
  Sławomir Sobótka

Software Craftsmanship

Jezyk wzorców
jezykiem profesjonalistów ,
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Krótko o sobie...
Twórca oprogramowania – całościowe podejście

● Technologie
● Architektury
● Metodyki, podejścia, najlepsze praktyki
● Usability

Trener i konsultant
● Java EE
● Inżynieria oprogramowania

Community
● prezes Stowarzyszenia Software Engineering Professionals Polska
● blogger, autor
● członek rady programowej 4Developers



  

Craftsmanship



  

Craftsmanship
● Profesja

● Przygotowanie (edukacja)
● Zasady i najlepsze praktyki
● Wewnętrzny kodeks etyczny
● Gwarancja wysokiego standardu

● Przykład:
● lekarze;) 
● prawnicy;))) 
● architekci!



  

IT – branża niedojrzała



  

IT – branża niedojrzała
● Partactwo

● WHISKY
Why the Hell Isn't Somebody
Koding Yet

● NIKE
Just do it!

● RÓB!
         Modyfikacja RUP
         (Rational Unified Process)



  

Czy wsiadłbyś do samolotu wiedząc, że...

...zainstalowano na nim Twój soft?



  



  



  

Craftsmanship nie jest dla mnie, 
ponieważ:
● Nie jest zgodny

z polityką mojej firmy

● Nie jest zgodny
ze strategią zarządzania
mojego managera

● Nie jest w moim stylu



  

Profesja w branży IT
Nowy trend

● krytyczne spojrzenie na mainstream
Pojęcie marki i jakości

● pożądanej przez niektórych klientów
Naturalny proces dojrzewania

● społeczności dostawców
● części klientów



  

Profesjonalista
● Nie zastawia sam na siebie pułapek
● Nie sabotuje siebie samego



  

Spektrum profesjonalizmu

Clean Code
● Uncle Bob
● potrzeby przemysłu

Myślenie i podejście
systemowe

Design

Wyzwania koncepcyjne

Usability

Dobór narzędzia do 
problemu



  

Wzorce Projektowe
●Geneza w budownictwie
●Inspirowane pracami Chrisophera Alexanda



  

Wzorce
● Implementacyjne
● Projektowe (Gang of Four)
● Architektoniczne

● Arch. systemu
● Arch. aplikacji

● Integracyjne
● Specyficzne: J2EE, wielowątkowość
● Analityczne (Archetypy modeli biznesowych)



  

Wzorce projektowe
● Abstrakcyjny opis problemu

● Kontekst
● Siły

● Rozwiązanie – klasy i zależności
● Standardowe i sprawdzone
● Motywacja i stosowalność
● Konsekwencje

– Otwarcie/zamknięcie dróg rozbudowy



  

„Z czasem przestajesz używać słowa 'wzorzec'
z czasem robisz po prostu właściwą rzecz”

Jim Coplien



Novice

Advanced begginer

Competent

Proficient

Expert

Nastawienie na zadania, potrzeba 
okreslenia prostych kroków

Wciąż nastawienie na zadania, jednak umiejętność 
składania kroków. Tendencja do zawyżania.

Nastawienie na cel, samodzielny dobór kroków. Pierwsze 
wzorce. Wyżej == podjęcie wysiłu poznawczego

Szerszy kontekst, metafory, antywzorce. 
Pojawia się instynkt. Wiem, że nic nie wiem.

Głównie intuicja, wszystko 
zależy od kontekstu



  

Wzorce są odkrywane a nie wymyślane



  

Odżywianie Poruszanie
Odżywianie Poruszanie

Odżywianie Poruszanie



  

Wymagania
● Odżywianie

● mięsożerne
● roślinożerne

● Poruszanie
● biegające
● latające
● pływające



  

Rozwiązanie "bo (jakoś tam) działa"

public class ZwierzęUtils{
  public static void załatwSprawę(...){

if...
if...
...

  }
}



  

Rozwiązanie redundantne



  

Rozwiązanie wybuchowe



  

Zmiany powodują eksplozję kombinatoryczną

●Dodanie nowego sposobu poruszania lub odżywiania
● wszystkożerne
● poruszające się lotem ślizgowym
● lądowe pływające

●Dodanie nowego aspektu życia
● oddychanie
● rozmnażanie
● ...



  

Szukamy inspiracji
● Paradygmat OO
● General Responsibility

Assignment Software Principles
● S.O.L.I.D.

●Dziedziczenie – BAD
●Agregacja – GOOD
●Kohezja

● Spójna odpowiedzialność
● Jeden powód do zmiany

●Zmienność
● Hermetyzacja poza stabilny interfejs
● Polimorficzne wywołania



  

public void poruszSię(){
  this.strategiaPoruszaniaSię.prousz(this);
}

public void pożywSię(){
  this.strategiaOdżywianiaSię.nakarm(this);
}



  

Wzorzec strategii
Motywacja

● Istnieją odmiany zachowania
● Posiadają wspólny kontrakt

Implementacja
● Agregacja zamiast dziedziczenia

– Dziedziczenie może się przydać w hierarchii samej strategii
● Hermetyzacja zmienności poza stabilny interfejs

Siły
● Spójna odpowiedzialność
● Otwartość na rozbudowę bez modyfikacji



  

Wzorce Projektowe 
w logice biznesowej Enterprise?



