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Kapitola 1  

Specifikace 

1.1. Úvod 
Cílem projektu je zaměřit se na kritické oblasti pracovní náplně daňového 

poradce a poskytnout účinný nástroj pro jejich automatizaci. 

Stěžejní oblastí funkčnosti systému je bezpochyby správa dat, se kterými se 

denně v kanceláři daňového poradce pracuje. Tudíž nepřekvapí, že největší důraz byl 

při implementaci kladen na datovou vrstvu aplikace. Další funkce jsou už pak jakousi 

nadstavbou nad tím, že se podařilo všechny důležité informace sjednotit na jedno 

místo. 

1.2. Požadavky na funkce 

1.2.1. Evidence klientů 
V systému je třeba evidovat data o klientech, která jsou zapotřebí pro práci 

daňového poradce. Kompletní specifikace datového modelu je obsažena v Příloze 1. 

Základní objekt pro evidenci je klient (Fyzická nebo Právnická osoba). U 

klientů je potřeba evidovat základní informace jako kontakty a informace o 

podnikatelské činnosti a dále informace související s daněmi jako daňové 

charakteristiky a z nich vyplývající povinnosti. 

1.2.2. Evidence úkolů 
Nadstavbou nad evidenci kontaktních a jiných, ne příliš často se měnících, 

charakteristik je evidence úkolů. Evidence úkolů vyhodnocuje informace z evidenční 

databáze a přidává některé další objekty jako smlouvy a objednávky prací a zajišťuje 

upomenutí na termíny vyhotovení prací a splnění daňových povinností klientů. 

1.2.3. Výstupy 
Výstupem jsou informace zobrazovaná grafickým uživatelským rozhraním. 

Dále je potřebné přidat výstupy do externích datových formátů a tisk. Nejdůležitější 

informace pro export jsou kompletní informace o klientovi (takzvaná Karta klienta) a 

tisk faktur za odvedené práce. 
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1.3. Systémové požadavky 

1.3.1. Víceuživatelský režim 
Systém musí být rozdělen do dvou samostatných částí. Datové úložiště musí 

být schopno existovat samo o sobě a klientská část se k němu připojí pomocí 

síťového rozhranní. 

Konkurenční přístup více uživatelů ke stejným datům je potřeba zabezpečit 

tak, aby nemohlo dojít k porušení konzistence dat. 

1.3.2. Přenositelnost 
Systém by měl bez problémů fungovat nezávisle na platformě a operačním 

systému. Toto se dá dost složitě zaručit, nicméně při použití všeobecně přenositelné 

platformy jako je Java lze zaručit použitelnost na většině obvyklých platformách. 

1.4. Use-case specifikace 
Není li uvedeno jinak, jsou všechny use-casy uvedené níže složeny z funkcí 

vytvoř/zobraz/uprav/smaž pro daný objekt. 

1.4.1. Funkce pro každého klienta 
o Upravit osobu k jednání 

o Správa bankovních kont 

o Správa intervalů činnosti 

o Správa závazků 

o Nastavení daňových povinností klienta 

1.4.2. Funkce pro fyzickou osobu 
o Správa míst podnikání 

1.4.3. Funkce pro právnickou osobu 
o Správa členů statutárního orgánu 

o Správa provozoven 

o Správa dceřiných společností 

o Správa ekonomických a personálních spojení v ČR 

o Správa ekonomických a personálních spojení do zahraničí 
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1.4.4. Funkce pro práci s úkoly 
o Zobrazit seznam aktuálních úkolů 

1.4.5. Statistické funkce 
o Zobrazit nezaplacené faktury 

o Zobrazit statistiku platební morálky klientů 

o Zobrazit statistiku výnosnosti klientů 

1.5. Specifikace jednotlivých funkcí 

1.5.1. Úkoly a stavy  
V systému se vyskytují objekty typu Úkol a Stav. Tyto objekty mají položku 

Typ, jež je výčtového typu. 

1.5.1.1. Typy úkolů:  
o upozornění na daňové povinnosti klienta (generuje systém)  

o upozornění na aktualizaci smlouvy (generuje systém) 

o upozornění na fakturaci (generuje systém) 

1.5.1.2. Typy stavů: 
o založený 

o v řešení 

o hotový 

o vyfakturovaný 

1.5.2. Generování seznamu úkolů 
Seznam úkolů se vytváří ze všech úkolů zadaných na všech závazcích. 

Zobrazují se úkoly s plánovaným datem splnění blížícím se aktuálnímu datu. Úkoly 

jež jsou nastaveny v konečném stavu (položka výčtového typu) se v seznamu 

nezobrazují. 
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Kapitola 2  

Implementace 

2.1. Základní systémová rozhodnutí 
Po dokončení specifikace bylo potřeba učinit důležitá rozhodnutí jakým 

směrem se vydat při implementaci. Rozhodl jsem se, že systém postavím od základů 

sám a knihovny třetích stran budu používat pouze na věci, jež nejsem schopen 

naprogramovat sám a nebo jsou přímo obsaženy v prostředcích jazyka. 

Byla učiněna tato rozhodnutí: 

o Programovací Jazyk: Java Standard Edition – moderní vývojový nástroj pro 

objektově orientované prostředí (viz [9]). 

o Datové úložiště: Relační databáze Hypersonic SQL Database - napsaná čistě 

v Javě, může běžet jako vlákno uvnitř aplikace nebo jako samostatný server 

(viz [5]).  Pro připojení k databázi bude použito standardní rozhraní JDBC 

(viz [12]). 

o Grafické uživatelské rozhraní: Standard Widget Toolkit – projekt patřící do 

rodiny projektů Elipse.org (viz [4]).  

2.2. Komponentová architektura 
Návrh systému byl prováděn tak, aby bylo dosaženo maximální 

znuvupoužitelnosti kódu. Proto je systém rozdělen do komponent, z nichž má každá 

specifický účel a závislosti na ostatních komponentách.  

2.2.1. Jádro (core) 
Základní stavební kameny systému obsahuje komponenta core (jádro). Jádro 

obsahuje základní třídy umožňující stavět zbytek systému. Proto, aby bylo možné 

jednoduše implementovat aplikační vrstvu aplikace je nutné, aby jádro 

implementovalo následující: 

o Konfigurace 

o Objekty jádra a celého systému musí být konfigurovatelné tak, aby se 

jejich funkčnost dala měnit beze změny zdrojového kódu a nutné 
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kompilace. Musí existovat více možností jak k danému objektu 

přiřadit konfiguraci. Konfigurace může být s objektem spojena 

automaticky (na základě třídy objektu) nebo muže být upřesněna 

manuálně tak, aby ta samá třída mohla zastávat více funkcí 

v závislosti na konfiguraci. 

o Persistence 

o Je prostředkem k tomu, aby nebylo uvnitř systému nutné pracovat 

přímo se SQL dotazy a aby se dalo pracovat s nějakou objektovou 

reprezentací databázových dat.  

o Byl použit návrhový vzor DTO a DAO (viz [1, 10]). DTO jsou 

objekty splňující standard JavaBeans, které popisují strukturu dat, 

zatímco DAO objekty popisují jejich mapování na databázové tabulky 

a sloupce. 

o Model-View-Controller 

o Tento návrhový vzor ulehčuje implementaci use-case orientovaných 

systémů. Definuje třídy, ze kterých se use-case skládá, a jejich vztahy 

a odpovědnosti 

 Model – je v systému reprezentován pomocí Rule Objects 

(RO). Reprezentuje data.  

 View – je v systém reprezentován potomky třídy View  a 

IncludedView. Říká, co a jak se má uživateli zobrazit. 

 Controller – je v systému reprezentován potomky třídy 

Controller. Řídí use-case tak, že reaguje na události, ať už 

uživatelské nebo systémové. 

2.2.2. Nástroje (tools) 
Komponenta tools je nadstavbou nad jádrem. Jelikož smyslem jádra je 

poskytnout abstrakci pro všechno, co se v rámci systému bude implementovat, žádná 

z těchto abstrakcí nesmí být přímo vázána na konkrétní použití. Komponenta tools 

nepřináší nová rozhraní, pouze implementuje rozhraní jádra pro často opakující se 

použití. 
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2.2.3. Aplikace 
Ostatní komponenty systému vycházejí z komponent core a tools. Tyto 

komponenty pak na základě abstrakcí z jádra a za pomoci tříd z tools implementují 

konkrétní funkce systému. 

2.3. Implementace jádra 

2.3.1. Konfigurace – XMLComponent 
Třída XMLComponent je základní stavební kámen komponenty. Chci-li mít 

nějakou třídu konfigurovatelnou, zdědím ji z XMLComponent a to je v podstatě vše 

co potřebuji. Třída XMLComponent definuje konstruktor, ve kterém provede načtení 

konfigurace, a metodu getComponentConfig, kterou svoji konfiguraci poskytuje 

potomkům. Třída XMLComponent sama nahrávání konfigurace neprovádí, pouze v 

metodě init rozhodne, jaký konfigurační soubor se použije. 

Existuje více možných způsobů, jak přiřadit objektu konfiguraci. Tyto módy 

jsou definovány konstantami v třídě XMLComponent. Jsou to tyto: 

o MODE_AUTO 

o Použije se pokud je zavolán bezparametrický konstruktor. 

o Cesta ke konfiguračnímu souboru je zkonstruována z názvu třídy 

aktuálního objektu. Např. pokud dojde k zavolání new 

XMLComponent() tak se zavolá metoda locateDeafultConfigFile, 

která název třídy: cz.sterba.klienti_v1.core_v1.component_v1.impl. 

XMLComponent převede na řetězec 

config/klienti/core_v1/komponent_v1/impl/XMLComponent.xml. Pak 

se provede kontrola, zda konfigurace pro třídu existuje. Pokud ne, 

použije se prázdný konfigurační soubor specifikovaný v konstantě 

MODE_DEFAULT_FILE 

o MODE_FILE 

o Použije se konfigurační soubor v druhém parametru konstruktoru. 

Soubor musí existovat a musí být platnou konfigurací, jinak je 

vrácena výjimka. 

o MODE_DEFAULT 

o Použije se prázdná základní konfigurace podle konstanty 

MODE_DEFAULT_FILE 
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o MODE_RELATIVE 

o Umožňuje vytvářet takzvané virtuální třídy. Jako druhý parametr 

konstruktoru předáme název třídy, jejíž konfiguraci chceme načíst. 

Toto se dá využít v případě, že máme třídu, jejíž chování se mění 

pouze na základě konfigurace a je zbytečné pro každé její použití 

vyrábět nového potomka. Potomky tedy vytvoříme pouze v 

konfiguraci a pro vytvoření instance použijeme základní třídu s jinou 

konfigurací. 

Samotné načítání konfigurace provádí třída XMLCompoentConfigLoader. 

Jedná se o singleton třídu. Veřejná metoda getInstance poskytuje instanci této třídy 

ostatním komponentám. Objekty třídy XMLComponent volají při potřebě načíst 

konfiguraci metodu loadXMLConfig, která podle specifikovaného parametru a 

dodaného objektu komponenty najde a načte konfiguraci. Načtené konfigurace jsou 

ukládány do jednoduché cache, kde zůstávají po celou dobu běhu aplikace. Cache 

spravuje třída XMLComponentConfigCasche, která na požádání vydá kopii uložené 

konfigurace. Pokud konfigurace není v cache, pak privátní metoda loadXMLConfig 

provede načtení konfigurace z disku. Pro načítání konfigurace se používá standardní 

Java DOM API (implementace Apache Xerxes, viz [11]). Soubor konfigurace 

vypadá následovně: 

 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<component writable="false">  
 <name>COMPONENT_NAME</name> <!-- COMPONENT_NAME se při nahrávání 
nahradí skutečným názvem komponenty (jméno třídy) --> 
 <parameters> 
       <parameter name=“strParam“>value<parameter> 
      <parameter name=“strParam2“ type="String">value<parameter> 
        <parameter name=“longParam“ tyle="Long">465123<parameter> 
        <parameter name=“subParamAsMap“ type="Map"> 
  <parameter type="String">value</parameter> 
  <parameter type="String">value</parameter> 
      </parameter> 
      <parameter name=“subParamAsList“ type="List"> 
  <item>item value</item> 
  <item type="Long">1565465</item> 
      <parameter> 
 </parameters> 
</component> 

Kořenovou značku component zpracovává metoda loadXMLConfig, která 

potom na značku parameters zavolá metodu processParametersNode, která pak 

podle typu parametru volá další metody, které hodnoty v konfiguraci ukládají do 

objektů Map a kopírují stromovou strukturu. Metoda loadXMLConfig pak vrátí 
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inicializovaný objekt XMLComponentConfig, který je použit pro vytvoření 

komponenty. 

