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Rozdział 1.

Wprowadzenie w DDD
Projekt nie jest tylko tym, jak rzecz wygląda i jakie sprawia wrażenie.
Projekt opisuje to, jak ona działa.
— Steve Jobs
Pracując nad oprogramowaniem, staramy się, by było ono wysokiej jakości. Pewną
jakość osiągamy poprzez zastosowanie testów, które pomagają nam dostarczać
oprogramowanie bez olbrzymiej liczby błędów. Jednakże, nawet jeśli moglibyśmy
stworzyć oprogramowanie zupełnie wolne od błędów, samo to niekoniecznie
oznacza, że zaprojektowany model oprogramowania jest wysokiej jakości. Model
oprogramowania — sposób, w jaki oprogramowanie wyraża rozwiązanie poszukiwanego problemu biznesowego — w dalszym ciągu może mieć istotne wady.
Dostarczanie oprogramowania z małą liczbą defektów jest oczywiście dobre.
Mimo to możemy sięgnąć wyżej — po dobrze zaprojektowany model oprogramowania, który jawnie odzwierciedla zamierzony cel biznesowy — a nasza praca
może nawet osiągnąć poziom doskonały.
Podejście rozwoju oprogramowania określane jako Domain-Driven Design,
albo DDD, istnieje po to, by było nam łatwiej odnieść sukces w tworzeniu wysokiej jakości projektów modelu oprogramowania. Jeśli metodyka DDD zostanie
prawidłowo zaimplementowana, pomaga osiągnąć punkt, w którym nasz projekt
dokładnie prezentuje sposób, w jaki działa oprogramowanie. Celem tej książki jest
udzielenie czytelnikom pomocy w prawidłowej implementacji DDD.
Może DDD jest dla Ciebie zupełną nowością. Być może już próbowałeś posłużyć się DDD i przychodziło Ci to z trudem, a może wcześniej skutecznie zastosowałeś tę metodykę. Niezależnie od okoliczności bez wątpienia czytasz tę
książkę dlatego, że chcesz poprawić swoje umiejętności implementacji DDD —
i możesz to osiągnąć. „Mapa drogowa” rozdziału pomoże Ci zaspokoić Twoje specyficzne potrzeby.

Mapa drogowa rozdziału
• Podczas zmagań ze złożonością sprawdzisz, co Twoim projektom i zespołom
może zaoferować DDD.
• Dowiesz się, jak ocenić projekt, by się przekonać, czy zasługuje on na zainwestowanie w DDD.
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• Rozwaĝysz popularne alternatywy dla DDD i zastanowisz siÚ, dlaczego ich stosowanie czÚsto prowadzi do problemów.
• Nauczysz siÚ podstaw DDD przy okazji zapoznawania siÚ z pierwszymi krokami
w projekcie, które powinieneĂ zrobiÊ.
• Dowiesz siÚ, jak przekazaÊ zalety metodyki DDD kierownictwu, ekspertom dziedziny i technicznym uczestnikom projektu.
• Staniesz wobec wyzwañ stosowania DDD uzbrojony w wiedzÚ o tym, jak moĝesz
odnieĂÊ sukces.
• Przyjrzysz siÚ zespoïowi, który uczy siÚ sposobów implementacji DDD.

Czego powinieneĂ oczekiwaÊ od DDD? Nie jest to trudny, skomplikowany,
ceremonialny proces, który blokuje drogÚ do postÚpów. Zamiast tego oczekuj stosowania zwinnych technik projektowania, którym prawdopodobnie juĝ zaufaïeĂ.
Poza tym przygotuj siÚ na poznanie metod, które pomagajÈ zyskaÊ gïÚboki wglÈd
w TwojÈ dziedzinÚ biznesowÈ. JednoczeĂnie dajÈ perspektywÚ stworzenia modeli
oprogramowania, które sÈ testowalne, elastyczne, uwaĝnie zorganizowane i starannie wykonane. SÈ po prostu wysokiej jakoĂci.
DDD daje nam narzÚdzia zarówno do modelowania strategicznego, jak i taktycznego. NarzÚdzia te sÈ konieczne do projektowania wysokiej jakoĂci oprogramowania, które speïnia podstawowe cele biznesowe.

Czy mogÚ zastosowaÊ DDD?
Moĝesz zastosowaÊ DDD, jeĝeli masz:
x pasjÚ do tworzenia doskonaïego oprogramowania codziennie oraz upór, by
osiÈgnÈÊ ten cel;
x gorliwoĂÊ do nauki i osiÈgania postÚpów oraz hart ducha, aby przyznaÊ siÚ do
tego, ĝe jest Ci to potrzebne;
x zdolnoĂci do rozumienia wzorców oprogramowania oraz sposobów ich prawidïowego stosowania;
x umiejÚtnoĂci i cierpliwoĂÊ do odkrywania alternatywnych projektów z wykorzystaniem sprawdzonych zwinnych metod wytwarzania oprogramowania;
x odwagÚ do stawiania wyzwañ stanowi istniejÈcemu;
x pragnienie zwracania uwagi na szczegóïy i umiejÚtnoĂÊ ich dostrzegania oraz
upodobanie do eksperymentowania i odkrywania;
x motywacjÚ do szukania sposobów na lepsze i bardziej inteligentne kodowanie.
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Nie chcÚ powiedzieÊ, ĝe krzywa nauki nie istnieje. MówiÈc otwarcie, krzywa
nauki bywa stroma. Pomimo to niniejsza ksiÈĝka powstaïa, aby pomóc spïaszczyÊ
tÚ krzywÈ tak bardzo, jak to moĝliwe. Moim celem jest udzielenie czytelnikowi
i jego zespoïowi pomocy w zastosowaniu metodyki DDD oraz zmaksymalizowaniu szans na odniesienie sukcesu.
DDD przede wszystkim nie dotyczy technologii. Podstawowe zasady DDD to:
dyskusja, sïuchanie, zrozumienie, odkrywanie i wartoĂÊ biznesowa — wszystko
po to, aby scentralizowaÊ wiedzÚ. Jeĝeli masz zdolnoĂÊ rozumienia biznesu, w którym dziaïa Twoje przedsiÚbiorstwo, to zgodnie z planem minimum moĝesz uczestniczyÊ w procesie odkrywania modelu oprogramowania w celu stworzenia JÚzyka
Wszechobecnego. OczywiĂcie bÚdziesz musiaï nauczyÊ siÚ o biznesie wiÚcej —
znacznie wiÚcej. Mimo to jesteĂ na dobrej drodze do odniesienia sukcesu z DDD,
poniewaĝ potrafisz rozumieÊ pojÚcia swojego biznesu podczas rozwijania oprogramowania, a to tworzy wïaĂciwÈ podstawÚ do zastosowania DDD w caïym
procesie.
Czy posiadanie wieloletniego doĂwiadczenia w rozwoju oprogramowania jest
pomocne? ByÊ moĝe. Niemniej jednak doĂwiadczenie w rozwijaniu oprogramowania nie daje zdolnoĂci sïuchania i uczenia siÚ od ekspertów dziedziny —
ludzi, którzy wiedzÈ najwiÚcej na temat obszarów biznesu o wysokim priorytecie. NajwiÚcej moĝna skorzystaÊ z rozmów z osobami, które rzadko uĝywajÈ
technicznego ĝargonu (lub nigdy tego nie robiÈ). Trzeba nauczyÊ siÚ uwaĝnie ich
sïuchaÊ. Trzeba uszanowaÊ ich punkt widzenia i zaufaÊ, ĝe znajÈ temat znacznie
lepiej niĝ my sami.
Zaangaĝowanie ekspertów dziedziny przynosi duĝe korzyĂci
Moĝna duĝo skorzystaÊ na rozmowach z osobami, które rzadko uĝywajÈ technicznego
ĝargonu (lub nigdy tego nie robiÈ). Nie tylko Ty bÚdziesz uczyï siÚ od nich. Istnieje
duĝe prawdopodobieñstwo, ĝe oni takĝe bÚdÈ uczyli siÚ od Ciebie.

