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Myslíte si, že s 
údajmi v pamäti si 
vystačíte navždy? 



Migrujme na citáty uložené v súbore! 

• dáta? 
• biznis logika? 
• perzistentná vrstva? 

Vymieňame perzistentnú vrstvu! 

V správne navrhnutej aplikácii 
má ostatné ostať nezmenené 



Načim prepísať CitatDao! 

• musíme prepísať všetky verejné metódy 
– namiesto práce s pamäťou načítavanie zo súboru 

 
 
 
 
 
 

• čo ak nechceme zahodiť pamäťové použitie? 
– kvôli testom 



Skúsme uvažovať 
úplne inak. 

[censored] 



Najprv schopnosti! 

• pri návrhu triedy vždy začnime od schopností 
– dôležité je ČO robí; nie AKO 
– slovesá / rozkazy pre triedu 

vráť všetky citáty 
nájdi podľa autora 

nájdi podľa ID 
hľadaj podľa kľúčového slova 

pridaj nový citát 



Kontrakt: reprezentácia je druhotná 

• používateľa triedy nezaujímajú črevá triedy 
• dôležité je, že metódy robia to, čo sa od nich 

čaká 
• vonkajší pohľad na triedu ustanovuje 

kontrakt 



Kontrakt = interfejs 

interfejs 
sada operácií, ktoré objekt  

poskytuje navonok 

= interface = rozhranie = protokol 



Kontrakt = interfejs 

interface CitatyDao { 
  Citat najdiPodlaId(Integer id); 
  List<Citat> najdiPodlaAutora(String autor); 
  void pridaj(Citat citat); 
  List<Citat> vratVsetky(); 
  List<Citat> najdiPodlaKlucovehoSlova(String dopyt) 
} 

CitatyDao citatyDao = ... 
for(Citat c: citatyDao.vratVsetky()) { 
  … 
}  



trieda 
• záruky správania a 

predpoklady, na ktoré sa 
môže používateľ triedy 
spoliehať 

• očakávania používateľa, 
ktoré mu trieda naplní 

• zodpovednosti triedy\ 

klient 
• záruky korektného 

správania  
sa  používateľa 

• splnenie predpokladov 
pre použitie triedy 

Kontrakt: medzi triedou a klientom 

kontrakt 



Kontrakt je definovaný... 

hlavičky metód 

parametre + ich 
typy 

návratová 
hodnota + typ 

výnimky 

stav triedy 

precondition 

postconditions 

invarianty 



Príklad: metóda pridaj() 

• metóda nevracia nič 
• vstupom je jeden citát 

– ľubovoľný, nie nullový 

• výnimky: nullový kontakt, duplicitný kontakt 

interface CitatDao { 
  void pridaj(Citat citat); 
  Citat najdiPodlaId(Integer id); 
  List<Citat> najdiVsetky(): 
  … 
} 



Kontrakt definuje vlastnosti 
funkcie 

• metóda je akási matematická funkcia 
• s definičným oborom 

– parametre a ich typy 

• s oborom hodnôt 
– návratová hodnota 

• s definíciou správania, ak príde hodnota mimo 
definičného oboru 

interface MatematickeOperacie { 
  double odmocnina(double cislo); 
} 



*-conditions, invarianty 

• výrok, ktorý musí byť pravdivý pred 
zavolaním metódy precondition 

• výrok, ktorý musí byť pravdivý po 
dobehnutí metódy postcondition 

• výrok pravdivý vždy vzhľadom k triede 
• „nemenná vlastnosť“ 
• obvykle od stvorenia objektu 

invariant 



Príklad 

• precondition: 
– citát nie je null 
– citát ešte neexistuje v zozname 

• postcondition: 
– citát sa ocitne v zozname 

• invariant: 
– ostatné citáty sa nezmenia 
– ... 

void pridaj(Citat citat); 



Overenie *conditions 

• narušenie preconditions a postconditions = 
výnimka 

• konvencia v Jave:  
– hodíme runtime výnimku 
– vlastnú alebo niektorú z preddefinovaných 

IllegalArgumentException 
Nesprávna alebo nepovolená 
hodnota parametra = narušenie 
precondition 

NullPointerException Niekde sa objavilo null (na vstupe?) 

IllegalStateException 
Trieda sa dostala do stavu, ktorý 
narúša invariant 



Výnimky v kontraktoch 

• výnimky v kontraktoch by mali byť zmysluplné 
• typické runtime výnimky 

– odporúča sa ich vymenovať 

• alebo vlastné, zodpovedajúce miere abstrakcie 

interface Pekáreň { 
  Koláč upeč(Recept r) 
  throws FileNotFoundException 
} 

ZláSurovinaException 
NekorektnýReceptException 



Dokumentovať! 

• pre/post-conditions a invarianty je dobré 
zadokumentovať 
– aby používateľ vedel, čo čakať 
– a nebol prekvapený... 



