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Úvod

• návrh agendových web aplikácií
• automatizovaný prechod medzi návrhom 

(design) a implementáciou – generovanie

• fyzický návrh
– podrobný implementačne závislý návrh

• agendová WEB aplikácia
– malý až stredný IS s WEB rozhraním (HTTP)
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Cieľové prostredie

Realizácia
aplikácie

(Java, ASP.NET)

CASE

Návrh 
aplikácie

(UML)

špecifikovať návrh
vytvoriť cieľové 

prostredie

automatizovať prechod 
generovaním kódu
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Cieľové prostredie – TF

• TF = Struts + OJB + (MySQL)
– zvýšenie deklaratívnosti kódu
– integrácia a rozšírenie

• doménové objekty mapované do RDBMS
• mapovanie formulárov (detail, zoznam) a ich akcií 

na doménové objekty a ich metódy
• autentifikácia a autorizácia
• číselníky, riadenie toku okien

– J2EE návrhové vzory
– nezávislé od konkrétneho RDBMS
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Architektúra TF

View
JSP, taglibs

Controller
ActionServlet

Formuláre
JavaBeans

Model
JavaBeans

OJB
PersistentMan.

OR mapovanie
repository.xml

Konfigurácie
struts-config.xml
menu-config.xml

tiles-definition.xml

Texty
Messages.properties

Databázová vrstvaPrezentačná vrstva Aplikačná vrstva
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Knižničný 
systém
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• overenie
– TF
– špecifikácie 

návrhu web 
aplikácií

– generátora



Špecifikácia návrhu

• diagram tried (doménový OO design)
– dátový model
– jadro aplikačnej  vrstvy a jeho mapovanie do RDBMS
– dedičnosť, asociácie 1:1, 1:N, M:N
– doménové objekty, OJB-conf, DDL, lokaliz. texty

• stavový diagram (dynamika aplikácie)
– kostra prezentačnej vrstvy
– stav = formulár, udalosť = akcia používateľa, prechod 

medzi stavmi = prechod z formulára na formulár
– formuláre, struts-conf, menu, JSP, lokaliz. texty
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Aplikačná vrstva
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Prezentačná vrstva
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Architektúra generátora
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Zhrnutie
• špecifikácia návrhu agend. web aplikácií

– UML diagram tried, stavový diagram
– pokrýva všetky vrstvy aplikácie
– prehľadnosť návrhu

• TF framework
– runtime (cieľové prostredie, J2EE)

• generátor (AndroMDA)
– generovanie kostry aplikácie

• overenie riešenia (knižničný systém)
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