JednÈ z bardziej wartoĂciowych cech DDD jest to, ĝe eksperci dziedziny równieĝ muszÈ posïuchaÊ Ciebie. JesteĂcie czïonkami tego samego zespoïu. Chociaĝ
moĝe siÚ to wydawaÊ dziwne, eksperci dziedziny nie wiedzÈ wszystkiego o swoim
biznesie i oni teĝ powinni dowiedzieÊ siÚ o nim wiÚcej. Nie tylko Ty bÚdziesz
siÚ uczyï od nich. Istnieje duĝe prawdopodobieñstwo, ĝe oni takĝe bÚdÈ uczyli
siÚ od Ciebie. Twoje pytania o to, co oni wiedzÈ, najprawdopodobniej spowodujÈ równieĝ odkrycie tych obszarów, które nie sÈ im znane tak samo dobrze.
BÚdziesz bezpoĂrednio zaangaĝowany w pomoc wszystkim osobom w zespole
w zdobywaniu gïÚbszego zrozumienia biznesu — moĝna nawet powiedzieÊ:
ksztaïtowania biznesu.
To wspaniale, kiedy zespóï uczy siÚ i rozwija razem. Jeĝeli dasz temu szansÚ,
metodyka DDD to umoĝliwi.
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Nie mamy ekspertów dziedziny
Ekspert dziedziny to nie jest tytuï zawodowy. Ekspertami dziedziny sÈ ludzie, którzy
bardzo dobrze znajÈ obszar biznesu, w którym pracujesz. CzÚsto majÈ oni obszernÈ
wiedzÚ w dziedzinie biznesowej. Zazwyczaj sÈ to projektanci produktu albo osoby
z dziaïu sprzedaĝy.
Nie zwracaj uwagi na nazwy stanowisk. Poszukiwani przez Ciebie ludzie o dziedzinie, w której pracujesz, wiedzÈ wiÚcej niĝ ktokolwiek inny i na pewno znacznie
wiÚcej niĝ Ty. Znajdě ich. Posïuchaj. Naucz siÚ czegoĂ od nich. UwzglÚdnij ich zdanie w projekcie kodu.

Dotychczas osiÈgnÚliĂmy gotowoĂÊ do spokojnego startu. Nie chciaïbym jednak powiedzieÊ, ĝe umiejÚtnoĂci techniczne sÈ niewaĝne — ĝe sÈ czymĂ, bez czego
moĝna siÚ obyÊ. Trzeba siÚ zapoznaÊ z zaawansowanymi pojÚciami z zakresu
modelowania dziedziny w oprogramowaniu. Nie oznacza to jednak, ĝe bÚdziemy
zmuszeni robiÊ coĂ, co jest ponad nasze siïy. JeĂli Twoje umiejÚtnoĂci mieszczÈ
siÚ gdzieĂ pomiÚdzy wiedzÈ z ksiÈĝki Head First Design Patterns [Freeman et al.]
a oryginalnÈ zawartoĂciÈ pozycji Design Patterns [Gamma et al.] lub jeĂli znasz
bardziej zaawansowane wzorce, to masz naprawdÚ duĝe szanse na odniesienie
sukcesu z DDD. Moĝesz na to liczyÊ. BÚdÚ robiï wszystko, co w mojej mocy,
aby staïo siÚ to moĝliwe. BÚdÚ siÚ staraï „obniĝaÊ poprzeczkÚ”, niezaleĝnie od tego,
jaki jest wyjĂciowy poziom doĂwiadczenia czytelnika.
Co to jest Model Dziedziny?
To model oprogramowania bardzo okreĂlonej dziedziny biznesowej, w której pracujesz. CzÚsto jest on zaimplementowany jako model obiektowy, w którym obiekty
zawierajÈ zarówno dane, jak i zachowania w harmonii z dokïadnym znaczeniem biznesowym.
Stworzenie unikatowego, uwaĝnie zaprojektowanego Modelu Dziedziny, stanowiÈcego sedno podstawowej, strategicznej aplikacji albo podsystemu, ma zasadnicze znaczenie dla stosowania metodologii DDD. DziÚki uĝyciu DDD Modele Dziedziny bÚdÈ
mniej rozbudowane i bardzo skoncentrowane. StosujÈc DDD, nigdy nie próbujemy
zamodelowaÊ caïego przedsiÚbiorstwa biznesowego w pojedynczym, olbrzymim Modelu
Dziedziny. To jest dobre!