Podrobné znázornění struktury tříd XMLComponent naleznete v příloze 2.3. 

2.3.2. Persistence – DTO, DAO, RO 

2.3.2.1. Připojení k databázi 
Aby mohly být data v aplikace persistentní, je potřeba nějaké úložiště, 

jmenovitě pak relační databáze. O udržování spojení s databází se stará třída 

DBManager, která je to potomkem třídy XMLComponent, takže konfigurace pro 

připojení k databázi je uložena v XML náležící k této třídě.  

Smyslem třídy DBManager je zapouzdření standardního JDBC API. Na 

základě konfigurace si DBManager vytvoří objekt třídy Connection, který 

reprezentuje spojení s databázovým serverem. Následně pak přes své API poskytuje 

zbytku systému operace nad tímto spojením. 

DBManager je singleton a udržuje si v sobě právě jedno databázové spojení. 

Toto spojení neposkytuje zbytku aplikace, pouze přes své veřejné rozhraní poskytuje 

metody pro vykonávání SQL (pouze INSERT, SELECT a UPDATE) dotazů. Celá 

aplikace si tak vystačí s právě jedním spojením do databáze.  

DBManager má vyjma metod pro vykonávání SQL dotazů (začínají na 

execute) ještě metodu shutdown, která uvolní spojení s databází a, pokud je tak 

nastavena, vypne databázový server. 

Dotazy pro práci s transakcemi nad databází nelze podávat přímo. 

Databázové transakce jsou abstrahovány pomocí objektů DBTransaction, které 

DBManager na požádání vytvoří. Transakce se do sebe vnořují a vytvářejí tak 

seznamovou strukturu. DBTransaction poskytuje metody pro práci s transakcí: 

o start - založí transakci v databázi 

o rollback - provede operaci rollback. Rollback způsobí, že všechny 

další transakce, které byli založeny po aktuální transakci, budou taky 

převedeny do stavu rollback. 

o commit - provede operaci commit. Operace commit se při zavolání 

této metody nemusí fyzicky na databázi provést. Provede se až v tu 

chvíli, kdy bude commit zavolán na kořenové transakci, která tak 

potvrdí všechny transakce pod sebou. Kdyby se databázový commit 

provedl dříve, než je jistý výsledek kořenové transakce, nebylo by již 
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možné zaručit konzistenci dat, protože kořenová transakce by již nešla 

celá vrátit. Toto je velmi výhodné pro vnořené controllery (viz dále). 

2.3.2.2. DTO 
DTO objekty slouží jako nosiče dat sdílené celým systémem. Obsahují get/set 

metody pro přístup a nastavení datových položek a následující metody určené DTO 

interfacem: 

o getAttribute - Vrací objektovou obálku atributu objektu určeného řetězcem  

o getDAO - Vrací implicitní DAO objekt pro dané DTO  

o getKey - Vrací primární klíč objektu 

o getVersion – Vrací verzi objektu 

o increaseVersion – Zvýší verzi objektu o jednu jednotku 

Jak je vidět, tak DTO objekty jsou úplně hloupé a nic jiného než držet data 

neumí. Metoda getDAO poskytuje implicitní implementaci DAO pro dané DTO. 

Toto DTO může být ale uchováváno i pomocí jiných DAO, než implicitně nabízí 

(například by mohlo existovat XML DAO pro uložení a načtení objektu do/z XML). 

Balík DTO obsahuje třídu ObjectDTO, ze které dědí všechny další DTO 

třídy. Definuje základní sadu atributů každého DTO objektu v systému. 

Třída DTOAttribute je milým pomocníkem v případě, že není možné zavolat 

přímo metody upravující daný atribut DTO objektu. Například pokud se při 

nahrávání z databáze nastavují hodnoty, máme většinou pouze seznam atributů 

objektu jako asociace řetězec-hodnota. DTOAttribute umožňuje přistupovat 

k atributu pomocí jeho názvu (jako řetězce). Například pokud někde v aplikaci 

zjistím, že potřebuji nastavit atribut Nazev na nějakou hodnotu. Reprezentaci get/set 

metody k tomuto atributu získám pomocí getAttribute("Nazev") a hodnotu nastavím 

pomocí getAttribute("Nazev").set(hodnota). Toto je příjemná obálka nad voláním 

metod přes reflexi (Java Reflection, viz [13]). 

Metody getVersion a increaseVersion existují kvůli podpoře verzování DTO. 

DTO je možné verzovat kvůli zajištění konzistence při konkurentním přístupu 

k datům.  

2.3.2.3. DAO 
DAO objekty jsou objekty implementující rozhraní DAO. Všechny DAO 

objekty pro přístup do databáze pak dědí z třídy AbstractDAOImpl, které obsahuje 

metody pro ukládání do databáze. Tyto objekty jsou mostem mezi DTO a relační 
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databází. Obsahují jednak konfiguraci, jak se příslušné DTO uloží do databáze a taky 

toto samotné ukládání provádějí. Veškerá implementace ukládání objektů do 

databáze je soustředěna ve třídě AbstractDAOImpl. Jakmile je totiž DAO objekt 

zkonstruován, má všechny informace potřebné k tomu, aby mohl informace 

z asociovaného DTO uložit/načíst/smazat. DAO objekty jsou konstruovány 

následovně: 

o konstruktor DAO objektu zavolá metodu createAttribsMap, která má za úkol 

inicializovat mapování na sloupce a tabulky v databázi 

o díky polymorfizmu se zavolá createAttribsMap na nejvzdálenějším 

potomkovi, který ji implementuje. Tento potomek si pomocí getAttributes 

získá aktuální mapu atributů (mapa má jako klíč řetězec 

TABUKLA.SLOUPEC a jako hodnotu název DTO atributu). A do této mapy 

přidá mapování sloupců svého DTO. Pak si pomocí getTables získá seznam 

tabulek a přidá tam tabulku pro svoje DTO. Pak zavolá metodu 

createAttribsMap na svém předkovi. Takto se uloží mapování pro celou 

hierarchii až k mapování v ObjectDAO, který mapuje atributy ObjectDTO na 

sloupce v tabulce CORE_OBJECT. 

Jakmile systém zavolá na nějakém DAO objektu některou z metod 

store/load/remove, tak AbstractDAOImpl za pomocí instance QueryBuilder a 

konfigurace mapování atributu vytvoří SQL dotaz, který danou operaci provede. 

AbstractDAOImpl podle nastalé situace vyhodnotí, jaký dotaz je potřeba vyrobit, a 

zavolá potřebou metodu QueryBuilderu, kterému předá konfiguraci mapování. 

Ještě před tím než DAO provede uložení objektu do databáze provede 

kontrolu verzování. Jelikož může aplikace běžet ve více uživatelském režimu je 

nutné zaručit konzistenci dat. Té je docíleno pomocí tzv. optimistického zamykání. 

Optimistické zamykání funguje tak, že pokaždé když dojde k uložení objektu do 

databáze dojde taky ke zvýšení jeho čísla verze. Objekt může být do databáze uložen 

pouze pokud má číslo verze větší než to, které je zrovna v databázi. Pokud tuto 

podmínku nesplňuje, není jej možné uložit. 

2.3.2.4. Query 
Přímé zadávání SELECT dotazů do databáze nemá v systému valný význam. 

Data musí být reprezentována objekty. Třída DTOQuery umožňuje dotazovat se do 

databáze pomocí SQL výsledky dotazů převádí do DTO objektů. Funkčnost 
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DTOQuery je řízena jejich konfigurací (jsou to potomci XMLComponent). Existují 

dva druhy DTOQuery: 

o základní – jednoduchý dotaz vybírající z databáze pouze objekty jednoho 

typu bez jejich referencí 

o referenced – složitý dotaz, kterým je možné z databáze načíst složité 

struktury objektů 

DTOQuery objekty se v systému vytvářejí jinak než většina komponent. 

DTOQuery konstruktor má za parametr název konfigurace dotazu, který má ten daný 

DTOQuery objekt umět vykonat. Např.: 

Konfigurace základního DTOQuery vypadá následovně: 

Konfigurace obsahuje pouze název komponenty a SQL dotaz, který se má 

vykonat. Pro vykonání SQL dotazu bude použit objekt typu DTOQueryExecutor. 

Tento objekt spustí  pomocí DBManageru SQL dotaz a podle sloupců v SQL dotazu 

a mapování objektů (jejichž typ zjistí podle sloupce OBJECT_CLASSNAME) 

nastaví výsledným DTO hodnoty. Výsledkem dotazu je seznam DTO objektů, které 

mají nastaveny pouze ty hodnoty, které byly v dotazu specifikovány, nemusí tedy být 

přesným obrazem stavu databáze. Pokud ale provádíme SELECT nad databázovým 

pohledem pro daný DTO typ jsou objekty plně synchronizovány s databází. K 

nastavení hodnot DTO objektů používá DTOQueryExectutor Java reflexi a DAO 

mapování. 

DTOQuery query = new 
DTOQuery("klienti_v1.evidence_v1.klient_v1.query.QueryGetAllClients"); 
DTOList list = query.execute(); 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- component configuration file example --> 
<component> 
 <name>QueryGetAllClients</name> 
 <parameters> 
  <parameter name="QUERY"> 
   SELECT  
    * 
   FROM  
    DTO_KLIENT 
  </parameter> 
 </parameters> 
</component> 

Konfigurace Referenced DTOQuery vypadá následovně: 
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Konfigurace obsahuje následující parametry: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<!-- component configuration file example --> 
<component> 
 <name>QueryGetNezaplaceneFaktury</name> 
 <parameters> 
  <parameter name="Query.Type">Referenced</parameter> 
  <parameter name="Query.MainDTO">faktura</parameter> 
  <parameter name="Query.DTOReferences" type="Map"> 
   <parameter name="zavazek">Zavazek</parameter> 
  </parameter>  
  <parameter name="QUERY"> 
   SELECT  
    faktura.OBJECT_KEY faktura_Key, 
    faktura.OBJECT_CLASSNAME faktura_ClassName, 
    faktura.FAKTURA_CISLO faktura_Cislo, 
    ... 
    zavazek.OBJECT_KEY zavazek_Key, 
    zavazek.OBJECT_CLASSNAME zavazek_ClassName, 
    zavazek.DOKUMENT_NAZEV zavazek_Nazev, 
    ... 
   FROM  
    DTO_FAKTURA faktura, 
    DTO_ZAVAZEK zavazek 
   WHERE 
    faktura.FAKTURA_ZAVAZEK = zavazek.OBJECT_KEY AND 
    faktura.FAKTURA_ZAPLACENA = false 
   ORDER BY 
    faktura.FAKTURA_DSPLATNOSTI 
  </parameter> 
 </parameters> 
</component> 

o Query.Type – typ dotazu (hodnota Referenced pro složitý dotaz) 

o Query.MainDTO – s jakým prefixem jsou vybírány hodnoty pro hlavní DTO 

objekty, to jsou ty objekty, které se budou vyskytovat přímo ve výsledném 

seznamu 

o Query.DTOReferences – mapování dalších DTO objektů na atributy hlavního 

DTO objektu. Předpokládá se, že hlavní DTO a odkazované DTO objekty 

jsou ve vztahu 1:N (k jednomu hlavnímu DTO vybere SELECT nula až N 

odkazovaných DTO) nebo ve vztahu 1:1. Pak mapování název-hodnota 

udává, že výsledkové hodnoty s prefixem název budou uloženy do DTO 

objektu, které se ukládají do atributu hodnota. 

