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Plán na dnes 

1. generátor náhodného citátu 
1. o biznis logike 
2. cesta k trojvrstvovým aplikáciám 

2. ďalšie okná do aplikácie: zoznam 
citátov s vyhľadávaním 



BIZNIS LOGIKA 





Na koho zakričať „Vygeneruj citát!”? 

DAO? 

Formulár? 



Náhodný citát = biznis logika! 

• vytiahnem dáta 
odniekiaľ 

• vykonám nad nimi 
komplexné 
algoritmy 
– rozhodovania 
– spracovanie  
– príkazy 

• pošlem ich niekam 
UI 

Biznis 

DB 



Komplexné algoritmy? 

„šak vyberem nahodny 
prvok, ňe?“ 



Komplexné algoritmy? 

• úplne náhodný 
• náhodný, ale nie  

taký, čo už bol 
• náhodný od  

jediného autora 
• .... 

eh! 



• čo ak sa UI zmení / rozšíri?  
• čo ak chceme viacero rozličných 

UI? 

Kód do obslužnej metódy vo 
formulári? 

Často používaný prístup, ale 
vedie k extrémne 

neprehľadnému kódu. 



• čo ak chceme viacero rozličných 
úložísk? 

• čo ak chceme viacero variantov 
algoritmu? 

Kód do metódy DAO? 

Vhodný prístup pre 
jednoduché dvojvrstvové 

aplikácie, s výhradami. 



Dizajn triedy pre náhodný 
citát 

• schopnosti? 
– vygeneruj citát! 

• stav? 
– teraz je druhoradý 

public class GeneratorCitatov { 
   Citat vygenerujCitat() { ... } 
} 



DEMO! 



Implementácia generátora 
citátov 

public class GeneratorCitatov 
{ 
   public Citat vygenerujCitat() { 
      List<Citat> citaty = ... 
      java.util.Collections.shuffle(citaty); 
      return citaty.get(0);  
   } 
} 

odkiaľ získať citáty? 



Odkiaľ zoženie generátor svoje dáta? 

Generator 
Citatov CitatDAO 

potrebuje 

z DAO! 



Kompletný kód 

public class GeneratorCitatov { 
  private CitatDao citatDao  
      = new PamatovyCitatDao(); 
 
  public Citat vygenerujCitat() { 
    List<Citat> citaty  
         = citatDao.najdiPodlaDatumu(); 
    Collections.shuffle(citaty); 
    return citaty.get(0);  
  } 
} Hrubé pravidlo 

Čo je závislosť, to je inštančná premenná. 

Možno vymyslieť 
aj lepší algoritmus! 



Čo potom s formulárom? 

HlavnyFormular 
CitatDao 

GeneratorCitatov 

potrebuje 



Celá architektúra 

HlavnyFormular 

GeneratorCitatov 

CitatDao 

potrebuje 

potrebuje 



• 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 



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 

 



NÁVRHY TRIED 
POUŽÍVATEĽSKÉHO ROZHRANIA 



Klasické textové GUI 

• kedysi: údaje zadávané do programu 
postupne  
 
 
 
 

• program si aktívne pýta údaje 
• možnosť zmeny predošlých údajov je často 

nemožná 

Enter username: novotnyr 
New UNIX password: ****** 
Retype new UNIX password: ****** 
passwd: all authentication tokens updated successfully. 



Udalosťami riadené programovanie 

• údaje zobrazované v 
komponentoch 
– oknách, ovládacích 

prvkoch, 
widgetoch... 

• komponent pasívne 
čaká na interakciu 

Koľko 
komponentov je 

tu? ;-) 



Koľko 
komponentov je 

tu? ;-) 



Interakcia komponentov 

• užívateľ interakciou s 
komponentami 
generuje udalosti 

• komponent vie 
zareagovať na 
vhodnú udalosť a 
vykonať príslušnú 
akciu 
 



Udalosťami riadené  
programovanie 

• naprogramujeme 
metódy, ktoré sa 
budú volať z 
komponentov pri 
spracovávaní 
udalostí 

• rýchle 
programovanie, 
nenáročné, ľahko 
pochopiteľné 



Čo so zobrazovaním dát? 



Zobrazenie dát 

• jeden druh dát 
možno zobraziť 
viacerými spôsobmi 

• akú metaforu zvoliť? 
• čo je v danej situácii 

dôležité zobraziť? 
• akým estetickým 

spôsobom? 
 



Cesta k návrhovému vzoru 

• oddelíme dáta od spôsobu ich zobrazenia 
+ 

• zavedieme objekt zodpovedný za 
komunikáciu medzi zobrazovačom a 
nosičom dát 

Ako umožniť zobrazenie jedných dát 
viacerými spôsobmi? 



Dáta = model 

• model = objekt, ktorý poskytuje komponentu 
dáta na zobrazenie 

• viacero komponentov môže zobrazovať dáta 
z modelu odlišným spôsobom (v zozname, 
tabuľke, ...) 