Warto rozwaĝyÊ wymienione poniĝej perspektywy osób, które mogÈ skorzystaÊ na stosowaniu DDD. Wiem, ĝe czytelnik pasuje do jednej z tych grup.
x Nowicjusz, mïodszy deweloper: „Jestem mïody, ze Ăwieĝymi pomysïami. Mam
mnóstwo energii do kodowania i chcÚ mieÊ wpïyw na projekt. Zdenerwowaï mnie jeden z projektów, w którym braïem udziaï. Nie oczekiwaïem, ĝe
ten mój pierwszy »koncert« poza kampusem studenckim bÚdzie oznaczaï
przerzucanie szuflÈ danych w tÚ i z powrotem, przy wykorzystaniu wielu prawie identycznych, a jednak redundantnych obiektów. Dlaczego ta architektura
jest tak zïoĝona, skoro w oprogramowaniu dzieje siÚ tak niewiele? Dlaczego
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tak jest? Kiedy staram siÚ modyfikowaÊ kod, ulega on czÚstym awariom.
Czy ktoĂ wïaĂciwie rozumie, co on powinien robiÊ? Mam teraz kilka zïoĝonych
nowych funkcji do dodania. Regularnie tworzÚ adaptery wokóï istniejÈcych
klas, dÈĝÈc do tego, by uniknÈÊ kiczu. ¿adna przyjemnoĂÊ. Jestem pewien,
ĝe jest coĂ, co mogÚ zrobiÊ poza kodowaniem i debugowaniem dzieñ i noc
tylko po to, aby dokoñczyÊ iteracje. Cokolwiek to jest, bÚdÚ siÚ staraï to znaleěÊ i poznaÊ. Usïyszaïem rozmowy kilku osób na temat DDD. To brzmi jak
Gang Czterech, ale dostosowany do modelu dziedziny. Doskonale”.
MuszÚ siÚ z tym zapoznaÊ.
x ¥rednio zaawansowany deweloper: „Kilka ostatnich miesiÚcy spÚdziïem przy
nowym projekcie. MojÈ rolÈ jest stworzenie róĝnicy. Rozumiem, co siÚ dzieje
w projekcie, ale brakuje mi gïÚbokiej wiedzy, kiedy spotykam siÚ ze starszymi deweloperami. Wydaje mi siÚ, ĝe niektóre sprawy przebiegajÈ ěle, ale nie
jestem pewien, dlaczego tak jest. Mam zamiar pomóc zmieniÊ sposób, w jaki
sÈ realizowane funkcje. Wiem, ĝe zastosowanie okreĂlonej technologii do rozwiÈzania problemu pozwala dotrzeÊ tylko do pewnego miejsca. Ogólnie rzecz
biorÈc, to nie jest wystarczajÈco daleko. PotrzebujÚ zdrowej techniki rozwoju
oprogramowania, która pomoĝe mi staÊ siÚ mÈdrym i doĂwiadczonym twórcÈ
oprogramowania. Jeden ze starszych architektów, nowa osoba w projekcie,
wspomniaï o metodologii, która nazywa siÚ DDD. Postanowiïem siÚ temu
przysïuchaÊ”.
W tym momencie mówisz juĝ jak doĂwiadczony programista. Kontynuuj
lekturÚ. Twoje nastawienie i „myĂlenie do przodu” bÚdÈ nagrodzone.
x Starszy deweloper, architekt: „Uĝywaïem metodyki DDD w kilku projektach,
ale odkÈd objÈïem nowe stanowisko, jeszcze jej nie stosowaïem. LubiÚ moĝliwoĂci wzorców taktycznych, lecz mógïbym osiÈgnÈÊ znacznie wiÚcej, wykorzystujÈc projektowanie strategiczne. Kiedy czytaïem [Evans], najwiÚksze wraĝenie
wywarï na mnie JÚzyk Wszechobecny. To potÚĝne narzÚdzie. Dyskutowaïem
z kilkoma kolegami z mojego zespoïu i z kierownictwa, starajÈc siÚ wpïynÈÊ
na ich poglÈd na temat zastosowania DDD. Perspektywy uĝycia tej metodyki
budzÈ ogromne podekscytowanie jednego z nowych czïonków zespoïu, a takĝe
kilku Ărednio zaawansowanych i starszych programistów. Kierownictwo nie
podziela tego entuzjazmu. DoïÈczyïem do tej firmy niedawno i chociaĝ
otrzymaïem zadanie bycia liderem, to wydaje siÚ, ĝe organizacja jest zainteresowana wprowadzaniem gwaïtownych usprawnieñ w mniejszym stopniu,
niĝ myĂlaïem. Wszystko jedno. I tak nie rezygnujÚ. JeĂli uzyskam poparcie
innych deweloperów, to wiem, ĝe bÚdziemy w stanie razem to osiÈgnÈÊ.
KorzyĂci bÚdÈ znacznie wiÚksze niĝ oczekiwania. Zaprosimy ludzi zajmujÈcych siÚ wyïÈcznie biznesem — ekspertów dziedziny — do bliĝszej wspóïpracy
z zespoïami technicznymi i rzeczywiĂcie zainwestujemy w nasze rozwiÈzania,
zamiast ograniczaÊ siÚ wyïÈcznie do ich produkowania — iteracja po iteracji”.
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To jest dokïadnie to, co powinien robiÊ lider. W tej ksiÈĝce zamieszczono
mnóstwo wskazówek, które pokazujÈ, jak odnieĂÊ sukces, stosujÈc projektowanie strategiczne.
x Ekspert dziedziny: „UczestniczÚ w specyfikowaniu rozwiÈzañ IT naszych
biznesowych wyzwañ juĝ od dïugiego czasu. ByÊ moĝe oczekujÚ zbyt wiele,
ale chciaïbym, ĝeby deweloperzy lepiej rozumieli, co my tutaj robimy. Zawsze rozmawiajÈ z nami tak, jakbyĂmy byli nierozgarniÚci. Nie rozumiejÈ, ĝe
gdyby nie byïo nas, to oni nie mieliby nic do roboty ze swoimi komputerami.
Deweloperzy zawsze w jakiĂ dziwny sposób mówiÈ o tym, co robi nasze oprogramowanie. Jeĝeli mówimy o A, oni mówiÈ, ĝe to tak naprawdÚ nazywa siÚ B.
Wydaje mi siÚ, ĝe powinniĂmy mieÊ jakiĂ rodzaj sïownika lub mapy drogowej
zawsze wtedy, gdy chcemy powiedzieÊ, czego potrzebujemy. JeĂli nie pozwalamy deweloperom dziaïaÊ po swojemu, tzn. uĝywaÊ nazwy B w odniesieniu
do czegoĂ, co my znamy jako A, to przestajÈ wspóïpracowaÊ. Tracimy w ten
sposób mnóstwo czasu. Dlaczego oprogramowanie nie moĝe dziaïaÊ dokïadnie tak, jak prawdziwi eksperci myĂlÈ o biznesie?”.
Dobrze to ujÈïeĂ. Jednym z najwiÚkszych problemów jest faïszywa potrzeba
tïumaczenia przekazu pomiÚdzy luděmi biznesu a pracownikami technicznymi.
Ten rozdziaï jest dla Ciebie. Jak siÚ przekonasz, DDD stawia ekspertów dziedziny i deweloperów na tym samym poziomie.
I jeszcze niespodzianka! Niektórzy deweloperzy juĝ skïaniajÈ siÚ w TwojÈ
stronÚ. Pomóĝ im w tym.
x Menedĝer: „Dostarczamy oprogramowanie. Efekty nie zawsze sÈ zgodne
z oczekiwaniami, a wprowadzanie zmian zwykle zajmuje wiÚcej czasu, niĝ
powinno. Deweloperzy stale mówiÈ coĂ o jakiejĂ dziedzinie. Nie jestem pewien,
czy powinniĂmy koncentrowaÊ siÚ na kolejnej technice albo metodologii,
sÈdzÈc, ĝe bÚdzie ona rodzajem srebrnej kuli. Sïyszaïem to wczeĂniej juĝ tysiÈc
razy. Próbujemy, entuzjazm zanika i znów wracamy do starego. CiÈgle powtarzam, ĝe powinniĂmy trzymaÊ kurs i przestaÊ marzyÊ, ale zespóï mnie naciska.
PracujÈ ciÚĝko, wiÚc powinienem ich wysïuchaÊ. SÈ inteligentnymi luděmi
i zasïugujÈ na szansÚ usprawnienia rzeczywistoĂci. JeĂli jej im nie dam, zdenerwujÈ siÚ i odejdÈ. Mógïbym im daÊ trochÚ czasu na naukÚ i dostrojenie siÚ
do nowej techniki, gdybym dostaï zielone Ăwiatïo z wyĝszego szczebla zarzÈdzania. MyĂlÚ, ĝe mógïbym zyskaÊ tÚ aprobatÚ, gdybym mógï przekonaÊ
mojego szefa do twierdzeñ zespoïu o kluczowej inwestycji w oprogramowanie i centralizacji wiedzy biznesowej. PrawdÈ jest, ĝe moja praca byïaby ïatwiejsza, gdybym mógï coĂ zrobiÊ, by wzbudziÊ zaufanie i chÚÊ wspóïpracy pomiÚdzy
moimi zespoïami a ekspertami biznesowymi. W kaĝdym razie sïyszÚ, ĝe wïaĂnie to mogÚ zrobiÊ”.
Dobry menedĝer!
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Kimkolwiek jesteĂ, powinieneĂ wziÈÊ pod uwagÚ waĝne ostrzeĝenie. Aby
odnieĂÊ sukces z DDD, bÚdziesz musiaï siÚ czegoĂ nauczyÊ. BÚdzie duĝo tego
czegoĂ. Nie powinno to byÊ jednak trudne. JesteĂ mÈdry i musisz uczyÊ siÚ przez
caïy czas. Pomimo wszystko kaĝdy z nas musi sprostaÊ nastÚpujÈcemu wyzwaniu:
OsobiĂcie jestem zawsze gotowy, by siÚ uczyÊ,
chociaĝ nie zawsze lubiÚ, gdy ktoĂ mnie poucza.
— Sir Winston Churchill
Ta ksiÈĝka ma wïaĂnie taki cel: staraïem siÚ, by nauczanie byïo tak przyjemne,
jak to moĝliwe, i by zapewniaïo wiedzÚ niezbÚdnÈ do skutecznego zastosowania
technik DDD.
Czytelnik mógïby jednak postawiÊ pytanie: „Dlaczego naleĝy stosowaÊ DDD?”.
To dobre pytanie.

Dlaczego naleĝy stosowaÊ DDD?
WïaĂciwie juĝ wczeĂniej podaïem kilka dobrych powodów, dla których zastosowanie DDD ma tak bardzo praktyczny sens. RyzykujÈc zïamanie zasady DRY
(ang. Don’t Repeat Yourself — dosï. nie powtarzaj siÚ), ponownie przytoczÚ je w tym
miejscu oraz dodam do nich kilka nowych powodów. Czy ktoĂ sïyszaï echo?
x UmieĂÊ ekspertów dziedziny i deweloperów na tym samym poziomie. DziÚki
temu wytworzone oprogramowanie bÚdzie miaïo sens takĝe dla ludzi biznesu,
a nie tylko dla koderów. Nie oznacza to jedynie tolerowania przeciwnej grupy.
Oznacza stworzenie jednego spójnego i zwiÚzïego zespoïu.
x Fraza „ma sens dla ludzi biznesu” oznacza zainwestowanie w biznes poprzez
stworzenie oprogramowania, które maksymalnie bÚdzie przypominaÊ system, jaki stworzyliby biznesowi liderzy i eksperci dziedziny, gdyby sami byli
koderami.
x Moĝemy nauczyÊ wszystkich czïonków zespoïu wiÚcej o biznesie. ¿aden
ekspert dziedziny, ĝaden menedĝer szczebla C, nikt i nigdy nie wie wszystkiego
na temat biznesu. Poznawanie biznesu jest staïym procesem odkrywania, który
z czasem staje siÚ coraz bardziej wnikliwy. DziÚki zastosowaniu DDD wszyscy siÚ uczÈ, poniewaĝ kaĝdy coĂ wnosi do odkrywczych dyskusji.
x Centralizowanie wiedzy ma znaczenie kluczowe, gdyĝ dziÚki temu moĝna
zagwarantowaÊ, ĝe rozumienie oprogramowanie nie bÚdzie zamkniÚtÈ „wiedzÈ
plemiennÈ”, dostÚpnÈ tylko dla kilku wybrañców — zazwyczaj deweloperów.
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x Nie ma niepotrzebnych tïumaczeñ przekazu pomiÚdzy ekspertami dziedziny,
deweloperami oprogramowania a oprogramowaniem. Nie oznacza to, ĝe istnieje kilka tïumaczeñ. Oznacza to dokïadnie zero tïumaczeñ, poniewaĝ zespóï
rozwija wspólny jÚzyk, którym posïugujÈ siÚ wszyscy jego czïonkowie.
x Projekt jest kodem, a kod jest projektem. Projekt opisuje to, jak system dziaïa.
Poznawanie najlepszych projektów kodu nastÚpuje poprzez szybkie doĂwiadczalne modele tworzone z wykorzystaniem zwinnych procesów odkrywania.
x Metodologia DDD dostarcza solidnych technik rozwoju oprogramowania,
które dotyczÈ projektu zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym.
Projekt strategiczny pomaga nam zrozumieÊ, co stanowi najwaĝniejszÈ inwestycjÚ w oprogramowanie, jakie istniejÈce zasoby oprogramowania moĝna
wykorzystaÊ, aby zrealizowaÊ jÈ najszybciej i najbezpieczniej, oraz jakie osoby
powinny byÊ w niÈ zaangaĝowane. Projekt taktyczny pomaga w utworzeniu
pojedynczego, eleganckiego modelu rozwiÈzania z wykorzystaniem przetestowanych bloków budulcowych oprogramowania.
Tak jak kaĝda dobra inwestycja, która ma przynieĂÊ duĝe korzyĂci, z zastosowaniem metodologii DDD wiÈĝÈ siÚ pewne poczÈtkowe koszty dotyczÈce czasu
i wysiïków zespoïu. BiorÈc pod uwagÚ typowe wyzwania, jakie napotykamy
w kaĝdym przedsiÚwziÚciu zwiÈzanym z rozwojem oprogramowania, potrzeba
inwestowania w solidnÈ metodologiÚ wytwarzania oprogramowania wydaje siÚ
szczególnie waĝna.