Zpracovávání těchto DTO dotazů probíhá tak, že se provede daný SQL dotaz 

a jeho výsledek je převeden na seznam DTO objektů s nastaveným hodnotami z 

hodnot s prefixem hlavního DTO. Atributům hlavního DTO, které nejsou skalárního 

typu (řetězce, čísla, data) jsou nastaveny DTO objekty podle nastavení mapování 

referencí. Je zřejmé, že vyhodnocení takového dotazu je složitější a časově 

náročnější. Dalším problémem těchto dotazů je, že nelze použít DAO mapování 

(aliasy sloupců v SQL přímo říkají dto_nazevDtoAtributu) a tudíž nelze ani použít 
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SELECT * FROM DTO_POHLED. Takto vyrobené DTO objekty tedy nejsou 

vhodné pro zpětné ukládání do databáze a je potřeba před nějakými úpravami 

kompletně s databází synchronizovat (buď pomocí getDAO().load() a nebo nějakým 

RO objektem). 

2.3.2.5. RuleObject 
Rule Objects jsou objekty nesoucí aplikační logiku. Zatímco DTO objekty 

reprezentují data a jejich vztahy a DAO objekty mapují DTO na tabulky a sloupce 

v databázi, Rule Object je objekt, se kterým aplikace pracuje, když chce s DTO něco 

dělat. Základní implementace RO interface je tak obecná, že pod termínem „něco 

dělat“ se může skrývat naprosto cokoli. 

Rule Objekty by neměly být instaciovány klasickým konstruktorem, ale 

pouze pomocí RuleObjectFactory. Klasický konstruktor může být použit pouze, 

pokud si je autor kódu jistý typem DTO, se kterým pracuje. Dalším důvodem pro 

použití klasického konstruktoru může být optimalizace rychlosti. RuleObjectFactory 

pracuje tak, že pro dané DTO a daný RO Interface (tyto parametry říkají, jaký objekt 

mám a jakou funkčnost nad ním chci provádět) hledá po hierarchii daného DTO 

nejbližší implementaci daného RO interface. Implementace pro ObjectDTO by měla 

existovat vždy, aby hledání s jistotou dospělo k úspěšnému konci. Pojmenování 

implementací daného interface se řídí striktními pravidly, aby bylo možné třídy najít:  

o Implementace musí být ve stejné Java package jako interface 

o Název implementační třídy musí být v souladu se vzorem <název 

interface><název dto>. S tím, že se předpokládá, že názvy RO interface 

začínají na RO (v implementaci se vynechává) a název DTO končí na DTO. 

Např. máme-li ROLister a ItemDTO pak implementace pro tuto třídu se musí 

jmenovat ListerItemDTO. 

o Aby byla zachována jednotnost RO metod přes všechny implementace a 

přitom byla zaručena flexibilita parametrů  návratových hodnot, musí mít RO 

metody jediný parametr typu ROCallContext a návratový typ ROResult nebo 

void. Obojí jsou zabalené mapy pro parametry a návratové hodnoty. 

V systému existuje zatím pouze jediná implementace RO a tím je interface 

ROCRUD, který doplňuje strohou DAO logiku o inicializaci při vytvářeních nových 

objektů, přípravu objektů na zobrazení uživateli a ukládání změn v objektech. 

ROCRUD má následující metody: 
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o prepareCreate – připraví takový objekt, který je možné nabídnout do 

databáze. Objekt by měl být ve takovém stavu, že se dá uložit. 

o create – provede nutné kontroly a uloží objekt do databáze, může také 

ukládat referencované objekty, které mají vzniknout zároveň 

o update – podobně jako u create, jenže pouze aktualizuje 

o prepareDetail – načte objekt z databáze (i pokud byl už načten, původní stav 

se zahodí) a připraví ho spolu s referencovanými objekty pro prezentaci 

uživateli 

o remove – smaže objekt z databáze a zároveň smaže vše, co bylo na objektu 

závislé 

ROCRUD tedy zastává dvě hlavní funkce: 

o připravuje nové objekty pro prezentaci uživateli 

o existující objekty, nebo objekty určené pro uložení do databáze načítá a 

ukládá v celé jejich struktuře. DAO implementace pracují pouze 

s referencemi vycházejících z DTO, nad kterým pracují. RO k tomu přidává i 

načítání a ukládání objektů, které na dané DTO ukazují. 

2.3.2.6. DTOManager 
V průběhu běhu systému často dochází k tomu, že jsou vytvářeny instance 

DTO objektů. DTO objekty by měly fungovat tak, že jedna instance DTO v systému 

bude odpovídat jednomu řádku v databázi. Pokud, ale budou DTO objekty vytvářeny 

různými komponentami napříč systémem není toto možné zaručit. Třída 

DTOManager ve spolupráci s ObjectDTO toto zajišťuje.  

o Chce-li některá komponenta v aplikaci získat instanci DTO požádá o ni 

DTOManager 

o Dojde-li k vytvoření DTO objektu vez vědomí DTOManageru a je-li danému 

DTO nastaven primární klíč (metodou setKey), daný DTO informuje 

DTOManager o svojí existenci 

Pokud dojde ke splnění předchozích podmínek má DTOManager přehled o 

všech instancích DTO v systému. Aby toto bylo umožněno poskytuje následující 

statické metody: 

o registerObject – informuje DTOManager o existenci DTO 

o getObject – vrátí již zaregistrovanou instanci DTO identifikovanou 

primárním klíčem 
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o createDTO – vytvoří nové DTO podle třídy objektu, vytvořené DTO není 

zaregistrováno protože ještě není persistentní (nemá přiřazen primární klíč, 

není v databázi) 

Je zřejmé, že DTOManager funguje jako jakási cache pro DTO objekty. 

Jelikož se v systému pracuje s velkým množstvím objektů, bylo by neefektivní, aby 

si DTOManager uchovával úplně všechny, mohlo by to vést k tomu, že budeme mít 

v paměti celou databázi. Proto je nutné cache čistit. Čištění cache provádí třída 

DTOCacheMonitor, která se spouští jako separátní vlákno. Záznam cache (objekt 

třídy DTOCacheRecord) si uchovává čas, kdy byl naposled použit a pokud dojde 

k jeho vypršení je z cache odstraněny. Frekvenci kontrol cache a interval vypršení 

objektu si DTOCacheMonitor bere ze svojí konfigurace. 

2.3.2.7. Přehled rozhraní 

 

cd Model Architecture

«interface»
ro::ROCRUD ro::CRUDObjectDTO

+ CNAME:  String = "cz.sterba.kl ie...
+ QUERY_GET_COLL:  String = "kl ienti_v1.evi...

+ CRUDObjectDTO(DTO)
+ prepareCreate(ROCallContext) : void
+ create(ROCallContext) : void
+ update(ROCallContext) : void
+ prepareDetail(ROCallContext) : void
+ remove(ROCallContext) : void

«interface»
impl::DTO

+ getDAO() : DAO
+ getKey() : Long
+ getAttribute(String) : DTOAttribute

«interface»
dao::DAO

+ store() : void
+ load() : void
+ remove() : void
+ getAttributes() : Map<String, String>
+ getTables() : List<String>

implementuje

+ prepareCreate(ROCallContext) : void
+ create(ROCallContext) : void
+ update(ROCallContext) : void
+ remove(ROCallContext) : void
+ prepareDetail(ROCallContext) : void

impl::ROImpl

- dto:  DTO

+ ROImpl(DTO)
# getDTO() : DTO

pracuje nad
-dto

pracuje s

dto::ObjectDTO
dao::ObjectDAO

- key:  Long
- code:  String = ""
- className:  String

+ OBJECT_TABLE:  String = "CORE_OBJECT"
- dto:  ObjectDTO = null
# attributes:  Map<String, String> = null
# tables:  List<String> = null+ getDAO() : DAO

+ ObjectDTO()
+ ObjectDTO(Long)
+ getClassName() : String
+ setClassName(String) : void
+ getCode() : String
+ setCode(String) : void
+ getKey() : Long
+ setKey(Long) : void
+ getAttribute(String) : DTOAttribute
+ toString() : String
+ equals(Object) : boolean
+ hashCode() : int
+ today() : Date

+ ObjectDAO(ObjectDTO)
+ getDTO() : ObjectDTO
+ store() : void
- createObject() : void
- updateObject() : void
+ remove() : void
- removeObject() : void
+ load() : void
- loadObject() : void
# createAttribsMap() : void
+ getAttributes() : Map<String, String>
+ getTables() : List<String>

-dto

(obr. 1: struktura datových tříd) 
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Na obrázku č. 1 je vidět znázornění rozhraní (interface) pro DTO, DAO i RO 

a jejich konkrétní implementace pro základní úroveň hierarchie Object. 

o ObjectDTO specifikuje jaké atributy Object má 

o ObjectDAO specifikuje jak se tyto atributy mapují na databázi 

o CRUDObjectDTO je modelová třída, pomocí které může aplikace 

inicializovat, nahrávat a ukládat objekty do databáze. Tyto operace je možné 

v aplikaci dělat manuálně a pomocí DAO objektů. Nicméně to by vedlo ke 

kopírování kódu a horší udržitelnosti. Smyslem RO objektu je právě tyto 

operace umístit na jedno místo. 

2.3.2.8. Shrnutí a zhodnocení 
Z povahy zadání je zřejmé, že data a práce s daty jsou nejdůležitější částí 

systému. Proto taky nejsložitější návrh má datová vrstva aplikace. 

Mohlo by se zdát, že RO, DTO a DAO objekty jsou redundantní reprezentací 

toho samého. Rozdíl tkví v tom, že každá s těchto hierarchií reprezentuje jinou část 

funkčnosti pro práci s daty a datovými objekty. 

o DTO specifikuje tvar dat 

o DAO specifikuje relaci mezi DTO a databází 

o RO specifikuje operace, které může aplikace s daty provádět a přidává 

mapování 1:N 

Toto rozdělení je výhodné proto, že přináší přesné vymezení rolí a respektuje 

principy čistého designu. DTO, DAO a RO nejsou jenom základní třídy, tyto názvy 

reprezentují taky tři souběžné hierarchie objektů, které jsou mezi sebou provázány.   

Zvolená strategie Modelu má své výhody a nevýhody. Výhodou je, že 

všechny vrstvy (RO, DAO, DTO) jsou velmi tenké a jednoduché. Nevýhodou je, že  

vznikají tři paralelní objektové hierarchie, které může být problematické udržovat.  

Je nutné přiznat, že použitelnost datových tříd pokulhává za funkcemi 

obdobných frameworků dostupných v dnešní době. DAO vrstva pracuje dobře a 

spolehlivě, ale v případě, že nepoužíváme pouze vztahy 1:1 mezi DTO objekty a 

potřebujeme vztahy 1:N, kdy jeden objekt obsahuje více objektů, tak samotné DAO 

nestačí a je třeba doplnit implementaci RO, které za pomocí dotazů DTOQuery práci 

se seznamy objektů doplní. Další chybějící možností je konfigurovatelnost. Moderní 

frameworky pro ORM (viz [14]) jako např. Hibernate podporují optimalizované 

nahrávání více objektů pomocí jednoho dotazu a konfiguraci hloubky plného načtení 
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objektového stromu, tyto funkčnosti mým datovým třídách chybí, nicméně jsem se 

bez nich dokázal docela dobře obejít a nahradit je vlastním přístupem. 

2.3.3. Model-View-Controller 
Jak již bylo řečeno výše Mode-View-Controller (dále jen MVC, viz [3, 4]) je 

návrhový vzor vhodný pro implementace use-case orientovaných systému. Pro 

implementaci jedné funkce systému potřebujeme tři základní komponenty, které, 

když se složí dohromady, danou funkčnost implementují. Model je v mém systému 

reprezentován RO objekty, a jelikož většina use-casů v systému je typu CRUD 

používá většina controllerů třídy ROCRUD. View a Controller popíši zvlášť. 

2.3.3.1. Controller 
Controller je řídící třídou celé aplikace. Chování aplikace se odvíjí podle 

toho, jak Controllery vytvářejí instance jiných Controllerů a tyto pak spouští. Start 

aplikace nastane tak, že ze vstupního bodu aplikace je vytvořen a spuštěn nějaký 

Controller. Třída Controller nemá mnoho metod a je  tak proto, že chování 

Controlleru je řízeno událostmi, které zpracovává metoda processAction. Jakmile je 

jednou vytvořena instance Controlleru, musí na ní být zavolána metoda start, která 

zavolá metodu processAction s parametrem ACTION_START. Vytvořený Controller 

pak od svého rodiče (ne ve smyslu dědičnosti, ale ve smyslu instaciace) přebírá 

řízení programu. Většinou dojde uvnitř Controlleru k vytvoření nějakého View, daný 

Controller pak předá řízení vytvořenému View a reaguje na události z View. 

