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Kde bolo, tam bolo... 







MTV Video Music Awards 
Promo 2012 



Use-casy (letmo) 

• poznačiť si citát 
– vyplní všetky veci, uloží 

• vyhľadať podľa rozličných kritérií 
– frázy 

– autora 

– knihy 

• prehliadať si 
– zoradené podľa dátumu 

• upraviť 

• vymazať 
 



Čo sú tvoje 
dáta? 

Ako sa nimi 
žongluje v 
systéme? 

Kde ich máš 
uložené? 

Ako ich 
zobrazuješ 

používateľovi? 



Čo sú tvoje 
dáta? 

Ako sa nimi 
žongluje v 
systéme? 

Kde ich máš 
uložené? 

Ako ich 
zobrazuješ 
používate-

ľovi? 
• žonglujeme s citátmi 

– triedenie, filtrovanie 

• uložené v súbore, a ešte predtým v pamäti 

• zobrazované v konzole, neskôr v okienkovej 
aplikácii 

 



Čo sú tvoje 
dáta? 

Ako sa nimi 
žongluje? 

Kde ich máš 
uložené? 

Ako ich 
zobrazuješ 

používa-
teľovi? reprezentácia 

biznis logika 

perzistencia 

používateľské 
rozhranie 



ČO SÚ TVOJE DÁTA? 
KDE SÚ ULOŽENÉ? 

[návrh perzistencie a reprezentácie] 



Čo sú tvoje dáta? 

• systém sa točí okolo citátov = entít 
• typické otázky: 

– ako vyhľadám konkrétnu entitu? 

• ako získam konkrétnu entitu z databázy? 

– ako zobrazím všetky entity? 

– ako môžem založiť novú entitu a udržovať ju v 
dátovom úložisku? 

• dátové úložisko: databáza, súbor... 

 

 



Entita: základný element domény 

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

informačnom systéme 

• obvykle zodpovedá základným objektom 
sveta v doméne 

– podstatné mená! študent citát automobil 
záverečná práca  

status pacient 
identifikačný preukaz 

tovar faktúra objednávka 
zamestnanec 



Entita: základný element domény 

• nesie v sebe dáta 

– neraz: 1 entita = 1 
objekt počas behu = 
1 riadok v 
databázovej tabuľke 

• má svoju identitu 

• putuje naprieč 
systémom 



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 */ 
} 



Štyri základné operácie s 
entitami 

• vytvorenie novej inštancie entity 

C-reate 

• načítanie podľa kritérií 

R-ead 

• aktualizácia entity 

U-pdate 

• odstránenie 

D-elete 

CRUD! 



Entita + operácie s ňou 

C R 

U D 

dáta 

identita 



CRUD 
rodina aplikácií 

• málo biznis logiky 

• väčšina sa točí 
okolo práce s 
databázou 



Ako to vyriešiť v Jave? Data Access Object [DAO] 

public class 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) {...} 
} 

C 

D 

R 



Implementácie 

• hlavičky 
metód 
hovoria, ČO 
chceme 
spraviť 

• telá metód 
hovoria AKO 
to spraviť? 

odkiaľ ich 
načítavať? 

ako (a kam) 
uložiť citát? 

ako má 
fungovať 

vyhľadávanie? 



DAO = Data Access Objects 

• sprístupňuje 
dátové úložisko 

– obvykle 
databázu 

– nezriedka k 
súboru 

– v testoch často 
k úložisku v 
pamäti 

 

„Abstrahuje a 
zapúzdruje všetok 
prístup k dátovému 
zdroju. DAO spravuje 
pripojenia k dátovému 
zdroju, skrz ktoré 
získava a ukladá dáta.“ 

http://www.oracle.com/technetwork/java/dataaccessobject-138824.html 



Ukážka pamäťového DAO 

public class CitatDao  
{ 
  private List<Citat> citaty = new ArrayList<Citat>(); 
 
  public Citat najdiPodlaId(Integer id) { 
     /* prejdeme zoznam citátov, nájdeme záznam  
        s daným ID 
     */ 
  } 
  void save(Citat citat) { 
     /* pridáme citát do zoznamu citátov 
     */ 
  } 
  /* ... 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 PamatovyCitatDaoTest { 
  private CitatDao citatDao; 
 
  @Test 
  public void testNajdiPodlaId() { 
     /* ... */ 
  } 
 
  @Test 
  public void testNajdiPodlaAutora() { 
     /* ... */ 
  } 
 
  /*....*/ 
} 



AKO DÁTA ZOBRAZÍME 
POUŽÍVATEĽOVI? 

