolovaných 
výnimiek 

• situácia typu „nedodržali sme 
kontrakt” 

• ale kontrolovaná otravná 
výnimka 

try { 
  URL adresa = new URL("http://www.upjs.sk"); 
} catch (MalformedUrlException e) { 
  // format je vzdy korektny 
} 



Obmedzenia kontrolovaných 
výnimiek 

• metóda udáva v throws kontrolované výnimky 
• prekrytá trieda nemôže tento zoznam rozšíriť o 

ďalšie kontrolované výnimky 

class Hacker { 
  void hackuj(); 
} 

class UltraRychlyHacker extends Hacker { 
  void hackuj()  
 throws NedostatokDrogException 
} 



Obmedzenia kontrolovaných 
výnimiek 

• metóda však môže hádzať nekontrolované výnimky 
aj bez uvedenia v throws 
 

class UltraRychlyHacker extends Hacker { 
  void hackuj() 
} 

class UltraRychlyHacker extends Hacker { 
  void hackuj()  
 throws NedostatokDrogException 
} 

class NedostatokDrogException  
   extends RuntimeException  



Kontrolované výnimky 

• žiadny iný bežný jazyk ich nemá 
• s odstupom času kontroverzný krok 

 

Všetky výnimky nech sú nekontrolované. 

Aj tak ich uvádzame do throws. 

+ zadokumentujeme 



Výnimky majú dodržiavať 
zapúzdrenosť 

Sústruh 
 

+sústruž() 

VýrobnáLinka 
 

+vyrábaj() 

Továreň 
 

+vyrábaj() 

throws 
OtupenýNôž 

Exception 

throws 
Výroba 
Zlyhala 

Exception 

throws  
Výroba 
Zlyhala 

Exception 



Nebojte sa vytvárať vlastné 
výnimky! 

public class OtupenýNôžException 
  extends RuntimeException  
{ 
  private String kódNoža; 
 
  public OtupenýNôžException(String kódNoža) { 
    this.kódNoža = kódNoža; 
  } 
 
  public String getKódNoža() { 
    return this.kódNoža; 
  } 
} 



Výnimka je objekt 

• .getMessage() 
– text hlášky 

• .getCause() 
– príčina výnimky: v prípade prebaľovaných 

výnimiek 

• stack trace 
– postupnosť vnáraní volaní metód 





Odchytávanie výnimiek 

zotavte 
sa 



Zotavenie sa z výnimiek 

• skúsiť inú možnosť výpočtu 
• po čase opakovať 
• opraviť a skúsiť  znova 
• ... 

 try { 
  účet.vyplaťKartou(cena); 
} catch (PlatbaTerminálomException e) { 
  účet.vyplaťVHotovosti(cena); 
} 

v praxi: situácií, keď sa 
dáz zotaviť, nie je veľa 



Prebalenie výnimiek 

try { 
  sústruh.sústruž() 
} catch (OtupenýNôžException e) { 
  throw new VýrobaZlyhalaException( 
      "Zlyhanie kvôli chybe sústruhu", e); 
} 

VýrobnáLinka 

VýrobaZlyhalaException 
 

  message: "Zlyhanie kvôli..." 
  cause:   

Otupený nôž 
message: "Otupil sa nôž..." 



Spracovávanie výnimiek 

• spracovávanie má byť naozajstné 
– skúsiť inú možnosť výpočtu 
– opakovať pokus 
– ... 

 

try { 
   ... 
} catch (Exception e) { 
  e.printStackTrace(); 
} 

Nie! 



Odchytávanie výnimiek 

• výnimku odchyťte a spracujte 
• alebo ju prehoďte o úroveň vyššie 
• alebo prebaľte do popisnejšej výnimky a 

vyhoďte 

try { 
  sústruh.sústruž() 
} catch (OtupenýNôžException e) { 
  throw new VýrobaZlyhalaException(e); 
} 

VýrobnáLinka 



Spracovávanie výnimiek 

• hltanie výnimiek 
je ultimátne zlo 

try { 
  //.. 
} catch (Exception e) {} 



LOGOVANIE 



Log 



Logging 

• monitoring aplikácie 
• typický pre systémy bez GUI 

 
 
 

čo všetko sa 
dialo predtým, 

než nastala 
výnimka? 

