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O čem to bude

● Three-Tier aplikace
● MVC frameworky
● Komponentově orientované frameworky
● Apache Wicket



  

Three-Tier (1)

webový klient, desktopový klient,
speciální terminál, ...

výkonné jádro aplikace
s business logikou

databáze, externí systémy, ...



  

Three-Tier (2)

● Rozdělení presentation – service
● Více prezentačních vrstev
● Prezentační vrstva fyzicky oddělená od servisní

(SOA – web services, REST)

● Rozdělení service – persistence
● Abstrakce zdroje dat = jeho snadná výměna

(nejen jiná DB, také externí systém)



  

MVC (1)

● Controller
● Je mozkem aplikace, provádí operace s daty skrz 

Model, vybírá View.

● Model
● Přímo pracuje s databází (příp. jiným úložištěm).

● View
● Formátuje data na výstup.



  

MVC (2)



  

Dvojí MVC

● Pohled 1 - MVC vs. Three-Tier
● MVC tvoří celou aplikaci
● asi většina malých a středních aplikací

● Pohled 2 – MVC vs. komponentově orientované
● z MVC se použije Controller a View, Model je 

nahrazen servisní vrstvou
● pokročilé aplikace, nejčastěji asi ty, které poskytují 

web services (SOAP, REST, …)



  

Komponentově orientovaný FW (1)

● Oproštění od request-response principu webu
● URL nereprezentuje nutně celou stránku, může 

reprezentovat její malou část, resp. konkrétní akci.
● Přiblížení desktopové aplikaci (à la Google)



  

Komponentově orientovaný FW (2)

● Stránka se skládá z mnoha komponent
● Jsou nezávislé

– komponenta má vlastní controller s přístupem k servisní 
vrstvě a vlastní view (přiblíženo termínům MVC)

– komponenty o sobě navzájem nemusí vědět (ale mohou, 
pokud chtějí komunikovat)

 → přidání/odebrání/výměna/úprava komponent na 
stránce je hračka v porovnání s MVC  → hlavní výhoda

● Jsou znovupoužitelné



  

Komponentově orientovaný FW (3)

● Bookmarkable requesty
● klasika, reprezentují stránku, mohou mít parametry

● Non-bookmarkable requesty
● reprezentují akci na komponentě
● mohou reprezentovat i stránku

– pak není přístupná přes stálé URL (někdy vhodné)
● po provedení akce

– vykreslení stejné stránky (nebo její části – AJAX)
– vykreslení jiné stránky (non-bookmarkable)
– redirect na bookmarkable



  

Komponentově orientovaný FW (4)



  

Apache Wicket

● Pouze Java a XHTML, žádné rozsáhlé XML 
konfigurační soubory
● Snadná spolupráce HTML kodér + Java kodér

● AJAX zdarma
● Odkazy, tlačítka, našeptávače, modální popup okna, 

záložkové panely, časované obnovení, ...
● Toto bez nutnosti sáhnout na JavaScript
● Pro exotické případy lze udělat vlastní komponentu

● Kamarádí s tlačítkem Zpět



  

Apache Wicket – základy
TicketDetailPage.html

TicketDetailPage.java



  

Apache Wicket – AJAX (1)

● Pro vlastní našeptávač stačí přepsat jednu 
metodu



  

Apache Wicket – AJAX (2a)



  

Apache Wicket – AJAX (2b)



  

Apache Wicket – tlačítko zpět

● odkazy obsahují číslo verze stránky
● verze stránek jsou na serveru serializované (v 

RAM nebo na disku)

 → server je schopný se vrátit v historii

 → tlačítko zpět funguje tak, jak uživatel očekává
● chování je přizpůsobitelné (nároky na paměť)



  

Výhody a nevýhody A. Wicket (1)

● Výhody
● znovupoužitelné, samostatné komponenty
● odolný vůči CSRF, back button a form refresh 

problémům
● Java

– kompilovaná – rychlost (Twitter a Scala)
– libovolná životnost objektů – rychlost
– staticky typovaná



  

Výhody a nevýhody A. Wicket (2)

● Nevýhody
● Nepěkné URL pro non-bookmarkable requesty
● Vyšší paměťová náročnost
● Java

– kompilovaná – zdržuje
– libovolná životnost objektů – možnost memory leaku
– ukecanější než modernější jazyky



  

Výhody a nevýhody A. Wicket (3)

● Jen jedno srovnání s Rails nebo Django 
k nalezení :(

● „I recently converted a Rails site to Wicket. 
Wicket really cuts down on template spaghetti 
code. I can honestly say that wicket’s OO 
approach is the right way of doing things for 
web application development. If anyone is 
interested in the site I mentioned, 
http://fabulously40.com/“



  

The End
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