Zobrazenie = view = komponent 

• view = objekt, ktorý namaľuje dáta 
používateľovi 

• obvykle komponent, widget, ovládací prvok 
 





Návrh GUI 
text area 

zoznam 

tlačidlo 



Reálne GUI 



Krok 1: zobrazenie citátov 

public ZoznamCitatovForm() { 

  initComponents(); 

  List<Citat> citaty = citatyDao.list(); 

  Object[] citatyPole = citaty.toArray(); 

  lstCitaty.setListData(citatyPole); 

} 

vytiahneme dáta z 
DAO vrstvy 

pridruženie dát k 
JListu 

prevod kvôli 
nešťastnému API 



Krok 2: filtrovanie 

• vezmeme kľúčové slovo zo vstupu 
• odfiltrujeme dáta 
• nastavíme ich zoznamu 



Reálne GUI 

btnHladat txtDopyt 



private void btnHladatActionPerformed(ActionEvent e) 

{                                           

  String dopyt = txtDopyt.getText(); 

  /* … */ 
  lstCitaty.setListData(najdeneCitaty.toArray()); 

}  

Dodanie obslužnej metódy 

• obslužná metóda pre udalosť 
actionPerformed na tlačidle btnHladat 
 

asociáciu medzi metódou a tlačidlom 
vyrieši NetBeans 



private void btnHladatActionPerformed(ActionEvent e) 

{                                           

  String dopyt = txtDopyt.getText(); 

   

  List<Citat> najdeneCitaty = new ArrayList<>(); 

  for (Citat citat : citatyDao.list()) { 

    if(citat.getText().contains(dopyt)) { 

      najdeneCitaty.add(citat); 

    } 

  } 

   

  lstCitaty.setListData(najdeneCitaty.toArray()); 

}  

prvý nástrel 

dáta od 
používateľa 

filtrovanie 

dáta späť do GUI 



private void btnHladatActionPerformed(ActionEvent e) 

{                                           

  String dopyt = txtDopyt.getText(); 

   

  List<Citat> najdeneCitaty = new ArrayList<>(); 

  for (Citat citat : citatyDao.list()) { 

    if(citat.getText().contains(dopyt)) { 

      najdeneCitaty.add(citat); 

    } 

  } 

   

  lstCitaty.setListData(najdeneCitaty.toArray()); 

}  

Spomienka! 
Často používaný prístup, ale vedie k extrémne 

neprehľadnému kódu = špagetový kód 



private void btnHladatActionPerformed(ActionEvent e) 

{                                           

  String dopyt = txtDopyt.getText(); 

   

  List<Citat> najdeneCitaty = new ArrayList<>(); 

  for (Citat citat : citatyDao.list()) { 

    if(citat.getText().contains(dopyt)) { 

      najdeneCitaty.add(citat); 

    } 

  } 

   

  lstCitaty.setListData(najdeneCitaty.toArray()); 

}  

rozhodovanie, spracovanie, príkazy = 
biznis logika! 



Upratovanie v biznis logike 

• biznis logiku treba uviesť do správnej vrstvy 
• poriadne 3vrstvové aplikácie: servisná vrstva 

public class CitatService { 

  List<Citat> vyhladat(String slovo) { 

    return citatDao.vyhladat(slovo); 

  } 

} 

CitatService deleguje filtrovanie na úložisko 



Upratovanie v biznis logike 

• v praxi: vyhľadávanie a filtrovanie sa často 
rieši v DAO 

• lebo SQL databázy to vyriešia zadarmo 
 public class CitatDao { 

  public List<Citat> vyhladat(String slovo) { 

 

   

 

  } 

} 

SELECT * FROM citat 
WHERE citat.text LIKE ... 



public class CitatDao { 

  public List<Citat> vyhladat(String slovo) { 

    List<Citat> najdeneCitaty = new ArrayList<>(); 

    for (Citat citat : citaty) { 

      if(citat.getText().contains(dopyt) { 

         najdeneCitaty.add(citat); 

      } 

    } 

    return najdeneCitaty;  

  } 

} 

Dodajme do DAO  



private void btnHladatActionPerformed(ActionEvent e) 

{                                           

  String dopyt = txtDopyt.getText(); 

  List<Citat> najdeneCitaty  

    = citatyDao.vyhladat(dopyt); 

  lstCitaty.setListData(najdeneCitaty.toArray()); 

}  

Sprehľadnená metóda! 

• bonus 1: kra[t/j]ší kód 
• bonus 2: vyhľadávanie vieme  

zlepšovať bez zmeny v GUI 

vďaka oddeleniu 
vrstiev 



Odnesme si 

• komplexná logiku vo obslužnej metóde 
formulára = niečo smrdí 
– filtrovanie, 
– triedenie, 
– lopatovanie z kolekcie do kolekcie 

• rozmýšľajme nad vrstvami 
 



Otázky? 
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