  

Wzorce Projektowe 
w logice biznesowej Enterprise?

To zależy od tego gdzie szukamy...

Podejście mainstream (proceduralne)
●Anemiczna encje (struktury danych bez odpowiedzialności
  biznesowej)
●Serwisy (paczki procedur)

Przykłady w literaturze technicznej
●Mają za zadanie ilustrowanie technikaliów 
  (np. nowe adnotacje;)
●Nie powinny być dla profesjonalistów źródłem inspiracji 
  odnośnie modelowania 



  

Domain Driven Design

● Serwisy biznesowe
● Encje (nieanemiczne)
● Agregaty
● Polityki – Wzorzec Strategii
● Value Objects
● Fabryki
● Repozytoria
● Zdarzenia biznesowe

Szerszy wachlarz Building Blocks:

Wspólne koncepcje biznesowe pojawiające się na każdym poziomie abstrakcji:
klient, analityk, developer



  

public class OrderService{
  private TaxPolicy taxPolicy;
  private RebatePolicy rebatePolicy;

  public void submit(Order order){
    …
    rebatePolicy.calculateRebate(order);
    …
    taxPolicy.calculateTax(order);
    …
  }
}

<<interface>>
TaxPolicy

calculateTax()        

PolishTaxPolicy UKTaxPolicy

Przykład

Przykład w stylu klasycznym - w DDD encje Order posiadałby odpowiedzialność biznesową.



  

Kontener/Kontekst

Wstrzyknięcie polityki

Daj servis

Oto servis

OrderService

PolishTaxPolicy

setPolicy



  

Przykład w kontekście Seam

@Name(„orderService”)
public class OrderService{
  @In
  private TaxPolicy taxPolicy;
  @In
  private RebatePolicy rebatePolicy;

  public void submit(Order order){
    …
    rebatePolicy.calculateRebate(order);
    …
    taxPolicy.calculateTax(order);
    …
  }
}



  

Przykład w kontekście Seam
@Name(„taxPolicy”)
public class PolishTaxPolicy implements TaxPolicy{
  ...
}

<component name="taxPolicy" class="x.y.PolishTaxPolicy">

public class PolicyFactories{
@Factory(„taxPolicy”)
public TaxPolicy getTaxPolicy() { 

    return ... ;
} 

}



  

Przykład w kontekście Spring
@Component
public class OrderService{
  private TaxPolicy taxPolicy;  
  private RebatePolicy rebatePolicy;

  @Autowired
  public OrderService(TaxPolicy tp, RebatePolicy rp){
    this.taxPolicy = tp; this.rebatePolicy=rp;
  }
  @Transactional
  public void submit(Order order){
    …
    rebatePolicy.calculateRebate(order);
    …
    taxPolicy.calculateTax(order);
    …
  }
}



  

Przykład w kontekście Spring
@Component(„taxPolicy”)
public class PolishTaxPolicy implements TaxPolicy{
  ...
}

<bean id="taxPolicy" class="x.y.PolishTaxPolicy">

@Configuration
public class PolicyFactories{

@Bean
public TaxPolicy taxPolicy() { 

    return ... ;
} 

}



  

Rozbudowa i Testability
● Rozbudowa o nowe klasy bez modyfikacji istniejących
● Składowe wzorca charakteryzują się wysoką kohezją

● Testy jednostkowe klas o spójnej odpowiedzialności
● Wstrzyknięcie Mock/Stub na czas testów jednostkowych

Serwis

Interfejs
Strategii

Implementacja
Biznesowa

Implementacja
Testowa

Test

Test



  

Dekorowanie złożonej logiki

VipRebatePolicy

VipRebatePolicy(RebatePolicy rp){
  this.decorated = rp;
}

BigInteger calculateRebate(Order o){
  rebate = this.decorated

.calculateRebate(o)
  return rebate + ...;
}

<<interface>>
RebatePolicy

BigInteger calculateRebate(Order o)

WinterRebatePolicy

WinterRebatePolicy(RebatePolicy rp){
  this.decorated = rp;
}

BigInteger calculateRebate(Order o){
  rebate = ....
  rebate += this.decorated

.calculateRebate(o)
  return rebate;
}

RebateCounter rc = new VipRebateCounter(new WinterRebateCounter());
rc.countRebate(order);

RebateCounter rc = new VipRebateCounter(new WinterRebateCounter());
rc.countRebate(order);



  

Łańcuch odpowiedzialności
<<abstract>>
TaxPolicy

-TaxtPolicy next
+setNext(TaxPolicy)
+BigDecimat countTax(Order o)

ForeginTaxPolicy

+BigDecimat countTax(Order o){
  if (…)
    return …
  return next.countTax(o)
}

SimpleTaxPolicy

+BigDecimat countTax(Order o){
  if (…)
    return …
  else
    return next.countTax(o)
}