Dostarczanie wartoĂci biznesowych moĝe byÊ ulotne
Rozwijanie oprogramowania, które dostarcza prawdziwej wartoĂci dla biznesu,
nie jest tym samym co rozwijanie zwykïego biznesowego oprogramowania. Oprogramowanie dostarczajÈce prawdziwej wartoĂci biznesowej moĝna porównaÊ ze
strategicznymi inicjatywami w biznesie; przynosi ono rozwiÈzania, w których
moĝna wyraěnie zidentyfikowaÊ konkurencyjnÈ przewagÚ — oprogramowanie,
którego sednem nie jest technologia, ale biznes.
Wiedza biznesowa nigdy nie jest scentralizowana. Zespoïy programistów muszÈ
zachowaÊ równowagÚ pomiÚdzy potrzebami i ĝÈdaniami wielu interesariuszy
oraz okreĂliÊ ich priorytety, a ponadto zaangaĝowaÊ wiele osób o róĝnorodnych
umiejÚtnoĂciach. Celem wszystkich tych przedsiÚwziÚÊ powinno byÊ odkrywanie funkcjonalnych i niefunkcjonalnych wymagañ stawianych oprogramowaniu.
Jak po zebraniu wszystkich tych informacji moĝna uzyskaÊ pewnoĂÊ, ĝe okreĂlone
wymaganie dostarcza prawdziwej wartoĂci biznesowej? Jak siÚ dowiedzieÊ, jakich
wartoĂci biznesowych szukamy, jak je odkrywamy, nadajemy im priorytety i je
realizujemy?
Jednym z najbardziej dotkliwych problemów podczas realizowania zadañ
z zakresu rozwoju oprogramowania biznesowego jest luka pomiÚdzy ekspertami
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dziedziny a deweloperami oprogramowania. Ogólnie rzecz biorÈc, prawdziwi
eksperci dziedziny sÈ skupieni na dostarczaniu wartoĂci biznesowych. Z drugiej
strony deweloperzy oprogramowania sÈ zwykle skoncentrowani na technologii
oraz technicznych rozwiÈzaniach problemów biznesowych. Nie oznacza to, ĝe
deweloperzy oprogramowania majÈ nieodpowiednie motywacje. Chodzi o to, ĝe
to technika przyciÈga ich uwagÚ. Nawet kiedy deweloperzy oprogramowania
zaczynajÈ wspóïpracowaÊ z ekspertami dziedziny, to wspóïpraca przebiega gïównie powierzchownie, a w tworzonym oprogramowaniu zazwyczaj stosowane sÈ
tïumaczenia (odwzorowania) zwiÈzane z tym, w jaki sposób myĂli ekspert dziedziny, i tym, jak to interpretuje deweloper oprogramowania. Powstaïe w ten
sposób oprogramowanie zazwyczaj nie odzwierciedla rozpoznawalnej realizacji
mentalnego modelu ekspertów dziedziny albo robi to tylko czÚĂciowo. Z czasem
ten rozděwiÚk staje siÚ kosztowny. Tïumaczenie wiedzy dziedzinowej na oprogramowanie gubi siÚ, gdy deweloperzy przechodzÈ do innych projektów lub
odchodzÈ z firmy.
Inny, choÊ powiÈzany z poprzednim, problem powstaje w sytuacji, kiedy
eksperci dziedziny nie zgadzajÈ siÚ ze sobÈ. To siÚ czasami zdarza, poniewaĝ
kaĝdy ekspert ma mniej bÈdě wiÚcej doĂwiadczenia w okreĂlonej modelowanej
dziedzinie, a niekiedy sÈ to eksperci z powiÈzanych ze sobÈ, ale jednak innych
obszarów. Typowy dla wielu ekspertów dziedziny jest równieĝ brak wiedzy specjalistycznej z zakresu okreĂlonej dziedziny. Czasem siÚ zdarza, ĝe tacy „eksperci”
sÈ w wiÚkszym stopniu analitykami biznesowymi, choÊ oczekuje siÚ od nich
rzeczowego wkïadu w dyskusjÚ. Gdy taka sytuacja wymknie siÚ spod kontroli,
w rezultacie zamiast ostrych powstajÈ rozmyte modele mentalne — co prowadzi do kolidujÈcych ze sobÈ modeli oprogramowania.
Jeszcze gorsza sytuacja wystÚpuje w przypadku, gdy zastosowanie technicznego
podejĂcia do rozwoju oprogramowania powoduje zïÈ zmianÚ sposobu, w jaki
dziaïa biznes. Chociaĝ jest to trochÚ inny scenariusz, to dobrze znane sÈ sytuacje, gdy wdroĝenie oprogramowania ERP zmienia ogólny sposób dziaïania biznesu w organizacji, tak by dopasowaÊ siÚ do sposobu funkcjonowania oprogramowania ERP. Caïkowitego kosztu posiadania ERP nie moĝna w peïni obliczyÊ
w kategoriach opïat licencyjnych i konserwacyjnych. Reorganizacja i zakïócenie
dziaïania biznesu mogÈ byÊ o wiele bardziej kosztowne niĝ obydwa wymienione
czynniki namacalne. Podobna dynamika wystÚpuje w sytuacji, kiedy zespóï rozwoju oprogramowania interpretuje potrzeby biznesowe i przeksztaïca je na faktyczne dziaïania powstajÈcego oprogramowania. Dla biznesu, klientów firmy
i jej partnerów moĝe to powodowaÊ powstanie zarówno kosztów, jak i zakïóceñ
w pracy. Co wiÚcej, ta techniczna interpretacja jest i niepotrzebna, i moĝliwa
do unikniÚcia. Wystarczy zastosowaÊ sprawdzone techniki wytwarzania oprogramowania. RozwiÈzanie to jest kluczowÈ inwestycjÈ.
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W jaki sposób pomaga DDD?
DDD jest podejĂciem do rozwijania oprogramowania, które skupia siÚ na nastÚpujÈcych trzech najwaĝniejszych aspektach:
1. DDD ïÈczy ze sobÈ ekspertów dziedziny i deweloperów oprogramowania,
stawiajÈc przed nimi zadanie wytwarzania oprogramowania, które odzwierciedla model mentalny ekspertów biznesowych. Nie oznacza to skoncentrowania wysiïków na modelowaniu „rzeczywistego Ăwiata”. Zamiast niego DDD
dostarcza model, który jest najbardziej przydatny dla biznesu. Czasami przydatne i realistyczne modele przenikajÈ siÚ wzajemnie, ale do momentu, w którym te modele siÚ rozchodzÈ, DDD stosuje model najbardziej uĝyteczny.
BiorÈc pod uwagÚ ten cel, eksperci dziedziny i deweloperzy oprogramowania wspólnie rozwijajÈ JÚzyk Wszechobecny tych obszarów biznesu, które sÈ
modelowane. JÚzyk Wszechobecny jest rozwijany przy akceptacji caïego
zespoïu. Czïonkowie zespoïu porozumiewajÈ siÚ nim i jest on bezpoĂrednio
uwzglÚdniony w modelu oprogramowania. Warto powtórzyÊ, ĝe zespóï skïada
siÚ zarówno z ekspertów dziedziny, jak i deweloperów oprogramowania.
Nigdy nie jest tak, ĝe sÈ „my” i „oni”. Zespóï to zawsze my. To jest kluczowa
wartoĂÊ biznesowa, która pozwala przetrwaÊ specjalistycznej wiedzy biznesowej dïuĝej, niĝ trwajÈ stosunkowo krótkie poczÈtkowe prace rozwojowe
zwiÈzane z kilkoma pierwszymi wersjami oprogramowania. Wiedza ta trwa
takĝe dïuĝej, niĝ istniejÈ zespoïy, które to oprogramowanie wytworzyïy. To
jest element, który udowadnia, ĝe koszt rozwoju oprogramowania jest uzasadnionÈ inwestycjÈ biznesowÈ, a nie tylko zwykïym kosztem.
Podejmowany wysiïek jednoczy ekspertów dziedziny, którzy poczÈtkowo nie
zgadzajÈ siÚ ze sobÈ albo nie majÈ podstawowej wiedzy z zakresu dziedziny.
Co wiÚcej, praca nad oprogramowaniem wzmacnia spójnoĂÊ zespoïu dziÚki
rozpowszechnianiu obszernej wiedzy dziedzinowej wĂród wszystkich czïonków zespoïu, w tym deweloperów oprogramowania. Wysiïki projektowe
moĝna uznaÊ za szkolenie mówiÈce o tym, ĝe kaĝda firma powinna inwestowaÊ w swoich pracowników sektora wiedzy.
2. DDD zajmuje siÚ strategicznymi inicjatywami biznesu. Chociaĝ to strategiczne podejĂcie do projektowania w naturalny sposób zawiera analizÚ technicznÈ, to w wiÚkszym stopniu skupia siÚ na strategicznym kierunku biznesu.
Pomaga to zdefiniowaÊ najlepsze wewnÈtrzzespoïowe relacje organizacyjne
i dostarcza system wczesnego ostrzegania, pozwalajÈcy rozpoznaÊ sytuacje,
w których okreĂlona relacja mogïaby spowodowaÊ niepowodzenie oprogramowania, a nawet caïego projektu. Celem technicznych aspektów projektowania strategicznego jest czytelne wytyczenie granic systemów i obszarów
biznesowych, co pozwala chroniÊ wszystkie usïugi na poziomie biznesu. To
dostarcza istotnych motywów do osiÈgniÚcia ogólnej architektury ukierunkowanej na usïugi lub architektury sterowanej wzglÚdami biznesowymi.
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3. DDD wychodzi naprzeciw rzeczywistym technicznym wymaganiom oprogramowania poprzez wykorzystanie narzÚdzi projektowania taktycznego do
analizy i rozwoju wykonywalnych produktów oprogramowania. NarzÚdzia
projektowania taktycznego pozwalajÈ deweloperom produkowaÊ oprogramowanie, które jest poprawnÈ kodyfikacjÈ mentalnego modelu ekspertów
dziedziny. Jest ono wysoce testowalne, mniej podatne na bïÚdy (tworzy twierdzenie, które da siÚ udowodniÊ), zgodne z umowami dotyczÈcymi zapewnienia jakoĂci usïug (SLA) i skalowalne, a takĝe umoĝliwia wykonywanie rozproszonych obliczeñ. Ogólnie rzecz biorÈc, najlepsze praktyki DDD dotyczÈ
kilkunastu wysokopoziomowych aspektów architektury oraz niĝszych poziomów projektu. Gïówny akcent kïadÈ one na rozpoznawanie rzeczywistych
reguï biznesowych i niezmienników danych oraz na ochronÚ przed wystÚpowaniem bïÚdów.
Stosowanie tego podejĂcia w rozwoju oprogramowania pozwala wszystkim
czïonkom zespoïu skutecznie dostarczaÊ rzeczywistÈ wartoĂÊ biznesowÈ.