Controller je potomek XMLComponent, ale samotná třída Controller z tohoto 

nijak netěží. XML konfiguraci pak využívají konkrétní instance Controllerů pro 

potřeby logiky, kterou provádějí. 

Stavovou informaci o Controlleru nese objekt třídy ControllerContext. Tento 

objekt je nutný pro vytvoření Controlleru. ControllerContext kromě stavu 

Controlleru nese informace o „umístění“ Controlleru a také informace o objektu, nad 

kterým Controller pracuje. Filozofie Controlleru je taková, že Controller  by měl 

přímo odpovídat jednomu use-case nad jedním DTO, v praxi to vypadá tak, že jeden 

uživatelský use-case je složen z více Controllerů. Nicméně Controller by měl 

odpovídat jedné operaci nad jedním objektem, proto musí být ControllerContext 

inicializován DTO objektem, nad kterým Controller pracuje. Kromě hlavního DTO 

nese ControllerContext ještě mapu přístupnou přes metodu getAttributes. Jedná se o 

atributy kontextu, můžou zde být jakékoli další informace, které si Controller 
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předává se svými Views a které nemůže přenášet DTO. Třída Controller popisuje 

takzvaný top-level controller, to je Controller pro právě aktivní okno aplikace.  

Třída IncludedController je potomkem Controlleru vzniklým právě z důvodu 

skládání Controllerů dohromady. IncludedController funguje úplně stejně (má stejné 

API) jako Controller, který v sobě může obsahovat více IncludedControllerů. 

IncludedController není tedy přímým potomkem nějakého Controlleru, ale je 

vytvářen a vkládán na nějakém View (viz níže). 

Třída ControllerRunnable vznikla z důvodu optimalizace výkonu. Po 

úspěšném dokončení Controlleru dochází k ukládání dat do databáze a zároveň se 

předává řízení rodičovskému Controlleru. Aby se celý přechod mezi Controllery 

urychlil, je kód provádějící ukládání spouštěn v separátním vláknu vytvořeného 

zděděním z ControllerRunnable. Standardní Java Thread nelze použít, protože 

ukládající kód potřebuje referenci na ControllerContext a na svůj Controller. 

Kompletní API Controlleru je znázorněno na diagramu v příloze 2.7. 

2.3.3.2. View 
View je třída reprezentující to, co uživatel uvidí. View je spravováno 

Controllerem, který je vytvořil. Jakákoli uživatelská akce (kliknutí na tlačítko) je 

předávána Controlleru pomocí zavolání metody sendAction, která zavolá 

processAction na Controlleru. K dosažení vyšší granularity kódu a 

znuvupoužitelnosti View komponent existuje třída IncludedView, která reprezentuje 

obdélníkovou oblast okna. Typický životní cyklus View vypadá následovně: 

o View je vytvořeno Controllerem a je na něm zavolána metoda show 

o metoda loadDTOData načte do View  data, které má zobrazit 

o View se zobrazí uživateli, uživatel zadá vstup a provede nějakou akci 

o metoda storeDTOData uloží data z View do DTO 

o View provede kontrolu vstupu a předá data Controlleru 

o Controller vyhodnotí vstup, View je zavřeno a zahozeno. Controller 

pokračuje v řízení programu 

View má tři povinnosti: 

o definuje svůj vzhled (instancuje komponenty frameworku SWT) 

o definuje validace pro data, která uživatel zadává 

o instancuje a spouští vnořené IncludedControllery 
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Definice vzhledu 

To jak bude dané okno nakonec vypadat, řídí metoda createSShell u View 

nebo metoda initialize u IncludedView, v těchto metodách dojde k vytvoření objektů 

uživatelského rozhraní a jejich konfigurace. 

Validace vstupu 

Validace probíhá těsně před předáním kontroly Controlleru. Validaci 

zadaných dat provádí metoda validateInputs. View provede kontrolu vstupních polí a 

v případě, že najde chybu, vrátí ValidationException a chybová hláška této výjimky 

je zobrazena uživateli. Pro běžné kontroly vstupu slouží třída Validation, která 

poskytuje statické metody pro validací povinných polí, dat a čísel. 

Vkládání Controllerů 

Vytvoření IncludedControlleru probíhá tak, že je pro něj vytvořen 

ControllerContext a dále s tímto kontextem je pak vytvořen Controller. Zavolání 

metody start se provede jakmile je View inicializováno DTO daty v metodě 

loadDTOData. 

Další metody a varianty View 

Třída View dále obsahuje pomocné metody pro zpracování častých událostí 

jako kliknutí na OK, Storno a dále metody pro zpracování událostí okna. Všechny 

View jako takové obsahují instanci třídy Shell z frameworku SWT, která je 

reprezentací okna. Třída IncludedView,  která instanci Shellu nepotřebuje, dědí 

z třídy Composite z SWT, která reprezentuje obdélníkovou oblast v okně. 

Třída EmptyView se používá pokud potřebujeme vytvořit nějakou 

komponentu, která ke své existenci potřebuje View a zrovna žádné není k dispozici, 

potom stačí vytvořit EmptyView, které žádné okno na obrazovce nevytvoří  a zároveň 

poskytne, co potřebujme. 

PersistentView je rozšíření, které ukládá informace o poloze a stavu okna do 

DTO objektu, který je persistentní pomocí PersistentViewDAO a dané 

PersistentView si tak může při svém dalším vytvoření získat své stavové informace 

z databáze. 

Všechna Views jsou XML konfigurovatelné komponenty. Konfigurace se dá 

využít pro lokalizaci (parametr PAR_LABELS), automatické vytvoření okna na střed 

obrazovky (PAR_CENTER_ON_SHOW) a konfiguraci oblasti s nápovědou 

(PAR_HELP, viz níže). 
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Podrobný popis API komponenty View najdete v příloze 2.8. 

2.3.3.3. Shrnutí 
Použití návrhového vzoru MVC velkým dílem přispělo k rychlosti a 

jednoduchosti vývoje komponent uživatelského rozhraní. Rozhraní pro jednotlivé 

komponenty bylo navrženo dobře a efektivně a jejich konkrétní implementace byla 

jednoduchá. Hlavně vytvoření třídy IncludedView bylo skvělým krokem, který vedl 

k vysoké znovupoužitelnosti komponent uživatelského rozhraní. 

Jediné co by se dalo mému návrhu vytknout je to, že kontrola uživatelem 

zadaných dat je soustředěna ve View komponentách. Ty jsou pak přímo svázány 

s daty, nad kterými pracují, a to jejich znuvupoužitelnost omezuje. Ve většině 

případů to ale nevadí, protože komponenty uživatelského rozhraní jsou používány 

k reprezentaci konkrétních dat. 

2.3.4. Další komponenty jádra 

2.3.4.1. Logování 
Pro účely ladění a dokumentace běhu aplikace používá core logovací 

framework zabudovaný v Javě (viz [7]). Jmenovitě se jedná o třídy v package 

java.util.logging. Pro účely konfigurace byla vytvořena třída LoggerManager, která 

dědí z XMLComponent a provádí nastavení loggeru. LoggerManager na základě své 

konfigurace nastaví cestu k souboru pro logování a úroveň podrobnosti logu. 

2.3.4.2. ApplicationContext 
Třída ApplicationContext reprezentuje vlastnosti celého běžícího systému. 

Obsahuje metody start a exit, které musí zavolat spouštěcí modul aplikace, aby došlo 

ke správnému nastavení jádra. 

Obsahuje metodu getSettings, kterou zpřístupňuje fragment svojí XML 

konfigurace zbytku systému. Metoda getAppId vrací unikátní identifikátor instance 

aplikace, který může tato instance použít pro identifikaci vlastních dat v databázi. 

Metoda isRunning sděluje zbytku systému zda se vyskytuje v běžícím stavu. Pokud 

se v systému vyskytují dlouho běžící vlákna mohou tuto informaci využít pro svoje 

včasné ukončení. 

2.3.4.3. Formátování a validace 
View komponenty v systému zobrazují informace uživateli, aby byl formát 

zobrazení dat a čísel jednotný, byly formátovací funkce sjednoceny do tříd Formater 
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a NumberFormater. Třídy Messanger obsahuje jedinou metodu createMessage, 

kterou můžou View komponenty používat pro vytváření zpráv pro uživatele. Třída 

Validation obsahuje statické metody pro validaci vstupních polí ve formulářích. 

Umožňuje tak pomocí jednořádkového příkazu validovat povinná, datumová a 

číselná pole. 

2.3.4.4. Vyhledávání dat 
Pokud je potřeba najít nějaký objekt (ať už pro uživatele nebo pro potřeby 

systému) podle některého z jeho atributů, tak tuto akci lze provést pomocí 

DTOQuery. Pro jednoduché vyhledávání, je ale vytvoření DTOQuery příliš složité. 

Třída Finder toto usnadňuje. Jakmile vytvoříme instanci třídy Finder a předáme jí 

instanci nějakého DTO, je nám umožněno daný Finder použít pro vyhledávání podle 

kódu objektu, podle kódu a třídy objektu, podle klíče objektu a nebo podle všech 

atributů, které jsou v objektu nastaveny na jakoukoli hodnotu různou od null. 

2.3.4.5. Uživatelé 
Jádro definuje základní třídy pro persistenci uživatelských kont v systému. 

Jsou to třídy UserDTO a UserDAO. 

2.3.4.6. Instalace databáze 
V rámci buildu (kompilace a sestavení funkční aplikace pro uživatele) je 

potřeba vytvořit základní stav databáze. Tento stav lze částečně vytvořit pomocí SQL 

skriptů, pokud je ale potřeba do databáze založit i nějaké DTO objekty je potřeba 

použít třídu XMLtoDB. Tato třída lze spustit pomocí metody main. Po svém spuštění 

otevře soubor, jehož název dostane jako parametr a jeho obsah uloží ve formě DTO 

objektů do databáze. 

Konfigurační soubor má dvě varianty. Buď obsahuje element CONFIG a 

v něm elementy DATA, kterými odkazuje na jiné soubory: 

Nebo obsahuje element DATA a v něm elementy DTO, ve kterých jsou 

popsané DTO objekty: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<CONFIG> 
 <DATA>user.xml</DATA> 
</CONFIG> 
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<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<DATA> 
 
<DTO class="cz.sterba.klienti_v1.core_v1.user_v1.dto.UserDTO"> 
<Code>ADMIN_USER</Code> 
<Login>admin</Login> 
<Password>21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3</Password> 
<FirstName> </FirstName> 
<LastName>Administrátor</LastName> 
</DTO> 
 
</DATA> 

2.3.5. Shrnutí 
Celé jádro představuje základ aplikace. Jeho komponenty jsou navrženy 

abstraktně s důrazem na znuvupoužitelnost. Dalo by se polemizovat o tom, zda by 

nebylo výhodnější pro některé funkce použít již existující řešení. Zejména pro 

datovou vrstvu by toto nejspíše smysl mělo, nicméně si velmi cením zkušeností, 

které jsem při implementaci těchto komponent získal. 

2.4. Nástroje 
Komponenta tools (nástroje) se skládá z tříd, které nepřináší novou abstrakci, 

ale jsou často používanými upřesněními abstrakcí jádra. 

2.4.1. ExtendedView 
Třída ExtendedView je úzce spjatá s komponentou ImageManager. Přidává 

možný parametr ExtendedView.Icon, kterým je možné oknu nastavit ikonu. 

ImageManager nadále slouží jako továrna na SWT reprezentace obrázků, 

které je možné ve View (přesněji řečeno na Shellu) zobrazit. 

2.4.2. Obecné implementace Controllerů 
Třída CRUDDetailController je abstrakcí konkrétního použití Controlleru, 

která vznikla z často se opakujícího kódu Controlleru, který zobrazuje detail 

nějakého DTO objektu. Tento Controller provádí pouze tři akce. Při startu načte 

hlavní DTO kontextu pomocí ROCRUD, které mu dodá RuleObjectFactory. 