TaxPolicy tp = new ForeginTaxPolicy();
tp.setNext(new SimpleTaxPolicy());
...
tp.countTax(order);

TaxPolicy tp = new ForeginTaxPolicy();
tp.setNext(new SimpleTaxPolicy());
...
tp.countTax(order);



  

Łańcuch – modyfikacja (agent)

public class TaxCounter impelements TaxPolicy{

  private List<TaxHandler> handlers

  public BigDecimal count(Order o){
    for (TaxHandler th : handlers)
      if (th.canHandle(o))
        return th.countTax(o);

    return new BigDecimal(0);
  }
}

public class TaxCounter impelements TaxPolicy{

  private List<TaxHandler> handlers

  public BigDecimal count(Order o){
    for (TaxHandler th : handlers)
      if (th.canHandle(o))
        return th.countTax(o);

    return new BigDecimal(0);
  }
}

<<interface>>
TaxHandler

+boolean canHandle(Order o)
+BigDecimat countTax(Order o)



  

Budowniczy

Kierownik budowy                                             Konkretni budowniczowie



  

Ogólny wzorzec
Zmiana klasycznego podejścia:

● rzeczowniki – klasy
● czasowniki - metody

Czynność jest obiektem!
● metoda jedynie inicjuje uruchomienie czynności

Potencjał do stosowania technik OO dla czynności
● polimorficzne wykonanie
● reużycie



  

Uwaga aby nie przesadzić!

public interface ProblemSolver{
  public Solution solve(Problem p)
}



  

Wzorce – słownictwo branżowe
● Wyższy poziom abstrakcji
● Rodzaj standaryzacji kodu - łatwe poruszanie się po 

frameworkach i bibliotekach
● Kod samodokumentujący się (na poziomie koncepcji)

Zaimplementuj to, proszę, jako
fabrykę dekorowanych strategii

wstrzykiwanych do serwisów

Koleżko, nie musisz mi tego
dwa razy powtarzać!

mówisz... masz!



  

Wzorce – wsparcie dla 
Metafory Systemu



  

Rozszerzony katalog wzorców

Kreacyjne:
●Abstract factory
●Builder
●Factory method
●Lazy initialization
●Multiton
●Object pool
●Prototype
●Singleton

Strukturalne:
●Adapter (Wrapper)
●Bridge
●Composite
●Decorator
●Facade
●Flyweight
●Proxy

Behawioralne:
●Chain of responsibility
●Command
●Interpreter
●Iterator
●Mediator
●Memento
●Null object (Guardian)
●Observer (publisher/subscriber)
●Blackboard (uogólniony Observer)
●Specification
●State
●Strategy
●Template method
●Visitor



  

Mity na temat wzorców projektowych



  

Mity na temat wzorców projektowych

Przejmują stery i odbierają inwencję programistom
 - wzorce to jedynie abstrakcyjny kierunek do rozwiązania
 - wzorce nadają formę, nie ingerując w treść



  

Mity na temat wzorców projektowych

Wprowadzają niepotrzebną komplikację kodu
 - wzorce nie zawsze są zasadne (przerost formy nad treścią)
 - złożoność właściwa/złożoność przypadkowa

Przejmują stery i odbierają inwencję programistom
 - wzorce to jedynie abstrakcyjny kierunek do rozwiązania
 - wzorce nadają formę, nie ingerując w treść



  

Mity na temat wzorców projektowych

Wprowadzają niepotrzebną komplikację kodu
 - wzorce nie zawsze są zasadne (przerost formy nad treścią)
 - złożoność właściwa/złożoność przypadkowa

Powodują wydłużenie czasu developmentu
- ilość kodu biznesowego nie zwiększa się (ew zmniejsza)
- dodajemy jedynie więcej „pudełek”
- oszczędzamy podczas rozbudowy

Przejmują stery i odbierają inwencję programistom
 - wzorce to jedynie abstrakcyjny kierunek do rozwiązania
 - wzorce nadają formę, nie ingerując w treść



  

Mity na temat wzorców projektowych

Wprowadzają niepotrzebną komplikację kodu
 - wzorce nie zawsze są zasadne (przerost formy nad treścią)
 - złożoność właściwa/złożoność przypadkowa

Powodują wydłużenie czasu developmentu
- ilość kodu biznesowego nie zwiększa się (ew zmniejsza)
- dodajemy jedynie więcej „pudełek”
- oszczędzamy podczas rozbudowy

Ich potrzeba wynika z niedostatków języków „wąsatych”
- TAK!

Przejmują stery i odbierają inwencję programistom
 - wzorce to jedynie abstrakcyjny kierunek do rozwiązania
 - wzorce nadają formę, nie ingerując w treść



  

„Wszystko powinno być
tak proste, jak to możliwe,
ale nie prostsze”*

*Używanie zbyt prostych modeli
  do zbyt złożonych problemów
  prowadzi do wielkich komplikacji.



  

Sławomir Sobótka

Dziękuję za uwagę

więcej...

http://art-of-software.blogspot.com
slawomir.sobotka@bottega.com.pl
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