„Mocowanie siÚ” ze zïoĝonoĂciÈ dziedziny
Metod DDD chcemy uĝyÊ gïównie w tych obszarach, które sÈ najwaĝniejsze dla
biznesu. Nie inwestujemy w to, co moĝe byÊ ïatwo zastÈpione. Inwestujemy w nietrywialne, bardziej zïoĝone komponenty. Najbardziej wartoĂciowe i najwaĝniejsze rzeczy, które dajÈ najwiÚksze szanse na osiÈgniÚcie zysków. WïaĂnie dlatego
nazywamy taki model DziedzinÈ GïównÈ (2). To wïaĂnie ona oraz, w dalszej
kolejnoĂci, waĝniejsze Poddziedziny Pomocnicze (2) zasïugujÈ na najwiÚksze
inwestycje i je otrzymujÈ. W zwiÈzku z tym bez wÈtpienia naleĝaïoby siÚ dowiedzieÊ, co to znaczy „zïoĝony”.
Uĝywaj DDD, aby upraszczaÊ, a nie komplikowaÊ
Metod DDD naleĝy uĝywaÊ do modelowania zïoĝonych dziedzin w najprostszy moĝliwy sposób. Nigdy nie naleĝy stosowaÊ DDD, by bardziej skomplikowaÊ istniejÈce
rozwiÈzanie.

To, co moĝna okreĂliÊ jako „zïoĝone”, bÚdzie róĝne dla róĝnych rodzajów
biznesu. Róĝne firmy majÈ róĝne wyzwania, róĝne poziomy dojrzaïoĂci i róĝne
zdolnoĂci rozwijania oprogramowania. Dlatego zamiast ustalania tego, co jest
zïoĝone, ïatwiejsze moĝe byÊ okreĂlenie tego, co jest nietrywialne. A zatem Twój
zespóï i kierownictwo powinni ustaliÊ, czy system, nad którym planujecie pracowaÊ, zasïuguje na poniesienie kosztów zwiÈzanych z inwestycjÈ w DDD.
Karty punktów DDD. Aby ustaliÊ, czy okreĂlony projekt kwalifikuje siÚ do
zainwestowania w DDD, moĝna skorzystaÊ z tabeli 1.1. Jeĝeli opis w wierszu
na karcie punktów pasuje do Twojego projektu, umieĂÊ odpowiedniÈ liczbÚ
punktów w kolumnie po prawej stronie. Policz wszystkie punkty dla swojego projektu. JeĂli jest ich 7 albo wiÚcej, powaĝnie siÚ zastanów nad korzystaniem z DDD.
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Jeĝeli Twój system wymaga wykonania tylko 30 (albo mniej) operacji
biznesowych, to jest prawdopodobnie doĂÊ prosty. Oznaczaïoby to,
ĝe w Twojej aplikacji byïoby ïÈcznie nie wiÚcej niĝ 30 historyjek uĝytkowników
lub ĝe aplikacja wykorzystuje przepïywy spraw, a kaĝdy z tych przepïywów
obejmuje tylko minimalny zakres logiki biznesowej. JeĂli moĝna szybko
i ïatwo stworzyÊ takÈ aplikacjÚ, uĝywajÈc Ruby on Rails albo Groovy i Grails,
i jeĂli brak kontroli nad zïoĝonoĂciÈ i zmianami nie nastrÚcza Ci problemów,
to Twój system prawdopodobnie nie potrzebuje zastosowania DDD.

Punkty

Jeĝeli Twoja aplikacja jest w caïoĂci skoncentrowana na danych i kwalifikuje
siÚ do zastosowania czystego rozwiÈzania CRUD, gdzie kaĝda operacja jest
zasadniczo prostym zapytaniem bazy danych w celu stworzenia, odczytania,
zaktualizowania albo usuniÚcia rekordu, to nie potrzebujesz DDD. Twój
zespóï powinien jedynie opracowaÊ wygodny interfejs do edytora tabel
bazy danych. MówiÈc inaczej, jeĝeli moĝesz zaufaÊ swoim uĝytkownikom,
ĝe bÚdÈ prawidïowo wprowadzali dane bezpoĂrednio do tabeli, aktualizowali
je i czasami usuwali, to nie potrzebujesz nawet interfejsu uĝytkownika.
Taki scenariusz nie jest realistyczny, ale moĝna go sobie wyobraziÊ. JeĂli do
stworzenia rozwiÈzania moĝna uĝyÊ prostego narzÚdzia do programowania
aplikacji bazodanowych, to nie warto marnowaÊ czasu i pieniÚdzy firmy
na zastosowanie DDD.

Jeĝeli Twój projekt...

Czy Twój projekt uzyskaï 7 lub wiÚcej punktów?

Tabela 1.1. Karty punktów DDD

Dla jasnoĂci: mam na myĂli okoïo 25 – 30 pojedynczych
metod biznesowych, a nie 25 – 30 kompletnych
interfejsów usïugowych, z których kaĝdy obejmuje
wiele metod. Ten drugi system moĝe byÊ zïoĝony.

ChoÊ wydaje siÚ to oczywiste, odróĝnienie czegoĂ, co jest
proste, od zïoĝonego nie zawsze jest ïatwe. To nie jest
tak, ĝe kaĝda aplikacja, które nie jest czystym
rozwiÈzaniem CRUD, zasïuguje na czas i wysiïek
wïoĝone w stosowanie DDD. W zwiÈzku z tym niekiedy
trzeba uĝyÊ innych metryk, które pozwolÈ narysowaÊ
liniÚ pomiÚdzy tym, co jest zïoĝone, a tym, co zïoĝone
nie jest.