V abstraktní metodě createDetailView si pak potomek vytvoří instanci View 

zobrazující detail objektu. Pokud uživatel potvrdí změny v objektu, tak se provede 

metoda storeData, která opět pomocí získaného ROCRUD DTO objekt v databázi 

upraví. 

V balíku list_v1 se nachází abstrakce pro use-casy typu list, které zobrazují 

seznam objektů v nějaké kolekci. Kdykoli je v systému nějaký výpis, tak se jedná se 
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o implementaci Controlleru UCShowListC. Tato abstrakce je řízena z části 

konfigurací a z části pomocí dědičnosti.  

Pro vytvoření takového use-case je potřeba dodat následující konfiguraci: 

Význam jednotlivých parametrů: 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<component writable="true"> 
 <name>COMPONENT_NAME</name> 
 <parameters> 
  <parameter name="UCShowListV1.DetailClassName"> třída detail 
view 
  </parameter> 
  <parameter name="UCShowListV1.DetailTitle">nadpis do titulku 
  </parameter> 
  <parameter name="UCShowListC.MainView"> třída hlavního view 
  </parameter> 
  <parameter name="UCShowListC.ListDTOClass"> třída DTO 
v seznamu 
  </parameter> 
 </parameters> 
</component> 

o UCShowListV1.DetailClassName 

o IncludedView, které zobrazuje detail objektu v seznamu 

o UCShowListV1.DetailTitle 

o titulek okna, ve kterém bude zobrazen detail 

o UCShowListC.MainView 

o hlavní view use-case, dědí z UCShowListV1 a musí dodefinovat 

metody pro vytvoření sloupečků tabulky a načtení jednoho DTO do 

řádku tabulky 

o UCShowListC.ListDTOClass 

o třída DTO objektů, které se zobrazují v seznamu (pro případ že 

uživatel bude chtít přidat nový) 

Detailní popis API pro UCShowListC najdete v příloze 2.9. 

2.4.3. Znovupoužitelná Views 
Komponenta tools obsahuje několik jednoduchých tříd (potomků 

IncludedView), které se často používají v jiných Views.  Jsou to tyto: 

o ButtonBarOKCancel – tlačítková lišta s tlačítky OK a Storno, které po stisku 

tlačítka volá metody onOkClick a onStornoClick na svém rodičovském View 

o ButtonBarWizzard – tlačítková lišta pro průvodce (vícekrokový use-case) 

o ShowQuestionDialogV1 – okno z otázkou pro uživatele (je potomkem View) 

Strana 29 



2.4.3.1. HelpArea 
Třída HelpArea je potomek IncludedView zobrazující nápovědný text v horní 

oblasti okna. Vzhled oblasti s nápovědou je definován v konfiguraci rodičovského 

okna. Konfigurace obsahuje hlavní položku nápovědy a pak další položky, které umí 

HelpArea sbalit. Konfigurace vypadá následovně: 
  <parameter name="View.Help" type="Map"> 
   <parameter name="Help.Main">hlavní popis</parameter> 
   <parameter name="Help.MainLabel">doplň. Popis 
</parameter> 
   <parameter name="Help.Fields" type="List"> 
    <item>další položka 1</item> 
    <item> další položka 2</item> 
   </parameter> 
  </parameter>  

2.4.4. Výčtové typy 
Kromě výčtových typů používaných uvnitř implementace systému existují 

ještě výčtové typy uživatelské. Tyto výčtové typy sice uživatel nemůže upravovat, 

ale může je používat. 

Pro podporu výčtových typů slouží komponenta codetable, která obsahuje 

datové třídy CodeTableDTO a CodeTableItemDTO a odpovídající DAO pro uložení 

výčtových typů. Třída CodeTableUtilities pak slouží jako fasáda (viz [2, 3]) k celé 

komponentě a poskytuje metody pro vyhledávání jednotlivých výčtových typů nebo 

jejich položek. 

2.4.5. Tisk 
Pro tiskový výstup používá systém knihovnu JasperReports (viz [6]). Třída 

JasperReportsManager zastřešuje veškerou nutnou funkčnost potřebnou ke 

generování tiskového výstupu. 

Metody previewReport provedou vygenerování tiskové sestavy ze souboru a 

předaného datového zdroje a zobrazí náhled tisku pomocí třídy JasperViewer 

z knihovny JasperReports.  

Metody printReport provedou přímý tisk sestavy na tiskárnu. 

Tiskové sestavy knihovny JasperReports jsou generovány ze souboru, který 

popisuje vzhled tiskové sestavy (*.jasper) a data získávají z datových zdrojů, což 

jsou objekty, jejichž třídy jsou potomky třídy JRDataSource. Pro zajištění 

kompatibility datového modelu DTO a datových zdrojů bylo potřeba vyrobit vlastní 

implementace těchto datových zdrojů. Třída DTODataSource  je datový zdroj, který 

do tiskové sestavy poskytuje jeden DTO objekt. Třída DTOListDataSource je datový 
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zdroj, který do tiskové sestavy poskytuje seznam DTO objektů. Třída 

SingleBeanDataSource je třída která do sestavy poskytuje jakýkoli jeden objekt 

splňující standard JavaBeans. 

2.5. Aplikační vrstva 
Aplikační vrstva systému vychází ze základních komponent, jak je vidět na 

komponentovém diagramu systému v příloze 2.2. Komponenty aplikační vrstvy jsou 

tedy na komponentách jádra přímo závislé a stejné závislosti pak platí i na úrovni 

tříd. 

Z důvodu umožnění práce ve víceuživatelském režimu běží aplikace ve dvou 

oddělených procesech. Klientská část obsahuje implementaci veškeré logiky systému 

a databázová část slouží jako úložiště dat. 

2.5.1. Databázový server 
Jak již jsem zmínil výše, jako databázový server jsem zvolil HSQLDB. Tato 

databáze má tu výhodu, že je napsaná čistě v Javě a dá se taky z Javy ovládat. Pro 

snadnější správu běžící databáze vznikla v komponentě launch třída ServerLaunch, 

která zprostředkovává spuštění serveru. Tato třída funguje jenom na operačním 

systému Microsoft Windows a poskytuje možnost jednoduché administrace databáze 

přes ikonu v oznamovací oblasti hlavního panelu (viz [8]). Třída 

ConsoleServerLaunch je implementací toho samého pro ostatní operační systémy, 

pro svou správnou funkčnost stačí když je spuštěna z konzole.  

Databázové servery jsou potomky XMLComponent a jsou tedy konfigurovány 

z XML. 

2.5.2. Spuštění klienta 
O spuštění klientské aplikace se stará třída KlientiLaunch, která obsahuje 

metodu main, která je vstupním bodem programu. Tato metoda má velmi jednoduchý 

kód. 

o Provede spuštění ApplicationContextu jeho metodou start 

o Spustí Controller pro ověření přihlašovacích údajů uživatele 

o Spustí hlavní Controller aplikace 

o Po dokončení hlavního Controlleru dojde k ukončení ApplicationContextu 

jeho metodou exit a ukončení programu 
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2.5.3. Hlavní Controller 
Hlavní Controller systému je objekt třídy UCShowMainViewC v komponentě 

mainuc. Tento Controller se od ostatních liší v několika směrech: 

o Přetěžuje metodu start 

o Controller je možné spustit bez ControllerContextu, což normálně možné 

není, ale zde ano díky přetížené metodě start 

o V metodě start se vykonává smyčka zpravující události oken (kód vyplívající 

z použití SWT frameworku). 

o Controller v metodě start zachytává výjimky ze zbytku systému a snaží se je 

nějak řešit. Většinou dojde k ukončení aktuálního Controlleru a návratu 

řízení hlavnímu Controlleru 

2.5.4. Implementace jednotlivých use-case 
Uživatelskou funkčnost zajišťují ostatní komponenty systému. Jsou to tyto: 

o keystone – definuje základní datový objekt aplikační logiky (KeystoneDTO), 

z tohoto objektu pak dědí všechny ostatní. Pomáhá vytvářet stromovou 

strukturu DTO objektů 

o dane – definuje datové objekty popisující daňové povinnosti 

o task – definuje datové třídy a Controllery pro práci se závazky a workflow 

o evidence – dává dohromady vše předchozí pomocí komplexních Controllerů 

pro práci s klienty jako celky (KlientDTO je objekt který je kořenem 

pomyslného stromu vztahů mezi DTO objekty) 

Tyto komponenty vychází z tříd definovaných v core a používají funkčnost 

tools i sebe navzájem, jak je vidět z komponentového diagramu systému (viz příloha 

2.2). Veškerá funkčnost je realizována pomocí potomků tříd Controller, 

IncludedController, View, IncludedView. 

Data v jednotlivých komponentách jsou reprezentována pomocí DTO a DAO 

objektů. RO objekty potom zapouzdřují funkce nad těmito daty. Struktura hierarchií 

těchto tříd je vidět na diagramech ve specifikaci (viz příloha 1). 

2.5.5. Workflow 
Jediná část aplikace, která se vymyká standardnímu schématu je workflow. 

Ke každému Klientovi lze vytvořit závazky, k těmto závazkům pak úkoly. 
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Komponenta workflow pak hlídá změny Stavů u těchto úkolů a reaguje na ně 

zakládáním položek v Diáři. Definuje tyto tři třídy: 

o Workflow je abstraktní definice pracovního procesu nad úkoly. Určuje jak se 

načítá XML konfigurace 

o BasicWorkflow implementací Workflow. Jedná se o prázdnou třídu, která dědí 

všecku funkčnost a přidává svoji konfiguraci 

o DiaryProcess je pomocná třída při práci s pracovním procesem 

Konfigurace Workflow vypadá následovně: 

o Workflow.Trasitions definuje možné přechody mezi stavy úkolu, které může 

uživatel vykonat 

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 
<component writable="true"> 
 <name>Název workflow</name> 
 <parameters> 
  <parameter name="Workflow.Trasitions" type="List"> 
   <item type="Map"> 
    <parameter name="ze stavu">do stavu</parameter> 
   </item> 
      .... 
  </parameter> 
  <parameter name="Workflow.SystemTrasitions" type="Map"> 
   <parameter name="ze stavu">do stavu</parameter> 
      ... 
  </parameter> 
  <parameter name="Workflow.Initial">pocatecni stav</parameter> 
  <parameter name="Workflow.Final">konecny stav</parameter> 
  <parameter name="Workflow.Invoiced">vyfakturovaný 
stav</parameter> 
  <parameter name="Workflow.Payed">zaplacený stav</parameter> 
  <parameter name="Workflow.DiaryProcess" type="Map"> 
   <parameter name="stav který nastal" type="Map"> 
    <parameter name="Workflow.Diary.Text">text 
úkolu</parameter> 
    <parameter name="Workflow.Diary.Time" 
type="Long">pocet dní na splnění úkolu</parameter> 
   </parameter> 
      ... 
  </parameter> 
 </parameters> 
</component> 

o Workflow.SystemTrasitions definuje přechody mezi stavy, které automaticky 

vykonává systém 

o Workflow.Initial, Workflow.Final, Workflow.Invoiced a Workflow.Payed 

definují kódy pro speciální stavy úkolu 

o Workflow.DiaryProcess definuje, jak se budou zakládat položky diáře pro 

uživatele. Každá položka se vztahuje k nějakému stavu, do kterého může 

uživatel úkol nastavit a udává text a počet dní, za který by mělo dojít k jejímu 

ukončení. 

Workflow pak zastává tyto funkce: 
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o Zaručí, že uživateli jsou pro nastavení povoleny pouze stavy podle aktuálního 

stavu a definovaných přechodů 

o Pokud dojde ke změně stavu, je aktualizována položka diáře pro tento úkol. 

o Poskytuje informace zbytku systému, zda může být úkol zařazen do faktury 

2.5.6. Zhodnocení implementace 
Způsob, jakým jsem přistupoval k implementaci jednotlivých komponent 

aplikační vrstvy, je přímým důsledkem rozhodnutí, které jsem udělal při 

implementaci jádra. Pro naprostou většinu požadované funkcionality systému byla 

implementace jádra dostačující a nebylo potřeba ho nijak obcházet nebo upravovat. 