[návrh používateľského rozhrania] 



Návrh ďalších vrstiev 

• vieme, ako 
reprezentovať a 
ukladať dáta 

• môžeme vytvárať 
používateľské 
rozhranie 

UI / UX 
 

UI: user interface 

UX: user experience 



Návrh používateľského 
rozhrania [GUI] 



GUI v NetBeans dizajnéri 



public class HlavnyFormular extends javax.swing.JFrame { 
 
    public HlavnyFormular() { 
        initComponents(); 
    } 
 
    public void initComponents() { /* generované veci */ } 
 
    public static void main(String args[]) { 
        java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() { 
            public void run() { 
                new HlavnyFormular().setVisible(true); 
            } 
        }); 
    } 
    private javax.swing.JLabel lblAutor; 
    private javax.swing.JLabel lblCitat; 
} 



UI DB 



Ako prepojiť GUI s existujúcim 
kódom? 

HlavnyFormular CitatDao 

potrebuje 



Vzťah „závisí na” (dependency) 

• trieda potrebuje pre svoje fungovanie inú 
triedu 

• typicky: implementácia v objekte nebude 
fungovať, ak nemá k dispozícii iný objekt 

• príklad:  

– DAO je kolaborátorom / závislosťou formulára 

 



Vzťah „závisí na” (dependency) 

• riešenie: inštančná premenná 

public class CitatDao  
{ 
  ... 
} 

public class HlavnyFormular { 
  private CitatDao citatDao; 
   ... 
} 

Ako prepojiť inštancie 
za behu? 

Čo s gettrami a 
settrami? 



Trieda si vytvorí závislosť sama 

public class HlavnyFormular { 
  private CitatDao citatDao  

 = new CitatDao(); 
   ... 
} 

• problém: trieda sa zadrôtuje 
implementáciou! 

• vhodné, ak naozaj vieme, že sa 
implementácia meniť nebude 

– ak nikdy nebudeme migrovať na súborový 
citátový DAO... 



Trieda si vytvorí závislosť sama 

public class HlavnyFormular { 
  private CitatDao citatDao  

 = new CitatDao(); 
   ... 
} 

• čo s gettrami a settrami? 

• ak majú mať aj ostatné triedy prístup k 
závislosti, dodáme oba 

• niekedy sa zverejňuje setter 

– cez neho možno „prebiť” implementáciu 

 



Základné riešenie ťažkého 
kalibru 

• ľahko sa implementuje a chápe 

• málo flexibilný 

Čo ak je DAO 
používané z 

viacerých tried? 

Čo s viacerými 
inštanciami DAO 

objektu? 

Čo ak chceme 
načítavať dáta z 

disku? 



Riešenia problémov 

• zatiaľ to funguje 

• problémy nastanú pri viacerých druhoch 
perzistencie, ktoré sa striedajú 

– za behu zo súboru, v testoch z pamäte 

• neskôr si ukážeme možnosti riešenia 

– továrne 

 

 
„Problém s programátormi je v tom, že neviete čo to 

vlastne stvárajú, až do chvíle, kým nie je príliš 
neskoro.” 

-- Seymour Cray 



Aplikácia funguje! 

Čo sme to vlastne stvorili? 



Dvojvrstvová / two-tier aplikácia 

• 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 



Ako rozpoznať dvojvrstvovú 
aplikáciu? 

• dáta sú uložené na vzdialenom serveri, 
všetko ostatné je v rámci aplikácie 

– „windowsovské účtovníctvo“ 

• indikátor: žonglovanie s dátami v obsluhe 
GUI 

– v metódach formulára sa 
zoskupujú/prepočítavajú dáta, ktoré prídu z DAO 

• indikátor: vývoj alternatívneho UI/UX 
vyvoláva mdloby 



Jednovrstvová aplikácia 

• 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 



Take-away 

• identifikujme, či je aplikácia CRUD 

• identifikujme entity 

• navrhujme DAO objekty tak, aby 
reprezentovali operácie prístupu k dátam 

– CRUD 

• cez inštančné premenné realizujeme pevné 
závislosti 

• navrhneme tak dvojvrstvovú aplikáciu 

 

 



Nabudúce 

• čo ak chceme viacero rozličných druhov 
perzistencie? 

• čo s biznis logikou? 

– chcem náhodne vybraný citát! 

• sú možné aj viacvrstvové aplikácie? 



Otázky? 