Trieda implementujúca interfejsa 

• metódy interfejsu = ČO chceme 
– žiaden kód! 

• telá metódy = AKO 
– povinný kód vo všetkých metódach! 

public class PamatovyCitatDao implements CitatDao  
{  
 …  
} 



public class PamatovyCitatDao 
  implements CitatDao 
{ 
  private List<Citat> citaty  
    = new ArrayList<>(); 
 
  public void pridaj(Citat citat) { 
    this.citaty.add(citat); 
  } 
 
  public List<Citat> vratVsetky() { 
    return new ArrayList<>(this.citaty); 
  } 
  /* implementácie všetkých ostatných metód */ 
} 



Čo ak chceme citáty zo súboru?  

• druhá implementácia interfejsu 
• uvažujme: 

– spôsob uloženia (reprezentácia) 
– efektivita I/O operácií 

public class SuborovyCitatDao 
  implements CitatDao 
{ 
 
  /* implementácie všetkých ostatných metód */ 
} 



Čo ak chceme citáty zo súboru? [ver. 1] 

• musíme implementovať všetky metódy z 
CitatDao 

• riešenie 1: 
– načítame ich zo súboru 
– v konštruktore 
– pamätáme si ich v zozname 

• problém: 
– kedy ukladať dáta do súboru? 

Riešenie je 
variantom 

pamäťového 
DAO 



Čo ak chceme citáty zo súboru? [ver. 2] 

• s každým volaním read metódy otvoríme 
súbor, načítame dáta, zatvoríme 

• modifikačné metódy (save, delete) rovno 
pracujú so súborom 

• výhody:  
– priamo vidieť zmeny 

• problémy: 
– menší výkon 
– ťažšia implementácia 

 



Viacero implementácií 

• nič nebráni zhlobiť viacero implementácií 
 
Ci

ta
tD

ao
 

PamäťovýCitatDao 

PriebežnýSúborovýCitatDao 

SúborovýCitátDao 



Ako to použijeme v biznis logike / GUI 

public class GeneratorCitatov { 
  private CitatDao citatDao = new CitatDao(); 
   ... 
} 

public class GeneratorCitatov { 
  private CitatDao citatDao = new SuborovyCitatDao(); 
   ... 
} 

CitatDao je interfejs, z 
neho nemožno vyrobiť 

inštanciu! 



Zásada pre používanie 
interfejsov 

— Gang of Four (Gamma, 
Helm, Johnson, Vlissides), 
Design Patterns  

Programujte vzhľadom k interfejsom, nie k 
ich implementáciám 

Program to an interface, not to an implementation! 



Programujte vzhľadom k 
rozhraniam! 

• vždy, keď je to možné, používajte pre 
premenné interfejsy, nie konkrétne 
implementácie 
– v parametroch metód 
– v návratových hodnotách 
– v premenných na ľavej strane 

• umožníte tým dodržať zásadu čiernej 
skrinky 



Interfejsy a implementácie 

public class PamatovyCitatDao { 

  private List<String> citaty = new ArrayList<String>(); 

  public List<String> najdiVsetky() { 

    return citaty; 

  } 

} 
• interfejsy v type inštančnej premennej 

– klienta zaujíma, že dostane zoznam citátov, 
nemusí ho zaujímať, ako je tento zoznam 
implementovaný (tu: ArrayList = zoznam 
nad poľom) 

• implementácie pri konštruovaní 



Akú to má výhodu? 

• ak všade používame implementácie a 
rozhodneme sa nahradiť ich, máme problém 
– všade používajme PamatovyCitatDao 
– zrazu chceme podporovať  

migrovať na súbory  
– chceme  

SuborovyCitatDao 



Akú to má výhodu? 

• zbesilé nahrádzanie 
v kóde 

• strašné narušenie 
kompatibility 
– kód, ktorý používa 

naše triedy sa 
musí prepísať 

– ,,pokazia" sa 
oddedené triedy 



Sumár časti o interfejsoch 

• interfejs definuje kontrakt 
– čo ponúkam za akých podmienok 

• premyslieť pre/postconditions/invarianty 
– a zadokumentovať 

• interfejsy používať všade, kde sa len dá 
– prakticky len pri new ...() 

• uľahčuje to neskoršie zmeny v kóde 



To isté zopakujme s biznis logikou 

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

public interface GeneratorCitatov { 
   public Citat vygenerujCitat(); 
} 



To isté zopakujme s biznis logikou 

public class HlavnyFormular { 
  private GeneratorCitatov generatorCitatov  
    = new DefaultGeneratorCitatov(); 
} 



UI Biznis DB 

GeneratorCitatov
<<interface>>

CitatDao
<<interface>>

DefaultGeneratorCitatov PamatovyCitatDao

HlavnyFormular

potrebuje

potrebuje

Každá vrstva je schovaná za interfejsom! 



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 



Otázky? 
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