Pouze pro workflow bylo potřeba doplnit mírně nestandardní komponentu, která ale 

ze zavedeného schématu nijak zvlášť nevybočuje. 
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Kapitola 3  

Uživatelská dokumentace 

3.1. Instalace 
Aplikace je distribuována jako jeden zip soubor. Tento soubor je nutné 

rozbalit do nějakého adresáře. Jedinou podmínkou je, že v systému musí být 

nainstalováno Java Runtime Environment ve verzi 5.0 nebo vyšší (dále jen JRE) a 

adresář bin z tohoto JRE musí být v systémové cestě pro hledání spustitelných 

souborů. Nejnovější verzi JRE lze stáhnout zdarma na stránkách: 

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/system-configurations.html 

Instalační program JRE pro Windows najdete také na přiloženém CD. 

3.2. Práce s databázovým serverem 

3.2.1. Windows 
Na systémech Microsoft Windows slouží pro spuštění databáze program 

klidb.exe. Spuštěním tohoto programu dojde ke spuštění databázového serveru. Jeho 

stav indikuje ikona v oznamovací oblasti hlavního panelu: 

 
Na obrázku č. 2 je také vidět ovládací menu, které se zobrazí po kliknutí 

pravým tlačítkem. Toto menu umožňuje: 

(obr 2.: ovládací menu databázového serveru) 

o Spustit databázi (dostupné jen pokud je databáze vypnutá) 

o Restartovat databázi (dostupné jen pokud je databáze zapnutá) 

o Vypnout databázi (dostupné jen pokud je databáze zapnutá) 

o Ukončit program – dojde k ukončení programu a k vypnutí databáze, pokud 

je právě zapnutá 
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3.2.2. UNIXové operační systémy 
Pro spuštění databáze na systémech UNIX a Linux lze použít soubor 

server.sh. Tento provede spuštění databázového serveru. Ukončení serveru provedete 

pomocí kombinace Ctrl+C. 

3.3. Práce s klientem 

3.3.1. Spuštění programu 
Pro spuštění klientské aplikace použijte program klienti.exe na platformě 

Windows nebo skript run.sh na uniových platformách. 

3.3.2. Používání aplikace 
Klientská aplikace plně využívá možnosti uživatelského rozhraní vašeho 

operačního systému, bude tedy vypadat stejně jako všechny ostatní aplikace. 

Na obrázku č. 3 je vidět hlavní okno aplikace se seznamem klientů a 

s otevřeným detailem klienta v operačním systému Windows XP. 

 
Ovládání aplikace je velmi intuitivní. Otevření položky ze seznamu se 

provede dvojkliknutím na položce. Každé okno obsahuje minimálně tlačítka OK a 

Storno pro uložení změn a zrušení provedených změn. Uživatelské rozhraní aplikace 

(obr. 3: hlavní okno aplikace a detail klienta)
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obsahuje pouze standardní prvky uživatelského rozhraní a nemělo by tedy uživatele 

ničím překvapit. 
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Kapitola 4  

Závěr 
Implementaci systému hodnotím jako velmi úspěšnou. Při implementaci jádra 

se podařilo vytvořit základ, který se dále jednoduše používal a vzniklý kód aplikace 

respektuje zažitá pravidla pro návrh objektově orientovaných systémů. 

Podařilo se docílit rovnováhy mezi množstvím vlastního kódu a použitím již 

exitujících řešení. Snad implementace datové vrstvy mohla být jednodušší, pokud 

bych použil existující řešení. Na druhou stranu mi vlastní datová vrstva usnadnila 

návrh zbytku systému a nemusel jsem řešit problémy s integrací cizích řešení, 

kterých jsem měl dostatek při použití knihovny JaspeReports pro tiskový výstup. 

Vzniklá aplikace se vyznačuje uživatelsky přívětivým rozhraním a 

jednoduchým ovládáním, a má tedy naději získat si oblibu u potencionálních 

uživatelů. Až samotná zpětná vazba od uživatelů skutečně ukáže, jak úspěšný projekt 

byl. 
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Kapitola 5  

Poznámky 

5.1. Popis UML diagramů 
Diagramy napříč touto dokumentací demonstrují API popisovaných tříd a 

jejich vzájemné vztahy. 

Mezi elementy diagramu můžou být následující vztahy: 

o přerušovaná čára s prázdnou šipkou = závislost 

o přerušovaná čára s plnou šipkou = implementace interface 

o plná čára s plnou šipkou = dědičnost 

o plná čára s prázdnou šipkou = reference, asociace 

o Položky tříd jsou odlišeny počátečními symboly: 

o + veřejný prvek 

o - privátní prvek 

o # chráněný prvek 

o a barvou: 

o červená = statická položka 

o modrá = položka instance 

Pokud se v pravém horním rohu elementu třídy vyskytuje název jiné třídy, je 

to její rodičovská třída. 

5.2. Slovník pojmů 
o API – Application interface – aplikační rozhraní 

o DAO – Data access object – přenáší data mezi databází a systémem, pro více 

informací viz [10] pod Data Access Object. 

o DTO – Data transition object – přenáší data mezi částmi aplikace, pro více 

informací viz [10] pod Transition Object. 

o RO – Rule Object – objekt nese pravidla pro aplikační logiku, např. omezení 

vztahů mezi DTO, chytřejší nahrávání DTO z databáze 1:N reference mezi 

DTO objekty 
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o DOM – Dokument Object Model – API pro práci s XML daty které 

umožňuje s XML dokumentem pracovat jako se stromem objektů. Pro více 

informací viz [11]. 

o JDBC – standardní Java API pro práci s jakoukoli relační databází, viz [12] 

o Java Reflection – API Javy které umožňuje nepřímé volání metod a přístup 

k třídám a objektům, viz [13] 

o CRUD – create read update delete – objekt reprezentující životní cyklus DTO 

objektu, jednodušeji taky objekt starající se o životní cyklus nějaké datové 

entity, viz [14] pod CRUD 

o Singleton – návrhový vzor, kdy třída má v celé aplikaci pouze jednu instanci, 

za kterou je sama zodpovědná, viz [2] a [3] 

o Map – Java kolekce umožňující ukládání objektů systémem klíč-hodnota 

o Use-case – případ užití – ucelený a ohraničený soubor funkčnosti. Use-case 

je například "Smazat klienta", ale nikoli Správa klientů. 

o SWT – Standard Widget Toolkit - opensource Java framework pro práci 

s okenním uživatelským rozhraním, viz [4] 

o HSQLDB - Hypersonic SQL Database – relační databáze napsaná čistě 

v Javě, viz [5] 

o JavaBeans – standard pro vytváření objektů nesoucí data, JavaBean je 

takový objekt, který obsahuje pouze get/set metody a základní konstruktor, 

volitelně může také obsahovat inicializační konstruktor 

o Fasáda – návrhový vzor, fasáda je objekt, který poskytuje jednoduché 

rozhraní pro funkčnost celého systému, subsystému nebo komponenty. Viz 

[2] a [3] 

o ORM – Object-relational mapping – je programátorská technika propojující 

objekty v nějakém programovacím jazyce a vytvářející tak virtuální 

objektovou databázi nad standardní relační databází, viz [14] pod ORM 
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Kapitola 6  
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Kapitola 7 Přílohy 

7.1. Návrh problémové domény 

7.1.1. Daně 
cd dane_v 1

Klient

- DIČ:  
- IČO:  
- Osoba k jednání:  Osoba
- Stálý klient:  
- Var. Symbol soc. poj.:  
- Kalendář shodný s hosp. rokem:  
- Plná moc:  
- Danove Povinnosti:  Daňové povinnosti
- Předmět č innosti:  
- Zdravotní pojištovna:  CT
- Bakovní Úč ty:  
- Závazky:  
- Doba č innosti:  

Daňov é pov innosti

- Daň u příjmů ze záv. č in - zálohová:  
- Daň u příjmů ze záv. č in - srážková:  
- Silniční:  
- Z nemovitostí:  
- Z příjmu:  
- Z příjmu - zálohy:  
- DPH:  

+Danove Povinnosti

 

7.1.2. Osoba a Firma 
cd ev idence_v 1

Adresa

Kontakt

- telefon:  
- email:  
- fax:  

+kontakt
+kontakt

- ulice:  
- č .p.:  
- obec:  
- psč :  

Osoba

1

- RČ:  
- DIČ:  
- jmeno:  
- pri jmeni:  
- titul:  
- kontakt:  Kontakt
- bydliště:  Adresa
- adresa pro doručování:  

Firma

- název:  
- sídlo:  
- kontakt:  

11

+sídlo

1

1 1
+adresa pro doručování

1 1
+bydliště

1 1
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7.1.3. Klient 
cd klient

Klient

Osoba

- RČ:  
- DIČ:  
- jmeno:  
- pri jmeni:  
- titul:  
- kontakt:  Kontakt
- bydliště:  Adresa
- adresa pro doručování:  

Adresa

- DIČ:  
- IČO:  
- Osoba k jednání:  Osoba
- Stálý klient:  
- Var. Symbol soc. poj.:  
- Kalendář shodný s hosp. rokem:  
- Plná moc:  
- Danove Povinnosti:  Daňové povinnosti
- Předmět č innosti:  
- Zdravotní pojištovna:  CT
- Bakovní Úč ty:  
- Závazky:  
- Doba č innosti:  

- ulice:  
- č .p.:  
- obec:  
- psč :  

Kontakt+bydliště

- telefon:  
- email:  
- fax:  

Účet

- č íslo:   
- banka:  

Interval

- Začátek:   
- Konec :   0..*

+Doba č innosti

1

11

+adresa pro doručování

11 +kontakt

1 1

0..*

+Bakovní Úč ty

1

1

1+Osoba k jednání

 

7.1.4. Fyzická osoba 
cd fyzická osoba

Klient
Fyzická osoba

Osoba

- Zapsaná v R.:  
- Rozděluje základ daně:  
- Místo podnikání:  
- Rezident v ČR:  
- Daň povinnost v ČR:  
- Paušální daň:  
- OSVČ:  

- RČ:  
- DIČ:  
- jmeno:  
- pri jmeni:  
- ti tul:  
- kontakt:  Kontakt
- bydliště:  Adresa
- adresa pro doručování:  

Adresa
+bydliště

1 1
- ulice:  
- č .p.:  
- obec:  
- psč :  

+adresa pro doručování

1 1

0..*
+Místo
podnikání

1
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7.1.5. Právnická osoba 
cd práv nická osoba

Klient
Práv nická osoba

- Statutár:  Osoby
- Provozovny:  Adresy
- Dceřinné spol:  Firmy
- Ekon/pers spoj s j inou Os:  
- Ekon spoj se zahr. os:  
- Právní forma:  CT
- Podléhá auditu:  
- Datum založení:  

Adresa

- ulice:  
- č .p.:  
- obec:  
- psč :  

Osoba

- RČ:  
- DIČ:  
- jmeno:  
- prijmeni:  
- titul:  
- kontakt:  Kontakt
- bydliště:  Adresa
- adresa pro doručování:  

+sídlo
1

1
Firma

- název:  
- sídlo:  
- kontakt:  

Člen statutáru

- Typ:  

1..*

+Statutár

1

0..*
+Ekon/pers spoj s jinou Os

0..*

1

+Ekon spoj se zahr. os

1

0..*
+Dceřinné spol

11

1+adresa pro doručování

1

0..*
+Provozovny

1
+bydliště

1
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7.1.6. Dokumenty 
cd task_v 1

Klient

- DIČ:  
- IČO:  
- Osoba k jednání:  Osoba
- Stálý klient:  
- Var. Symbol soc. poj.:  
- Kalendář shodný s hosp. rokem:  
- Plná moc:  
- Danove Povinnosti:  Daňové povinnosti
- Předmět č innosti:  
- Zdravotní pojištovna:  CT
- Bakovní Úč ty:  
- Závazky:  
- Doba č innosti:  

Plná moc

- Omezená:  

Smlouv a Objednáv ka

Jednorázov á

- Upozornit na opakování:  

Paušální

- Datum aktualizace:  

Dokument

- Datum založení:  
- Platnost:  
- Název:  
- Popis:   

Záv azek

- Historie faktur:  
- Úkoly:  

0..*
+Závazky

1

0..*

1

1

+Plná moc

1
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7.1.7. Úkoly 
cd závazky

Dokument

ÚkolFaktura

- Datum založení:  
- Platnost:  
- Název:  
- Popis:   

- Číslo:  
- Částka:  
- Datum vystavení:  
- Datum splatnosti:   
- Datum zaplacení:   
- Fakturované úkoly:  

