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dvojvrstvová aplikácia

SQL perzistencia



Formulár rozhoduje, 
že dáta budú v SQL?



public class Formular {
private CitatDao citatDao

= new SuborovyCitatDao();
...

}



file

sql

dev



Tight

 úzka zviazanosť tried

 priveľká závislosť

 krehké pri zmenách



Slovák potrebuje betón



PRINCIPLE

Nevolajte nám, my sa vám ozveme.



PRINCIPLE

Trieda poprosí niekoho, nech 
jej vyrobí a dodá kolaborátorov.



objekt, ktorý vyrába iné objekty



 konštruktor nestačí?

 treba znalosti prostredia?

 treba mať pod kontrolou tvorbu 
objektov?



public class CitatDaoFactory {
public CitatDao dajCitatDao() {

/* tu sa vyrobí inštancia */
}

}



nový objekt?
rovnaký 
objekt?

z poolu? akého typu?



formulár potrebuje DAO

továreň vytvorí DAO

formulár potrebuje 
továreň

=



public class Formular {
private CitatDaoFactory factory

= new CitatDaoFactory();
}



public class Formular {
private CitatDaoFactory factory

= new CitatDaoFactory();
}

lolwut?













koľko tovární 
potrebujeme?



jediná inštancia v 
systéme



Rada 3: singleton 
cez privátny

konštruktor alebo 
enum



public enum CitatDaoFactory {
INSTANCE;

public CitatDao getCitatDao() {
/*...*/

}
}



CitatDao citatDao = 
CitatDaoFactory.INSTANCE
.getCitatDao();



hack,
ale

korektný



public enum CitatDaoFactory {
INSTANCE;

public CitatDao dajCitatDao() {
return new SuborovyCitatDao();
return new DatabazovyCitatDao();

}
}







Na koho zakričať „Vygeneruj citát!”?

DAO?

Formulár?



UI

Biznis

DB



 úplne náhodný

 náhodný, ale nie taký, čo už bol

 náhodný od jediného autora

 ....



• 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.



public interface GeneratorCitatov {
Citat vygenerujCitat();

}



public class DefaultGeneratorCitatov
implements GeneratorCitatov

{
public Citat vygenerujCitat() {

List<Citat> citaty = ...
java.util.Collections.shuffle(citaty);
return citaty.get(0); 

}
}



Generator
Citatov

CitatDAO

potrebuje



public class DefaultGeneratorCitatov
implements GeneratorCitatov

{
private CitatDao citatDao

= CitatDaoFactory.INSTANCE.getCitatDao();

public Citat vygenerujCitat() {
List<Citat> citaty

= citatDao.najdiPodlaDatumu();
//...

}
}



HlavnyFormular
CitatDao

GeneratorCitatov

potrebuje



HlavnyFormular

GeneratorCitatov

CitatDao

potrebuje

potrebuje



prezentácia
biznis

perzistencia
uloženie dát

príkazy,
rozhodovanie,

spracovanie

UI/UX



1. navrhujte jadro aplikácie tak, aby 
bolo nezávislé od používateľského 
rozhrania

2. navrhujte jadro aplikácie tak, aby 
bolo nezávislé od spôsobu uloženia 
dát



UI Biznis DB

GeneratorCitatov
<<interface>>

CitatDao
<<interface>>

DefaultGeneratorCitatov PamatovyCitatDao

HlavnyFormular

potrebuje

potrebuje



 továreň

 singleton

 three tier




