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motívy predmetu

• pokročilé OOP
• dizajn a udržovateľnosť programov
• príklady z praxe
• Java



požiadavky na hodnotenie

75%

25%

Projekt*

Test

+ maximálne 3 absencie z praktických cvičení
* dodanie projektu je nutné



míľniky hodnotenia

• test: 16. 12.
• projekt: 

– 21. 10: špecifikácia projektu
– 16. 12: prezentácia I. + preradenie
– cca 15. 1. '16: prezentácia II a III.





dizajn a implementácia tried 
skrzevá unit testy

@RoboNovotny
UINF/PAZ1c, 16/sep/15



plán na dnes

1. identifikácia tried v zákazníkovych snoch
2. ako rozpoznať triedy a navrhovať ich?
3. ako testovať triedy?
4. ako implementovať triedy?
5. načo sú dobré unit testy?





projekt: 
potravinový automat



pozbierajme 
používateľské 
požiadavky



Chcem mať automat na 
potraviny a...
• chcem vidieť __________
• chcem mať ____________
• chcem vedieť  __________
• chcem, aby ________



softvérová analytička
formalizuje používateľské 

požiadavky



čo zákazník 
vysvetlil

čo naozaj 
chcel

čo pochopil 
analytik

čo bolo 
nakódené



Use-case

zoznam krokov, ktoré vykonáva 
aktor so systémom 

v úmysle dosiahnuť svoj cieľ.

ivar jacobson



Úmysel: chcem získať tovar

Aktorom je používateľ

Úmysel: chcem zmeniť cenu tovaru

Aktorom je správca automatu

Úmysel: chcem doplniť tovar

Aktorom je správca automatu...



1. Vhodím do automatu 
mince.

2. Vyberiem tovar 
zadaním jeho čísla

3. Dostanem tovar
4. Vrátia sa mi mince

use-case: chcem získať tovar



1. Vhodím do automatu 
mince.

2. Vyberiem tovar 
zadaním jeho čísla

3. Dostanem tovar
4. Vrátia sa mi mince

use-case: chcem získať tovar

optimistický scenár



1. Vhodím do automatu 
mince.

2. Vyberiem tovar 
zadaním jeho čísla

3. Dostanem tovar
4. Vrátia sa mi mince

use-case: chcem získať tovar

možno špecifikovať do bezvedomia
možno vymýšľať záchranné plány do bezvedomia



1. Vhodím do automatu mince.
2. Vyberiem tovar zadaním jeho 

čísla
2.1.1. Rozhodnem sa, že nič 
nechcem, vrátia sa mi mince.
2.2.1. Mincí je nedostatok, prejdi na 
krok 1

3. Dostanem tovar
4. Vrátia sa mi mince

use-case: chcem získať tovar



identifikujme triedy



podstatné mená sú 
kandidáti pre triedy

identifikujme triedy



• chcem mať automat na potraviny
• chcem vidieť zoznam potravín
• chcem vidieť cenu potravín
• chcem vidieť, koľko peňazí som hodila
• tlačidlo Cítim sa šťastne
• aby vracal peniaze
• aby vydal vec, ktorú chcem



Trieda by mala mať schopnosti a stav!



najprv schopnosti!

skáč!

schopnosť = rozkaz = metóda

zlez!



schopnosti by mali dávať zmysel
v kontexte projektu



schopnosti by mali dávať zmysel
v kontexte projektu

peniaze, uplaťte cvičiaceho!



potom stav

rasa: lev

farba: #ADADAD

meno: Dunčo

stav = inštančná premenná



triedy bez schopností a stavu sú 
zbytočné

vítanie zákazníka



triedy, ktoré môžu presunúť 
zodpovednosti na iné triedy, sú 

zbytočné

správca, dolož tovar 

automat, vlož tovar



triedy, schopnosti a stav môžeme 
zakresliť v UML





Napíšte najprv testy!

návrh triedy

implementácia

testovanie

implementácia 
testu

implementácia 
triedy

klasický postup agilný postup



Unit test

• testuje metódy triedy
• jeden test = test jednej typickej situácie
• v Jave: knižnica JUnit



prevrátené programovanie



upravujeme 
test

vypĺňame 
kód v 

metódach



do {

upravujeme 
test

vypĺňame 
kód v 

metódach

} until (           )



DEMO!





zmysel
unit
testov

• korektnosť kódu
• dokumentujú API
• vedú k emergentnému dizajnu
• podporujú refaktoring





odnesme si domov

• zozbierajme prípady použitia
• identifikujme triedy podstatnými menami
• identifikujme

– 1. správanie
– 2. stav metód

• najprv píšme test, potom kód



Otázky?



Otázky?
Žiadne.
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