Záv azek

- Historie faktur:  
- Úkoly:  

- Popis:  
- Datum založení:   
- Plánované datum splnění:  
- Stav:  
- Historie stavů:   
- Typ:  

Stav
+Stav

- Popis:  
- Typ:  CT

0..*

+Historie stavů

1

+Fakturované úkoly 1 1

1..*1

+Historie faktur0..*
0..*+Úkoly

1
1
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7.2. API diagramy 

7.2.1. Struktura komponent jádra a nástrojů 
cd klienti_v 1

core_v 1

+ component_v1
+ core_v1
+ crud_v1
+ db_v1
+ dto_v1
+ logging_v1
+ mvc_v1
+ object_v1
+ ro_v1
+ xml_v1

tools_v 1

+ codetable_v1
+ imagemanager_v1
+ mvc_v1
+ unit_v1
+ visual_v1

keystone_v 1

+ keystone_v1

ev idence_v 1

+ data_v1
+ klient_v1

mainuc_v 1

+ mainuc_v1

dane_v 1

+ dane_v1

launch_v 1

+ launcher_v1

task_v 1

+ data_v1
+ smlouvy_v1
+ workflow_v1
+ zavazky_v1
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7.2.2. Struktura komponent systému 
cd klienti_v 1

core_v 1

+ component_v1
+ core_v1
+ crud_v1
+ db_v1
+ dto_v1
+ logging_v1
+ mvc_v1
+ object_v1
+ ro_v1
+ xml_v1

tools_v 1

+ codetable_v1
+ imagemanager_v1
+ mvc_v1
+ unit_v1
+ visual_v1

keystone_v 1

+ keystone_v1

ev idence_v 1

+ data_v1
+ klient_v1

mainuc_v 1

+ mainuc_v1

dane_v 1

+ dane_v1

launch_v 1

+ launcher_v1

task_v 1

+ data_v1
+ smlouvy_v1
+ workflow_v1
+ zavazky_v1
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7.2.3. XMLComponent 
cd impl

XMLComponentConfigLoader

-instance- instance:  XMLComponentConfigLoader = null
- cashe:  XMLComponentConfigCashe = null
- factory:  DocumentBuilderFactory
- builder:  DocumentBuilder
- COMPONENT:  String = "component"
- NAME:  String = "NAME"
- PARAMETERS:  String = "PARAMETERS"
- PARAMETER:  String = "PARAMETER"
- ATTRIBUTE:  String = "ATTRIBUTE"
- ITEM:  String = "ITEM"
- A_NAME:  String = "name"
- A_TYPE:  String = "type"
- A_DTOCLASS:  String = "dtoclass"
- A_WRITABLE:  String = "writable"
- T_LONG:  String = "LONG"
- T_STRING:  String = "STRING"
- T_BOOL:  String = "BOOLEAN"
- T_DTO:  String = "DTO"
- T_MAP:  String = "MAP"
- T_LIST:  String = "LIST"
- COMPONENT_DEFAULT_NAME:  String = "COMPONENT_NAME"

XMLComponent

- config:  XMLComponentConfig
+ CZ_STERBA:  String = "cz.sterba."
- configFile:  String
+ MODE_AUTO:  String = "MODE_AUTO"
+ MODE_FILE:  String = "MODE_FILE"
+ MODE_DEFAULT:  String = "MODE_DEFAULT"
+ MODE_DEFAULT_FILE:  String = "/config/klient...
+ MODE_RELATIVE:  String = "MODE_RETIVE"

+ XMLComponent()
+ XMLComponent(String, String)
- init(String, String) : void
# getComponentConfig() : XMLComponentConfig
- locateRelativePath(String) : void
- locateDefaultConfigFile() : void

- XMLComponentConfigLoader()
- getInstance() : XMLComponentConfigLoader
+ loadXMLConfig(String, XMLComponent) : XMLComponentConfig
+ locateResourceFile(String) : String
- loadXMLConfig(XMLComponent, String) : XMLComponentConfig
- locateFileURL(String) : String
- processNameNode(Node, XMLComponent) : String
- processParametersNode(Node, Map<String, Object>) : void
- createParameterValue(Node) : Object
- processListNode(Node) : List<Object>
- processRootNode(Node) : XMLComponentConfig
- unexpectedNode(Node) : void

-config

XMLComponentConfig

- name:  String
- parameters:  Map<String, Object>
- writable:  boolean

+ XMLComponentConfig(Map<String, Object>, boolean)
+ isWritable() : boolean
+ getName() : String
+ setName(String) : void
+ getParameters() : Map<String, Object>
+ getParameter(String) : Object
+ getSubParameter(String) : Map<String, Object>
+ getListParamater(String) : List<Object>

-cashe

XMLComponentConfigCashe

- cashe:  HashMap<String, XMLComponentConfig> = new HashMap<Str...

+ XMLComponentConfigCashe()
+ casheXMLConfig(String, XMLComponentConfig) : void
+ isCashed(String) : boolean
+ getCashedXMLConfig(String) : XMLComponentConfig
- cloneXMLConfig(XMLComponentConfig) : XMLComponentConfig
- cloneHashMap(Map<String, Object>, Map<String, Object>) : Map<String, Object>

 

7.2.4. DBManager 
cd impl

XMLComponent
DBManager

-manager
+ PAR_CON_STR:  String = "CON_STR"
+ PAR_TEST_QUERY:  String = "TEST_QUERY"
+ KEY_SELECT:  String = "SELECT NEXT VA...
+ SESS_ID_SELECT:  String = "SELECT NEXT VA...
+ SESS_ID_RESET:  String = "ALTER SEQUENCE...
- curentTransaction:  DBTransaction = null
- connection:  Connection = null
- manager:  DBManager = null

+ getCurentTransaction() : DBTransaction
+ startTransaction() : DBTransaction
+ setCurentTransaction(DBTransaction) : void
+ executeTestQuery() : void
+ executeSelect(String, boolean) : ResultSet
+ executeSelect(String, List<Object>) : ResultSet
+ executeSelect(String) : ResultSet
+ executeUpdate(String) : void
+ getNewKey() : Long
+ closeResultSet(ResultSet) : void
+ getNewSessionID() : long
+ resetSessionSequence() : void
+ executeCommit(Long) : void
+ executeRollback(Long) : void
+ executeSavepoint(Long) : void
+ shutdown() : void
- DBManager()
- getConnection() : Connection

DBTransaction

-previous+ STATE_NULL:  long = -1
+ STATE_STARTED:  long = 0
+ STATE_COMIT:  long = 1
+ STATE_ROLLBACK:  long = 2
- id:  Long
- state:  long
- previous:  DBTransaction
- manager:  DBManager

+ DBTransaction(DBTransaction, DBManager)
+ DBTransaction()
+ start() : void
+ commit() : void
+ rollback() : void
+ getState() : long
+ getId() : Long
- updateState() : void
+ isInFinalState() : boolean

-manager

-curentTransaction
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7.2.5. DTO, DAO, RO 
cd Model Architecture

«interface»
impl::DTO

+ getDAO() : DAO
+ getKey() : Long
+ getAttribute(String) : DTOAttribute

«interface»
dao::DAO

+ store() : void
+ load() : void
+ remove() : void
+ getAttributes() : Map<String, String>
+ getTables() : List<String>

«interface»
ro::ROCRUD ro::CRUDObjectDTO

+ CNAME:  String = "cz.sterba.klie...
+ QUERY_GET_COLL:  String = "klienti_v1.evi...

+ CRUDObjectDTO(DTO)
+ prepareCreate(ROCallContext) : void
+ create(ROCallContext) : void
+ update(ROCallContext) : void
+ prepareDetail(ROCallContext) : void
+ remove(ROCallContext) : void

implementuje

+ prepareCreate(ROCallContext) : void
+ create(ROCallContext) : void
+ update(ROCallContext) : void
+ remove(ROCallContext) : void
+ prepareDetail(ROCallContext) : void

impl::ROImpl

- dto:  DTO

+ ROImpl(DTO)
# getDTO() : DTO

pracuje nad
-dto

pracuje s

dto::ObjectDTO
dao::ObjectDAO

- key:  Long
- code:  String = ""
- className:  String

+ OBJECT_TABLE:  String = "CORE_OBJECT"
- dto:  ObjectDTO = null
# attributes:  Map<String, String> = null
# tables:  List<String> = null+ getDAO() : DAO

+ ObjectDTO()
+ ObjectDTO(Long)
+ getClassName() : String
+ setClassName(String) : void
+ getCode() : String
+ setCode(String) : void
+ getKey() : Long
+ setKey(Long) : void
+ getAttribute(String) : DTOAttribute
+ toString() : String
+ equals(Object) : boolean
+ hashCode() : int
+ today() : Date

+ ObjectDAO(ObjectDTO)
+ getDTO() : ObjectDTO
+ store() : void
- createObject() : void
- updateObject() : void
+ remove() : void
- removeObject() : void
+ load() : void
- loadObject() : void
# createAttribsMap() : void
+ getAttributes() : Map<String, String>
+ getTables() : List<String>

-dto

 

7.2.6. Query 
cd impl

XMLComponent
DTOQuery

«interface»
QueryExecutor

DTOQueryExecutor

+ executeString(String, List<Object>) : DTOList
+ executeString(String) : DTOList
- getAtributeForName(DTO, String) : String

+ executeString(String, List<Object>) : DTOList
+ executeString(String) : DTOList

~ executor:  QueryExecutor = null
+ PAR_QUERY:  String = "QUERY"
+ PAR_QUERY_TYPE:  String = "Query.Type"
+ PAR_MAIN_DTO:  String = "Query.MainDTO"
+ PAR_DTO_REFS:  String = "Query.DTORefer...
+ PAR_DTO_LOADS:  String = "Query.DTOLoade...
+ TYPE_BASIC:  String = "Basic"
+ TYPE_REFERENCED:  String = "Referenced"
+ DEFAULT_TYPE:  String = TYPE_BASIC
- type:  String

+ DTOQuery(String)
+ execute() : DTOList
+ execute(List<Object>) : DTOList
+ getType() : String

~executor

ReferencedDTOQueryExecutor

- mainDTOName:  String
- attributeMapping:  Map<String, Object>
- dtosToLoad:  List<String>
- dtosToParse:  List<String>
+ COLUMN_CLASS:  String = "ClassName"
+ AUTOLOAD:  String = "AUTOLOAD"

+ ReferencedDTOQueryExecutor(Map<String, Object>, String, List<Object>)
+ executeString(String) : DTOList
+ executeString(String, List<Object>) : DTOList
- getAtributeForName(DTO, String) : String
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7.2.7. Controller 
cd impl

XMLComponent
Controller

ControllerContext
+ ACTION_START:  String = "ACTION_START"
+ ACTION_OK:  String = "ACTION_OK"
+ ACTION_CANCEL:  String = "ACTION_CANCEL"
+ ACTION_NEXT:  String = "ACTION_NEXT"
+ ACTION_BACK:  String = "ACTION_BACK"
+ ACTION_RESET:  String = "ACTION_RESET"
+ ACTION_EXIT:  String = "ACTION_EXIT"
+ ACTION_INVOKEUC:  String = "ACTION_INVOKEUC"
+ PAR_NEXTUC_CODE:  String = "NEXT_UC_CODE"
+ PAR_NEXTUC_DTO:  String = "NEXT_UC_DTO"
+ PAR_NEXTUC_PARENTSHELL:  String = "NEXT_UC_PARENT...
+ PAR_NEXTUC_ATTRIBS:  String = "NEXTUC_ATTRIBS"
+ PAR_DATA:  String = "PAR_DATA"
+ ATTR_DATA:  String = "ATTR_DATA"
+ ATTR_ITEM:  String = "ATTR_ITEM"
+ ATTR_RESULT:  String = "ATTR_RESULT"
+ STEP_1:  String = "STEP_1"
+ STEP_2:  String = "STEP_2"
+ STEP_3:  String = "STEP_3"
+ STEP_4:  String = "STEP_4"
- context:  ControllerContext
- lastCreatedContext:  ControllerContext

- attributes:  HashMap<String, Object> = new HashMap<Str...
- result:  Object
- dto:  DTO
- parentShell:  Shell = null
- parentController:  Controller
- transaction:  DBTransaction

-parentController

+ Controller()
+ getContext() : ControllerContext
+ processAction(String) : void
+ start(ControllerContext) : void
- invokeUC() : void
# cancelTrasaction() : void
+ refreshData() : void
+ getROFactory() : RuleObjectFactory

-lastCreatedContext

+ ControllerContext(DTO, Shell)
+ ControllerContext(DTO, Shell, Controller)
+ ControllerContext(DTO, Shell, Controller, DBTransaction)
+ ControllerContext(DTO, Shell, DBTransaction)
+ getDTO() : DTO
+ setDTO(DTO) : void
+ getResult() : Object
+ setResult(Object) : void
+ getAttributes() : Map<String, Object>
+ getAttribute(String) : Object
+ setAttribute(String, Object) : void
+ getParentShell() : Shell
+ setParentShell(Shell) : void
+ getParentController() : Controller
+ getTransaction() : DBTransaction

-context

Runnable
ControllerRunable

-ctx

- ctx:  ControllerContext

+ run() : void
+ ControllerRunable(ControllerContext)
+ getContext() : ControllerContext

-parentController

IncludedController

- parentController:  Controller
- parentComposite:  Composite
- parentView:  View
+ ACTION_CLOSE_CONTROLLER:  String = "ACTION_CLOSE_C...