Uwagi pomocnicze

Twój
wynik
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Cechy funkcjonalne aplikacji przez lata bÚdÈ siÚ czÚsto zmieniaÊ. Trudno
przewidzieÊ, czy te zmiany bÚdÈ proste.

Nie rozumiesz Dziedziny (2), poniewaĝ jest nowa. Z tego, co wiecie
Ty i czïonkowie Twojego zespoïu, nikt tego wczeĂniej nie zrobiï.
Najprawdopodobniej oznacza to, ĝe aplikacja jest zïoĝona albo
przynajmniej zasïuguje na uwaĝnÈ analizÚ zmierzajÈcÈ do okreĂlenia
poziomu zïoĝonoĂci.

Trzeba popracowaÊ z ekspertami dziedziny
i poeksperymentowaÊ z modelami, by opracowaÊ ten
wïaĂciwy. Na pewno teĝ przypisaïeĂ punkty w jednym
albo kilku poprzednich kryteriach, wiÚc zastosuj DDD.

Zastosowanie DDD moĝe pomóc w zarzÈdzaniu
zïoĝonoĂciÈ refaktoryzacji modelu w miarÚ upïywu czasu.

sÈ tak znudzeni cechami funkcjonalnymi, ĝe ledwie
znoszÈ koniecznoĂÊ ich omawiania? Prawdopodobnie
aplikacja nie jest zïoĝona.

juĝ proszÈ o bardziej zïoĝone cechy funkcjonalne?
W takim razie istnieje prawdopodobieñstwo,
ĝe aplikacja juĝ teraz albo wkrótce stanie siÚ zbyt
zïoĝona, by moĝna byïo uĝywaÊ podejĂcia CRUD;

W tym przypadku opïaca siÚ przeanalizowaÊ z ekspertami
dziedziny bardziej zïoĝone scenariusze uĝycia i zobaczyÊ,
dokÈd to zaprowadzi. Czy eksperci dziedziny:

3

Nawet jeĂli aplikacja nie jest zïoĝona teraz, to czy jej zïoĝonoĂÊ moĝe wzrosnÈÊ?
Moĝemy nie wiedzieÊ tego na pewno do czasu, aĝ prawdziwi uĝytkownicy
aplikacji zacznÈ jej uĝywaÊ. W kolumnie „Uwagi pomocnicze” zamieszczono
opis czynnoĂci, które mogÈ pomóc w odkryciu prawdziwej sytuacji.

Naleĝy tu zachowaÊ ostroĝnoĂÊ. Jeĝeli istniejÈ jakiekolwiek przesïanki
co do tego, ĝe aplikacja ma nawet umiarkowanÈ zïoĝonoĂÊ — to jest dobre
miejsce, by byÊ trochÚ paranoikiem — moĝe to byÊ wystarczajÈcy znak
tego, ĝe bÚdzie ona bardziej niĝ umiarkowanie zïoĝona. W tym przypadku
powinniĂmy siÚ skïoniÊ ku DDD.

Ostrzeĝenie: bardzo czÚsto zïoĝonoĂÊ nie jest rozpoznawana
wystarczajÈco wczeĂnie. My, deweloperzy oprogramowania,
jesteĂmy naprawdÚ dobrzy w niedocenianiu zïoĝonoĂci
i poziomu wysiïku. Samo to, ĝe mamy ochotÚ stworzyÊ
aplikacjÚ Rails albo Grails, wcale nie znaczy,
ĝe powinniĂmy. W dïuĝszej perspektywie moĝe
to bardziej zaszkodziÊ niĝ pomóc.

2

Moĝna zatem powiedzieÊ, ĝe jeĂli system zawiera 30 – 40 historyjek
uĝytkownika albo przepïywów spraw, to zaczyna byÊ zïoĝony. W takim
przypadku Twój system zaczyna zmierzaÊ w kierunku obszaru zajmowanego
przez DDD.
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To Êwiczenie zwiÈzane z punktacjÈ mogïo doprowadziÊ Twój zespóï do nastÚpujÈcych wniosków:
To ěle, ĝe nie moĝemy szybko i ïatwo zmieniÊ biegu, gdy odkryjemy, ĝe znajdujemy siÚ po niewïaĂciwej stronie zïoĝonoĂci, niezaleĝnie od tego, czy niewïaĂciwa
strona jest mniej, czy bardziej zïoĝona, niĝ sÈdziliĂmy.
To oczywiste, ale oznacza tylko to, ĝe musimy osiÈgnÈÊ lepszÈ sprawnoĂÊ w okreĂlaniu prostoty i zïoĝonoĂci we wczesnej fazie planowania projektu. To pozwoli
zaoszczÚdziÊ nam duĝo czasu, kosztów i kïopotów.
Kiedy podejmiemy waĝnÈ decyzjÚ architektonicznÈ i mocno zaangaĝujemy siÚ
w rozwój kilku przypadków uĝycia, z pewnoĂciÈ bÚdziemy mocno zablokowani
zastosowanÈ architekturÈ. Lepiej dokonywaÊ mÈdrych wyborów odpowiednio
wczeĂnie.

Jeĝeli któraĂ z tych obserwacji pasuje do Twojego zespoïu, oznacza to, ĝe robisz
wïaĂciwy uĝytek z krytycznego myĂlenia.

Anemia i utrata pamiÚci
Anemia moĝe byÊ powaĝnÈ dolegliwoĂciÈ zdrowotnÈ z niebezpiecznymi skutkami
ubocznymi. Gdy po raz pierwszy w literaturze pojawiï siÚ termin Anemiczny
Model Dziedziny (ang. Anemic Domain Model) [Fowler, Anemic] nie miaï on
oznaczaÊ pozytywnej cechy. To tak, jakby powiedzieÊ, ĝe model dziedziny, który
jest sïaby, bez wrodzonych behawioralnych mocnych stron, mógïby byÊ czymĂ
dobrym. O dziwo Anemiczne Modele Dziedziny pojawiïy siÚ w naszej branĝy.
Kïopot w tym, ĝe wiÚkszoĂÊ deweloperów uwaĝa je za caïkiem normalne i nawet
nie przyznaje, ĝe w systemach korzystajÈcych z takich modeli istnieje powaĝny
problem. Ale to jest prawdziwy problem.
Zastanawiasz siÚ nad tym, czy Twój model jest „zmÚczony”, „apatyczny”,
„zapomina”, jest „niezdarny” i „potrzebuje klepniÚcia w ramiÚ”? Jeĝeli nagle
doĂwiadczasz technicznej hipochondrii, to nadszedï wïaĂciwy moment na przeprowadzenie samobadania. Albo siÚ uspokoisz, albo potwierdzisz swoje najgorsze
obawy. W celu przeprowadzenia badania wykonaj czynnoĂci zapisane w tabeli 1.2.
Jakich odpowiedzi udzieliïeĂ?
Jeĝeli odpowiedziaïeĂ „nie” na oba pytania, Twój model dziedziny ma siÚ caïkiem dobrze.
Jeĝeli odpowiedziaïeĂ „tak” na oba pytania, Twój model dziedziny jest bardzo,
bardzo chory. To jest anemia. Dobra wiadomoĂÊ jest taka, ĝe moĝesz mu
pomóc, jeĂli bÚdziesz kontynuowaÊ lekturÚ.
Jeĝeli odpowiedziaïeĂ „tak” na jedno pytanie i „nie” na drugie, to albo zaprzeczasz sam sobie, albo cierpisz na zïudzenia lub inne neurologiczne dolegliwoĂci, których przyczynÈ moĝe byÊ anemia. Co powinieneĂ zrobiÊ, jeĂli odpo-
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Tabela 1.2. OkreĂlenie historii zdrowia modelu dziedziny
Tak/nie
Czy w Twoim oprogramowaniu, które nazywasz modelem dziedziny,
w wiÚkszoĂci wystÚpujÈ publiczne gettery i settery i nie ma lub prawie
nie ma ĝadnej logiki biznesowej — tzn. wystÚpujÈ obiekty, które w wiÚkszoĂci
sÈ kontenerami wartoĂci atrybutów?
Czy komponenty oprogramowania, które czÚsto uĝywajÈ Twojego modelu
dziedziny, sÈ tymi, w których wystÚpuje wiÚkszoĂÊ logiki biznesowej
Twojego systemu i które wykorzystujÈ czÚsto publiczne gettery i settery
modelu dziedziny? Prawdopodobnie nazywasz tÚ konkretnÈ warstwÚ
klienta modelu dziedziny WarstwÈ Usïug albo WarstwÈ Aplikacji (4, 14).
Jeĝeli zamiast tego opisuje to Twój interfejs uĝytkownika, odpowiedz „tak”
na to pytanie i napisz tysiÈc razy na tablicy, ĝe nigdy wiÚcej tego nie zrobisz.
Wskazówka: wïaĂciwe odpowiedzi to albo „tak” na oba pytania, albo „nie”
na oba pytania.