čo sa práve 
deje v 

systéme? 





System.out / System.err 

public void countElements(int... elements) {  
  System.out.println("Spočítavam "  
  + elements.length + " prvkov.");  
 
  int sum = 0;  
 
  for(int i = 0; i < elements.length; i++) {  
    sum = sum + elements[i];  
    
    System.out.println("Spracovávam " + i  
        + ". prvok: " + elements[i]);  
  }  
 
  System.out.println("Výsledok: " + sum);  
} 



Problémy so System.out/err 

• len dva kanály 
– jeden pre oznamy, druhý pre chyby 

• nemožno zapínať a vypínať hlášky podľa 
priority 
– čo ak chcem nepodstatné hlášky dočasne vypnúť? 

• neflexibilný výpis 
– čo keď chcem vypísať dátum a zdroj hlášky? 

 



Logovacie frameworky 

• k dispozícii java.util.logging 
– zabudovaný, ale veľmi nešťastný 

• bývalý „štandard“ log4j 
• dnešný štandard slf4j 

– stiahneme 2 JARy, pridáme do projektu 



Logovanie 
package sk.test.arrays; 
import org.slf4j.Logger;  
import org.slf4j.LoggerFactory;  
 
public class Arrays { 
  private static final Logger logger  
 = LoggerFactory.getLogger(Arrays.class); 
   
} 

Logger je 
objekt pre 
logovanie 

továreň! 



Logovanie 

public void countElements(int... elements) {  
  logger.info("Spočítava sa {} prvkov.",  
   elements.length);  
  int sum = 0;  
 
  for(int i = 0; i < elements.length; i++) {  
    sum = sum + elements[i];  
    
    logger.debug("{}. prvok: {}", i,  
       elements[i]);  
  }  
 
  logger.info("Výsledok: {}", sum);  
} 



Progres! 

 18:41:25.021 [main] INFO sk.test.Arrays - 
Spočítavam 4 prvkov.  
18:41:25.030 [main] DEBUG sk.test.Arrays –  
0. prvok: 2  
18:41:25.030 [main] DEBUG sk.test.Arrays –  
1. prvok: 3  
18:41:25.030 [main] DEBUG sk.test.Arrays –  
2. prvok: 5  
18:41:25.031 [main] DEBUG sk.test.Arrays –  
3. prvok: 2  
18:41:25.031 [main] INFO sk.test.Arrays - 
Výsledok: 12 



Logovanie podporuje výnimky 

try { 
  ... 
} catch (PripojenieKDatabazeZlyhaloException e) { 
  logger.error("Databaza nie je dostupna.", e); 
} 

Zaloguje sa 
hláška a stack 
trace výnimky. 



Vyhoďte alebo zalogujte! 

• ak sa výnimka nedá spracovať, zalogujte ju 
• inak ju [prebaľte a] vyhoďte 

try { 
  ... 
} catch (PripojenieKDatabazeZlyhaloException e) { 
  logger.error("Databaza nie je dostupna.", e); 
  throw new DuplicitnyObjektException(...); 
} 

Nekombinujte! 

tá istá chyba bude v logoch zbytočne viackrát 



Sumár 

• výnimky a logovania sú užitočná vec pri 
odhaľovaní chýb 

• neraz jediný mechanizmus zistenia, čo je v 
programe zlé 

• dodržiavajte konzistentne zásady a potešia sa 
klienti vašich tried! 



NÁVRH SERVISNÝCH TRIED 



Typy tried dosiaľ 

triedy 

DAO 

modely 

POJO 

továrne 



Biznis triedy / servisné triedy 

Pre komplexné výpočty / algoritmy v biznis 
vrstve 

DAO biznis model GUI 



Chcem 
vyrábať 
náhľady 

obrázkov! 