+ IncludedController(Controller, View, Composite)
+ getParentComposite() : Composite
+ getParentController() : Controller
+ getParentView() : View
+ closeController() : void
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7.2.8. View 
cd v iew_v 1

impl::EmptyView

XMLComponent
impl::View impl::PersistentView

- data:  PersistentViewDTO = null
- lookedInDb:  boolean = false
- PREFIX:  String = "VIEW_"
- POSTFIX:  String = "_DATA"
+ STATE_UNKNOWN:  int = -1
+ STATE_MINIMIZED:  int = 0
+ STATE_NORMAL:  int = 1
+ STATE_MAXIMIZED:  int = 2
+ PAR_AUTOLOAD:  String = "PersistentView...
+ PAR_AUTOSTORE:  String = "PersistentView...

+ PAR_MAIN_LABEL:  String = "MAIN_LABEL"
- controller:  Controller = null
- firsActivated:  boolean = true
- signalCloseAsCancel:  boolean = true
+ PAR_LABELS:  String = "View.Labels"
+ PAR_HELP:  String = "View.Help"
+ PAR_CENTER_ONSHOW:  String = "View.CenterOnShow"

+ View(Controller)
+ getContext() : ControllerContext
+ sendAction(String) : void
+ getController() : Controller
+ getSShell() : Shell
+ loadDTOData() : void
+ storeDTOData() : void
+ refreshDTOData() : void
# validateInputs() : void
+ show() : void
+ close() : void
# registerShellEvents() : void
# onDispose(DisposeEvent) : void
# onFirstActivate() : void
# setCenterPosition(Shell) : void
# onActivate(ShellEvent) : void
# onClose(ShellEvent) : void
# onDeactivate(ShellEvent) : void
# getTextForLabel(String) : String
+ onStornoClick() : void
+ onBackClick() : void
+ onNextClick() : void
+ onOKClick() : void
+ showMessage(String) : void

# onFirstActivate() : void
# onClose(ShellEvent) : void
+ PersistentView(Control ler)
+ storeActualState() : void
+ getData() : PersistentViewDTO
+ applySettingsToShell() : void
- lookForDataInDB() : boolean
- createDataFromState(PersistentViewDTO) : PersistentViewDTO
- createCodeForObject() : String

ObjectDAO
dao::PersistentViewDAO

+ PERSISTENT_VIEW_TABLE:  String = "CORE_PRESISTEN...

+ PersistentViewDAO(ObjectDTO)
# createAttribsMap() : void

- parentShell:  Shell = null

+ EmptyView(Control ler, Shell)
+ getSShell() : Shell
+ loadDTOData() : void
+ storeDTOData() : void
# validateInputs() : void
+ getParentShell() : Shell

Composite
impl::IncludedView

+ PAR_VALIDATE_MANDATORY:  String = "VALIDATE_MANDATORY"
- parent:  View
- params:  Map<String, Object>

+ IncludedView(View, Composite, int)
+ IncludedView(View, Composite)
+ IncludedView(View, Composite, Map<String, Object>)
+ IncludedView(View, Composite, Map<String, Object>, int)
+ getParameter(String) : Object
+ getParameters() : Map<String, Object>
+ createIncludedViewByName(String, View, Composite, Map<String, Object>) : IncludedView
+ createIncludedViewByName(String, View, Composite) : IncludedView
+ getParentView() : View
# initialize() : void
+ loadDTOData() : void
+ storeDTOData() : void
+ refreshDTOData() : void
+ validateInputs() : void
# shouldValidateMandatory() : boolean
# getContext() : Control lerContext
+ sendAction(String) : void
+ showMessage(String) : void

ObjectDTO
dto::PersistentViewDTO

-parent -data

- name:  String = ""
- posX:  Long = new Long(0)
- posY:  Long = new Long(0)
- width:  Long = new Long(0)
- height:  Long = new Long(0)
- state:  Long = new Long(-1)

+ PersistentViewDTO()
+ PersistentViewDTO(Long)
+ getDAO() : DAO
+ getHeight() : Long
+ setHeight(Long) : void
+ getName() : String
+ setName(String) : void
+ getPosX() : Long
+ setPosX(Long) : void
+ getPosY() : Long
+ setPosY(Long) : void
+ getState() : Long
+ setState(Long) : void
+ getWidth() : Long
+ setWidth(Long) : void
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7.2.9. UCShowList 
cd list_v 1

IncludedView
v iew::ButtonBarListUC

IncludedController
controller::UCShowListC View

v iew::UCShowListV2
+ ACTION_LIST_NEW:  String = "ACTION_LIST_NEW"
+ ACTION_LIST_REMOVE:  String = "ACTION_LIST_REMOVE"
+ ACTION_LIST_SHOW:  String = "ACTION_LIST_SHOW"
+ ACTION_LIST_UPDATE:  String = "ACTION_LIST_UPDATE"
+ ACTION_LIST_ADD:  String = "ACTION_LIST_ADD"
+ PAR_MAINVIEW_NAME:  String = "UCShowListC.Ma...
+ PAR_DTOCLASS:  String = "UCShowListC.Li...
+ PAR_ADD_TO_START:  String = "UCShowListC.Ad...
+ PAR_RELOAD_ON_ADD:  String = "UCShowListC.Re...
+ PAR_VDETAIL_CLASS:  String = "UCShowListV1.D...
+ PAR_VDETAIL_TITLE:  String = "UCShowListV1.D...
+ PAR_VDETAIL_TITLE_ATTR:  String = "UCShowListV1.D...
+ PAR_CREATOR:  String = "UCShowListV1.C...
+ PAR_VDETAIL_RDONLY:  String = "UCShowListV1.R...
+ ATTR_GROUP:  String = "ATTR_GROUP"
+ ATTR_STORE_OBJECTS:  String = "ATTR_STORE_OBJECTS"
+ ATTR_CREATING:  String = "ATTR_CREATING"
# mainView:  View = null
# actView:  IncludedView = null
# detailView:  View = null
- lastListAction:  String = ""

- sShell:  org.eclipse.swt.widgets.Shell = null
- vDetail:  IncludedView
- buttonBar:  IncludedView

+ UCShowListV2(Controller)
+ getSShell() : Shell
+ loadDTOData() : void
+ storeDTOData() : void
# validateInputs() : void
+ refreshDTOData() : void
- createSShell() : void

IncludedView
view::UCShowListV1

+ UCShowListC(Controller, View, Composite)
+ processAction(String) : void
- initUC() : void
# isListAction(String) : boolean
# processListAction(String) : void
# createEmptyItem() : void
- showDetailView() : void
+ refreshData() : void
- getItemTitleData() : String

+ PAR_LIST_CONFIG:  String = "UCShowListV1.C...
- tSeznam:  Table = null
- cTools:  Composite = null
- buttonBar:  IncludedView = null

+ UCShowListV1(View, Composite, int)
+ UCShowListV1(View, Composite)
+ UCShowListV1(View, Composite, Map<String, Object>)
+ UCShowListV1(View, Composite, Map<String, Object>, int)
# initialize() : void
+ loadDTOData() : void
+ storeDTOData() : void
+ validateInputs() : void
+ refreshDTOData() : void
# createTableRowForItem(Table, DTO) : TableItem
# createTableColumns(Table) : void
- createTable() : void
- createComposite() : void
- onItemSelected() : void
- onItemClicked() : void

+ PAR_DISABLE_DELETE:  String = "ButtonBarListU...
- bNovy:  Button
- bSmazat:  Button

+ ButtonBarListUC(View, Composite, int)
+ ButtonBarListUC(View, Composite)
+ ButtonBarListUC(View, Composite, Map<String, Object>)
+ ButtonBarListUC(View, Composite, Map<String, Object>, int)
# initial ize() : void
+ loadDTOData() : void
+ storeDTOData() : void
+ validateInputs() : void
- onNewClick() : void
- onDeleteClick() : void

 

Strana 54 



7.2.10. Workflow 
cd impl

BasicWorkflow

+ BasicWorkflow()

DiaryProcess
XMLComponent

Workflow
- text:  String
- time:  Long
- state:  String

- diaryProcess:  List<DiaryProcess>
+ PAR_TRANSITIONS:  String = "Workflow.Trasi...
+ PAR_INITIAL:  String = "Workflow.Initial"
+ PAR_FINAL:  String = "Workflow.Final"
+ PAR_INVOICED:  String = "Workflow.Invoiced"
+ PAR_PAYED:  String = "Workflow.Payed"
+ PAR_SYSTEMTRANS:  String = "Workflow.Syste...
+ PAR_DIARYPROCESS:  String = "Workflow.Diary...
+ PAR_DIARY_TEXT:  String = "Workflow.Diary...
+ PAR_DIARY_TIME:  String = "Workflow.Diary...
+ STAV_CODETABLE:  String = "CT_STATE_TYPE"
+ STAV_NOVY:  String = "CT_STATE_NOVY"
+ STAV_PRACUJE:  String = "CT_STATE_PRACUJE"
+ STAV_POZASTAVEN:  String = "CT_STATE_POZAS...
+ STAV_HOTOVY:  String = "CT_STATE_HOTOVY"
+ STAV_VYFAKTUROVAN:  String = "CT_STATE_VYFAK...
+ STAV_ZAPLACEN:  String = "CT_STATE_ZAPLACEN"
+ STAV_UZAVREN:  String = "CT_STATE_UZAVREN"
+ TYP_CODETABLE:  String = "CT_DIARY_TYPE"
+ TYP_STAV:  String = "TASK_SET_STATE"
+ TYP_FAKTURACE:  String = "TASK_INVOICE"
+ TYP_SMOUVA_AK:  String = "SMLOUVA_AKTUAL...
+ TYP_SMOUVA_PLAT:  String = "SMLOUVA_PLATNOST"
+ TYP_USER:  String = "USER_ENTRY"
+ QUERY_GET_ENTRIES:  String = "klienti_v1.tas...

+ DiaryProcess(String, Long, String)
+ getText() : String
+ getTime() : Long
+ getState() : String

+ Workflow()
+ processStateChanged(UkolDTO, StavDTO) : void
- deleteAllEntries(UkolDTO) : void
- prepareDTO(DTO) : void
+ getNextPossibleStates(StavDTO) : List<String>
+ getStatesForInvoice(UkolDTO) : List<String>
+ processTaskInvoiced(UkolDTO) : void
+ processTaskPayed(UkolDTO) : void
# getTransitions() : List
# getSystemTransitions() : Map
# getInitialState() : String
# getFinalState() : String
# getDiaryProcess() : List
+ getStateForCode(String) : CodeTableItemDTO
+ getStatesForCodes(List) : DTOList

 

7.3. Obsah přiloženého CD 
o soubor klienti1.00.zip – archiv s binárními soubory a vším potřebným pro 

spuštění aplikace 

o adresář doc – obsahuje vygenerovanou dokumentaci zdrojových kódů 

o adresář source – kompletní zdrojové kódy aplikace 

o soubor jan_sterba_bc.pdf – digitální verze této práce 
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