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startup na 
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 poznačiť si _______ 

 vyhľadať podľa ____________ 

 listovať a triediť podľa ______ 

 upraviť  
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CRUD 
aplikácie 

lopatovanie a 
miešanie dát z 

databázy 



Čo sú tvoje dáta? 
Ako sa nimi 
žongluje v 
systéme? Kde ich máš 

uložené? 

Ako ich zobrazuješ 
používateľovi? 
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používa-
teľovi? reprezentácia 

biznis logika 

perzistencia 

používateľské 
rozhranie 



perzistencia a reprezentácia 



základný objekt v doméne 



študent citát automobil 
záverečná práca  
status pacient 

identifikačný preukaz 
tovar faktúra objednávka 

zamestnanec 



dáta o 1 veci 

identita 

všadeprítomné 
v systéme 



aké sú entity v zadaní? 





entity často majú len stav 



entity = data transfer object  
= value object 



prirodzený identifikátor 

jednoznačná sada atribútov 

umelý identifikátor 



prirodzený identifikátor 

jednoznačná sada atribútov 

umelý identifikátor 



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) {...} 
} 
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sprístupňuje dátové úložisko 
 
ˇ 
 

spravuje pripojenia k nemu 

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



SQL súbor RAM 

DAO DAO DAO 



SúborovýCitatDao 



 @Before: pripravíme dáta 
 @Test: testuje 1 metódu v DAO 
 pozor na špeciálne prípady (null...) 



návrh GUI 









maľovanie GUI v NetBeans 



         Formulár CitatDao 

potrebuje 



objekt vyžaduje pre fungovanie iný 
objekt 

kolaborácia závislosť 



class HlavnyFormular { 
  private CitatDao citatDao; 
   ... 
} 

class CitatDao { 
   ... 
} 



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

trieda si vytvorí závislosť sama 



gettre a settre netreba 

setter na prebíjanie 
implementácie 



trieda sa zadrôtuje s implementáciou 

čo ak chceme 
implementáciu meniť? 







prezentačná 
vrstva 

 
 
 

biznis logika 

DB vrstva 



GUI 
 
 
 

prežúvanie 
dát 

databáza 



požiadavka na iné GUI vyvoláva mdloby 



v kóde GUI sa žongluje s dátami 



dáta sú na vzdialenom serveri,  
zvyšok je v rámci aplikácie 



všetko na kope 

shellskripty utility 



 identifikácia CRUD aplikácií  
 návrh entít 
DAO pre prístup k DB 
 závislosti cez inštančné premenné 
 dvojvrstvová aplikácia 
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