Huh?  



ThumbNailr! 

• súbor typu JPG / PNG 
• chceme miniatúru s alternatívnym názvom 

this-is-sparta.jpg 
this-is-sparta.thumb.jpg 



Variant A: objekt so vstupom 

Miniaturizér m = new Miniaturizér(); 
m.setVstup(new File("this-is-sparta.jpg")); 
m.setVýstup(new File("this-is-sparta.thumb.jpg")); 
 
m.miniaturizuj(); 

čo ak vyrobím inštanciu a rovno zavolám 
miniaturizuj()? 



Variant A: objekt so vstupom 

Miniaturizér m = new Miniaturizér(); 
m.setVstup(new File("this-is-sparta.jpg")); 
m.setVýstup(new File("this-is-sparta.thumb.jpg")); 
 
m.miniaturizuj(); 

Všetok stav si poznačíme do inštančných premenných, 
nad ktorými pracujeme. 



Inštančné premenné sú zlo  

• trieda má mať čo najmenej inštančných 
premenných 
– najlepšie nula ;-) 

• inštančné premenné = kolaborátori 
– spolupracujúce triedy 

• optimálne: nemenné 
 

 private final 



Variant B: objekt je funkcia 

Miniaturizér m = new Miniaturizér(); 
File vstup = new File("this-is-sparta.jpg")); 
File výstup = File("this-is-sparta.thumb.jpg")); 
 
m.miniaturizuj(vstup, výstup); 

zrušili sme inštančné premenné! 

už nevieme miniaturizovať prázdny vstup! 



Čo s konfiguráciou? 

Chcem 
nastavovať 

veľkosť 
miniatúry! 

Huh?  



Ako často sa nastavuje veľkosť 
miniatúry? 

raz za čas 

• vlastnosť objektu 
• inštančná premenná 
• ak sa veľkosť zmení, 

objekt zahodíme a 
vyrobíme nový 

často 

• vlastnosť operácie 
• parameter funkcie 
• objekt je flexibilný 
• môže však mať 

priveľa parametrov v 
operácii 



Veľkosť miniatúry je vlastnosť 
objektu 

Miniaturizér m = new Miniaturizér(64, 64); 
File vstup = new File("this-is-sparta.jpg")); 
File výstup = File("this-is-sparta.thumb.jpg")); 
 
m.miniaturizuj(vstup, výstup); 

settre pre veľkosť 
zámerne 

vynecháme! 



Veľkosť miniatúry je vlastnosť 
operácie 

Miniaturizér m = new Miniaturizér(); 
File vstup = new File("this-is-sparta.jpg")); 
File výstup = File("this-is-sparta.thumb.jpg")); 
 
m.miniaturizuj(vstup, výstup, 64, 64); 

4 parametre sú na 
hrane 



Čo s konfiguráciou? 

Chcem 
nastavovať 

typ 
miniatúry! 

Huh?  



Typ miniatúry je vlastnosť 
objektu 

Miniaturizér m = new Miniaturizér(64, 64, "JPG"); 
File vstup = new File("this-is-sparta.jpg")); 
File výstup = File("this-is-sparta.thumb.jpg")); 
 
m.miniaturizuj(vstup, výstup); 

setter pre typ 
vynecháme 



Typ miniatúry je vlastnosť 
objektu 

• aké typy podporujeme? 
– JPEG/PNG? 

• čo ak niekto zadá BMP"? 
• lepšie než String je enum 

Miniaturizér m = new Miniaturizér(64, 64, "JPG"); 

Miniaturizér m = new Miniaturizér( 
    64, 64, TypMiniatury.JPG); 



Typ miniatúry je vlastnosť 
objektu 

Miniaturizér m = new Miniaturizér(64, 64); 
File vstup = new File("this-is-sparta.jpg")); 
File výstup = File("this-is-sparta.thumb.jpg")); 
 
m.miniaturizuj(vstup, výstup, 64, 64,  
     TypMiniatury.JPG); 

5 parametrov ! 



