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Základné ciele IS

• Jednoduchosť

• Flexibilita

• Integrita

• Stabilita

• Bezpečnosť

• Rýchlosť



• Model1

• View (pohľad)2

• Controller (radič)3

Architektúra MVC – základ IS 



Architektúra MVC – diagram I. 



Architektúra MVC – diagram II.



MVC - princíp realizácie
1. Užívateľ vykoná nejakú akciu v užívateľskom rozhraní (napr. stlačí 

tlačidlo).

2. Radič dostane oznámenie o tejto akcii z objektu užívateľského 
rozhrania.

3. Radič pristúpi k modelu a v prípade potreby ho zaktualizuje na 
základe prevedenej užívateľskej akcie.

4. Model je iba iný názov pre doménovú vrstvu. Doménová logika 
spracuje zmenené dáta. Niektoré aplikácie používajú 
mechanizmus pre perzistentné uloženie dát (napr. databázu). To 
je však otázka vzťahu medzi doménovou a dátovou vrstvou, 
ktorá nie je architektúrou MVC pokrytá.



MVC - princíp realizácie
5. Komponenta pohľad použije zaktualizovaný model pre 

zobrazenie zaktualizovaných dát užívateľovi. Komponenta pohľad 
získava dáta priamo z modelu, zatiaľ čo model nepotrebuje 
žiadne informácie o komponente View (je na nej nezávislý). 
Napriek tomu je možné použiť návrhový vzor pozorovateľ, 
umožňujúci modelu informovať ktorúkoľvek komponentu o 
prípadných zmenách dát. V tom prípade sa komponenta view
zaregistruje v modeli ako príjemca týchto informácií. Je dôležité 
pripomenúť, že radič nepredáva doménové objekty (model) 
komponente pohľadu, ale môže jej poslať príkaz, aby svoj obsah 
podľa modelu zaktualizovala.



MVC - princíp realizácie
6. Samotnému konečnému zobrazeniu výsledku užívateľovi ešte 

môže pri web-aplikáciách predchádzať odpoveď zo servera na 
klienta, aby si hneď vyžiadal obnovenie stránky (client side
redirect, životnosť 0, takže okamžitý). Tým je zaručené, že pri 
obnovení stránky užívateľom nevyvolá na serveri požadovanú 
akciu opakovane, ale že sa jedná iba o obnovenie pohľadu, teraz 
už bez požiadavky na zmenu dát (modelu). Účelom je zmena URL 
a dát http requestu, aby posledný v rade už nebol "server-side
data-affecting" (ovplyvňujúci model), ale iba "read-only" (iba 
zobrazenie). Celý tento client-refresh (zmena URL) sa deje 
automaticky a bez povšimnutia užívateľom.

7. Užívateľské rozhranie čaká na ďalšiu akciu užívateľa, ktorá celý 
cyklus zaháji znovu.



Návrhový vzor SINGLETON

• Jednoduchý

• Často používaný

• Tvorivý

• Flexibilný

• Nízka systémová réžia

• Centrálny prístupový bod

• Jednoduchá implementácia



Návrhový vzor SINGLETON
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Koncept HMVC



Migrácia do rezortného DC

• Nižší reakčný čas
• Vyšší stupeň zálohovania
• Permanentný monitoring bezpečnostných 

incidentov
• Vyšší stupeň bezpečnosti
• Jednoduchšia integrácia s RIS
• Príprava na migráciu do vládneho cloudu



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

https://maturita.svsbb.sk

URL adresa informačného systému MATURITA:

https://maturita.svsbb.sk/


OTÁZKY ?