wiedzi kolidujÈ ze sobÈ? Od razu przejdě do pierwszego pytania i ponownie
uruchom samosprawdzenie. Nie spiesz siÚ, ale pamiÚtaj, ĝe odpowiedziÈ na oba
pytania powinno byÊ dobitne „tak!”.
Zgodnie z tym, co powiedziaï Fowler [Fowler, Anemic], Anemiczny Model
Dziedziny jest zïy, poniewaĝ wymaga poniesienia wysokich kosztów rozwijania modelu dziedziny, a w zamian uzyskujemy niewiele korzyĂci albo wrÚcz nie uzyskujemy ĝadnych. Na przykïad ze wzglÚdu na niedopasowanie obiektowo-relacyjne
deweloperzy takiego modelu dziedziny poĂwiÚcajÈ zbyt duĝo czasu i wysiïku na
mapowanie obiektów do trwaïego magazynu i w drugÈ stronÚ. To wysoka cena, jakÈ trzeba zapïaciÊ, podczas gdy w zamian otrzymujemy niewiele korzyĂci
lub nie uzyskujemy ich wcale. Dodam, ĝe to, czym dysponujemy, w ogóle nie jest
modelem dziedziny, a tylko modelem danych zrzutowanym z modelu relacyjnego
(albo innego modelu bazodanowego) na obiekty. To jest oszukany model
dziedziny, któremu wïaĂciwie bliĝej do definicji Aktywnego Rekordu [Fowler,
P of EAA]. Najprawdopodobniej takÈ architekturÚ moĝna uproĂciÊ. Wystarczy
zrezygnowaÊ z pretensjonalnoĂci i przyznaÊ, ĝe w istocie uĝywamy pewnej
formy Skryptu Transakcji [Fowler, P of EAA].

Przyczyny anemii
Jeĝeli wiÚc Anemiczny Model Dziedziny jest chorym rezultatem straconego
wysiïku projektowego, to dlaczego tak wielu deweloperów go stosuje, myĂlÈc,
ĝe ich model znajduje siÚ w doskonaïym zdrowiu? Na pewno to odzwierciedla
mentalnoĂÊ programowania proceduralnego, ale nie sÈdzÚ, aby to byï najwaĝniejszy powód. Wielu deweloperów z naszej branĝy to naĂladowcy przykïadów kodu,
co w gruncie rzeczy nie jest zïe, o ile przykïady sÈ wysokiej jakoĂci. CzÚsto jednak
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przykïady kodu sÈ skoncentrowane celowo na zademonstrowaniu okreĂlonego
pojÚcia albo funkcji interfejsu programowania aplikacji (API) w najprostszy moĝliwy sposób, bez zwracania uwagi na zasady dobrego projektowania. Pomimo
to nadmiernie uproszczony kod przykïadów, w których zwykle wystÚpuje mnóstwo getterów i setterów, jest kopiowany kaĝdego dnia bez zwracania zbytniej
uwagi na projekt.
Istnieje jeszcze jeden, o wiele starszy wpïyw. „Staroĝytna” historia jÚzyka
Visual Basic firmy Microsoft ma duĝo wspólnego z tym, z czym mamy dziĂ do
czynienia. Nie twierdzÚ, ĝe Visual Basic byï zïym jÚzykiem i zintegrowanym
Ărodowiskiem programisty (IDE), poniewaĝ zawsze byïo to wysoce produktywne
Ărodowisko i w pewnym sensie wpïynÚïo na rozwój branĝy. OczywiĂcie niektórzy
deweloperzy byÊ moĝe unikali jego bezpoĂredniego oddziaïywania, ale ostatecznie Visual Basic poĂrednio wywarï wpïyw na prawie kaĝdego dewelopera
oprogramowania. ZwróÊmy uwagÚ na przebieg czasowy pokazany w tabeli 1.3.
Tabela 1.3. Przebieg czasowy od Bogatych Zachowañ do Niesïawnej Anemii
Lata
osiemdziesiÈte
Wpïyw
programowania
obiektowego
dziÚki rozwojowi
jÚzyków
Smalltalk i C ++

1991

1992 – 1995 1996

WïaĂciwoĂci
i arkusze
wïaĂciwoĂci
jÚzyka Visual
Basic

Wizualne
narzÚdzia
i Ărodowiska
IDE stajÈ siÚ
powszechne

1997

1998 –

Specyfikacja Eksplozja
Opublikowano
narzÚdzi
oprogramowanie JavaBean
bazujÈcych
Java JDK 1.0
na refleksjach
korzystajÈcych
z wïaĂciwoĂci
dla platform
Java i .NET

MówiÚ o wpïywie, jaki wywarïy na branĝÚ wïaĂciwoĂci i arkusze wïaĂciwoĂci,
dostÚpne zarówno za poĂrednictwem getterów i setterów, jak i za poĂrednictwem
projektanta formularzy Visual Basica — narzÚdzia, dziÚki któremu zdobyïy tak
wielkÈ popularnoĂÊ. Wystarczyïo umieĂciÊ kilka niestandardowych egzemplarzy
kontrolek na formularzu, wypeïniÊ ich arkusze wïaĂciwoĂci i voilà! Powstawaïa
w peïni dziaïajÈca aplikacja Windows. To zajmowaïo zaledwie kilka minut, a nie
kilka dni, jakie byïy potrzebne do zaprogramowania podobnej aplikacji przy bezpoĂrednim wykorzystaniu API systemu Windows i jÚzyka C.
Ale co to wszystko ma wspólnego z Anemicznymi Modelami Dziedziny?
Standard Java-Bean poczÈtkowo opracowano po to, by pomóc w tworzeniu wizualnych narzÚdzi programowania dla Javy. MotywacjÈ do jego powstania byïo
przeniesienie moĝliwoĂci technologii Microsoft ActiveX na platformÚ Javy. To
stworzyïo nadziejÚ na stworzenie rynku peïnego róĝnego rodzaju kontrolek —
podobnych do tych tworzonych w Visual Basicu — produkowanych przez róĝnych dostawców. Wkrótce do „wagonu” JavaBean wskoczyïy prawie wszystkie
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frameworki i biblioteki. W tej grupie znalazïy siÚ wiÚksza czÚĂÊ pakietu Java
SDK/JDK, jak równieĝ takie biblioteki jak popularna biblioteka Hibernate.
Z punktu widzenia zagadnieñ zwiÈzanych z DDD bibliotekÚ Hibernate opracowano jako narzÚdzie utrwalania modeli dziedziny. Trend utrzymywaï siÚ do czasu
pojawienia siÚ platformy .NET.
Co ciekawe, dowolny model dziedziny, który zostaï utrwalony z wykorzystaniem biblioteki Hibernate, w poczÈtkowym okresie jej istnienia musiaï udostÚpniaÊ publiczne gettery i settery zarówno dla kaĝdego prostego atrybutu, jak
i dla zïoĝonej asocjacji w kaĝdym obiekcie dziedziny. To oznaczaïo, ĝe nawet jeĂli
ktoĂ chciaï zaprojektowaÊ obiekt POJO (ang. Plain Old Java Object — dosï. Prosty
stary obiekt Javy) z interfejsem obfitujÈcym w zachowania, to musiaï wewnÚtrzne
atrybuty udostÚpniaÊ publicznie, tak by biblioteka Hibernate mogïa utrwaliÊ,
a póěniej odtworzyÊ obiekty dziedziny. OczywiĂcie byïy moĝliwoĂci ukrycia
publicznego interfejsu JavaBean, ale ogólnie rzecz biorÈc, deweloperzy w wiÚkszoĂci nie zastanawiali siÚ, dlaczego mieliby to robiÊ (ani nawet tego nie rozumieli).
Czy korzystajÈc z DDD, powinienem zastanawiaÊ siÚ nad uĝywaniem
maperów obiektowo-relacyjnych?
WczeĂniejsza krytyka biblioteki Hibernate wynika z perspektywy historycznej. Juĝ
od doĂÊ dïugiego czasu biblioteka Hibernate wspiera wykorzystanie ukrytych getterów
i setterów, a nawet bezpoĂredni dostÚp do pól. W kolejnych rozdziaïach pokaĝÚ, jak
uniknÈÊ anemii w tworzonych modelach w przypadku stosowania biblioteki Hibernate i innych mechanizmów utrwalania. Spokojna gïowa!