Čo s konfiguráciou? 

Chcem 
nastavovať 
algoritmus 

zmenšovania
.. 



Algoritmus zmenšovania je 
vlastnosť objektu 

Miniaturizér m  
 = new Miniaturizér(64, 64,  
      "JPG", 
      TypMiniaturizácie.RYCHLA 
); 
File vstup = new File("this-is-sparta.jpg")); 
File výstup = File("this-is-sparta.thumb.jpg")); 
 
m.miniaturizuj(vstup, výstup); 



Algoritmus zmenšovania je 
vlastnosť objektu 

• začínajú sa množiť parametre v konštruktore 
• dôležité ponecháme 
• menej prioritné cez settre s rozumnými defaultami 

Miniaturizér m = new Miniaturizér(64, 64); 
m.setTypMiniaturizácie(TypMiniaturizácie.KVALITNA); 
 
File vstup = new File("this-is-sparta.jpg")); 
File výstup = File("this-is-sparta.thumb.jpg")); 
 
m.miniaturizuj(vstup, výstup); 



Algoritmus zmenšovania je 
vlastnosť operácie 

Miniaturizér m = new Miniaturizér(); 
File vstup = new File("this-is-sparta.jpg")); 
File výstup = File("this-is-sparta.thumb.jpg")); 
 
m.miniaturizuj(vstup, výstup, 64, 64,  
                          TypMiniatury.JPG,           
                          TypMiniaturizácie.RYCHLA 
); 

6 parametrov ! 



Pomocný objekt s 
nastaveniami! 
class Nastavenia { 
 int sirka = 64; 
 int vyska = 64; 
 TypMiniatury typ = JPG; 
 TypMiniaturizacie algoritmus = RYCHLA; 
} 

Miniaturizér m = new Miniaturizér(); 
File vstup = new File("this-is-sparta.jpg")); 
File výstup = File("this-is-sparta.thumb.jpg")); 
 
Nastavenia nastavenia = new Nastavenia(); 
m.miniaturizuj(vstup, výstup, nastavenia); 



Pomocný objekt s nastaveniami! 

public class Nastavenia { 
  public static final int DEFAULT_SIRKA = 64; 
  public static final int DEFAULT_VYSKA = 64; 
 
  private int sirka = DEFAULT_SIRKA; 
  private int vyska = DEFAULT_VYSKA; 
 
  private TypMiniatury typ = JPG; 
  private TypMiniaturizacie algoritmus = RYCHLA; 
 

  /* gettre a settre */ 
} 



Fluent interface: settre vracajú this! 

public class Nastavenia { 
  public Nastavenia setSirka(int sirka) { 
    this.sirka = sirka; 
    return this; 
  } 
 public Nastavenia setVyska(int vyska) { 
    this.vyska = vyska; 
    return this; 
  } 
} 

Nastavenia nastavenia  
    = new Nastavenia().setSirka(64).setVyska(128); 

Niektoré knižnice sú 
žiaľ z toho nervózne... 



Opäť dizajnová dilema 

• oba prístupy sú legitímne 
• niekedy záleží od situácie 
• najlepšie je začať interfejsom a unit testom a 

ukáže sa, ktorá možnosť má zmysel. 



Možno sme mali začať interfejsom! 

SpracovávačObrázkov 
<<interface>> 

 
+spracuj(Obrázok) : Obrázok 

Miniaturizér 
 

+spracuj(Obrázok) : Obrázok 

OperácieSObrázkami 
+ulož(Obrázok o, File súbor, TypObrázka typ) 



Sumár 

• servisné vrstvy riešia často mäso/šťavu 
výpočtov 

• porozmýšľajme, čo tvorí 
– premenlivé vstupy 
– konfiguráciu 

• minimalizujme inštančné premenné 
• ak ak existujú, nech sú read-only 

– final 
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