WiÚkszoĂÊ, jeĝeli nie wszystkie, frameworków webowych dziaïa wyïÈcznie
na bazie standardu JavaBean. Jeĝeli obiekty Javy majÈ mieÊ moĝliwoĂÊ wypeïniania stron WWW, korzystniej by byïo, aby zapewniaïy lepsze wsparcie dla
specyfikacji JavaBean. JeĂli formularze HTML majÈ wypeïniaÊ obiekty Javy po
przesïaniu na stronÚ serwera, korzystniej by byïo, ĝeby obiekty formularzy Javy
zapewniaïy lepsze wsparcie dla specyfikacji JavaBean.
Niemal kaĝdy framework dostÚpny dziĂ na rynku wymaga uĝywania publicznych wïaĂciwoĂci prostych obiektów, promujÈc je tym samym. WiÚkszoĂÊ deweloperów nie ma innego wyjĂcia. Musi ulec wpïywom wszystkich „anemicznych”
klas wykorzystywanych w ich przedsiÚbiorstwach. Trzeba siÚ do tego przyznaÊ.
Czy nie dotyczy to takĝe Ciebie, Czytelniku? W rezultacie mamy sytuacjÚ, którÈ
najlepiej opisuje etykieta anemia wszÚdzie.

Jakie szkody wyrzÈdza anemia Twojemu modelowi?
Zaïóĝmy wiÚc, ĝe zgodziliĂmy siÚ z tym, iĝ anemia jest faktem i jest dla nas irytujÈca. Co anemia wszÚdzie ma wspólnego z utratÈ pamiÚci? Co zazwyczaj widzimy,
gdy czytamy kod klienta Anemicznego Modelu Dziedziny (na przykïad oszukañczej Usïugi Aplikacji [4, 14] à la Skrypt Transakcji)? Oto prosty przykïad:
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@Transactional
public void saveCustomer(
String customerId,
String customerFirstName, String customerLastName,
String streetAddress1, String streetAddress2,
String city, String stateOrProvince,
String postalCode, String country,
String homePhone, String mobilePhone,
String primaryEmailAddress, String secondaryEmailAddress) {
Customer customer = customerDao.readCustomer(customerId);
if (customer == null) {
customer = new Customer();
customer.setCustomerId(customerId);
}
customer.setCustomerFirstName(customerFirstName);
customer.setCustomerLastName(customerLastName);
customer.setStreetAddress1(streetAddress1);
customer.setStreetAddress2(streetAddress2);
customer.setCity(city);
customer.setStateOrProvince(stateOrProvince);
customer.setPostalCode(postalCode);
customer.setCountry(country);
customer.setHomePhone(homePhone);
customer.setMobilePhone(mobilePhone);
customer.setPrimaryEmailAddress(primaryEmailAddress);
customer.setSecondaryEmailAddress (secondaryEmailAddress);
customerDao.saveCustomer(customer);
}

Celowo prosty przykïad
Co prawda ten przykïad nie pochodzi z bardzo interesujÈcej dziedziny, ale pomaga
zbadaÊ daleki od ideaïu projekt i zdecydowaÊ, jak go zrefaktoryzowaÊ, tak by staï siÚ
znacznie lepszy. Powiedzmy jasno, ĝe to Êwiczenie nie ma na celu doprowadziÊ nas
do lepszego sposobu zapisywania danych. Chodzi o tworzenie modelu oprogramowania, które dodaje wartoĂÊ do Twojego biznesu, mimo ĝe ten przykïad moĝe nie wydawaÊ siÚ wartoĂciowy.

Co ten kod wïaĂciwie robi? W istocie jest on doĂÊ uniwersalny. Zapisuje obiekt
Customer niezaleĝnie od tego, czy jest on nowy, czy istniaï wczeĂniej. Zapisuje obiekt
Customer niezaleĝnie od tego, czy zmieniïo siÚ nazwisko, czy teĝ osoba przeprowadziïa siÚ do nowego domu. Zapisuje obiekt Customer bez wzglÚdu na to, czy osoba

otrzymaïa nowy numer telefonu domowego, czy zrezygnowaïa z usïug telekomunikacyjnych, oraz niezaleĝnie od tego, czy po raz pierwszy otrzymaïa telefon
komórkowy, czy miaïy miejsce obie te sytuacje naraz. Zapisuje obiekt Customer
nawet wtedy, gdy osoba zaczÚïa uĝywaÊ Gmaila zamiast Juno albo zmieniïa pracÚ
i teraz korzysta z sïuĝbowego adresu e-mail. Wow! Co za niezwykïa metoda!
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Czy rzeczywiĂcie? WïaĂciwie nie mamy ĝadnych informacji na temat tego,
w jakich sytuacjach biznesowych ta metoda saveCustomer() jest uĝywana — przynajmniej nie do koñca. Dlaczego ta metoda zostaïa w ogóle utworzona? Czy
ktokolwiek pamiÚta jej pierwotne przeznaczenie oraz wszystkie motywacje do jej
zmieniania, by udzieliÊ wsparcia dla szerokiego wachlarza celów biznesowych?
Te wspomnienia z pewnoĂciÈ zostaïy utracone zaledwie kilka tygodni albo miesiÚcy po tym, jak metodÚ stworzono, a potem zmodyfikowano. Jest jeszcze gorzej.
Trudno w to uwierzyÊ? Przyjrzyjmy siÚ kolejnej wersji tej samej metody:
@Transactional
public void saveCustomer(
String customerId,
String customerFirstName, String customerLastName,
String streetAddress1, String streetAddress2,
String city, String stateOrProvince,
String postalCode, String country,
String homePhone, String mobilePhone,
String primaryEmailAddress, String secondaryEmailAddress) {
Customer customer = customerDao.readCustomer(customerId);
if (customer == null) {
customer = new Customer();
customer.setCustomerId(customerId);
}
if (customerFirstName != null) {
customer.setCustomerFirstName(customerFirstName);
}
if (customerLastName != null) {
customer.setCustomerLastName(customerLastName);
}
if (streetAddress1 != null) {
customer.setStreetAddress1(streetAddress1);
}
if (streetAddress1 != null) {
customer.setStreetAddress2(streetAddress2);
}
if (city != null) {
customer.setCity(city);
}
if (stateOrProvince != null) {
customer.setStateOrProvince(stateOrProvince);
}
if (postalCode != null) {
customer.setPostalCode(postalCode);
}
if (country != null) {
customer.setCountry(country);
}
if (homePhone != null) {
customer.setHomePhone(homePhone);
}
if (mobilePhone != null) {
customer.setMobilePhone(mobilePhone);
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}
if (primaryEmailAddress != null) {
customer.setPrimaryEmailAddress(primaryEmailAddress);
}
if (secondaryEmailAddress != null) {
customer.setSecondaryEmailAddress (secondaryEmailAddress);
}
customerDao.saveCustomer(customer);
}

MuszÚ tutaj zaznaczyÊ, ĝe ten przykïad nie jest taki zïy, jak siÚ wydaje. CzÚsto siÚ zdarza, ĝe kod mapowania danych ma doĂÊ zïoĝonÈ formÚ i zawiera
wewnÈtrz sporo logiki biznesowej. OszczÚdziïem Ci, Czytelniku, w tym przykïadzie najgorszego, ale prawdopodobnie dostrzegïeĂ to sam.
Teraz kaĝdy z parametrów innych niĝ customerId jest opcjonalny. Moĝemy
wiÚc uĝyÊ tej metody, by zapisaÊ obiekt Customer w co najmniej kilkunastu sytuacjach biznesowych! Ale czy to naprawdÚ jest dobre? W jaki sposób moglibyĂmy
przetestowaÊ tÚ metodÚ, by zyskaÊ pewnoĂÊ, ĝe w nieodpowiednich sytuacjach
obiekt Customer nie zostanie zapisany?
Bez wchodzenia w zbyt wiele szczegóïów moĝna powiedzieÊ, ĝe istnieje
znacznie wiÚcej sposobów nieprawidïowego dziaïania tej metody niĝ sposobów
jej poprawnego dziaïania. ByÊ moĝe istniejÈ ograniczenia bazy danych, które
zapobiegajÈ utrwalaniu zupeïnie nieprawidïowego stanu, ale w przypadku takiej
postaci, w jakiej kod wystÚpuje teraz, musielibyĂmy zajrzeÊ do bazy danych, ĝeby
mieÊ pewnoĂÊ. Prawie na pewno zajmie nam jakiĂ czas znalezienie mentalnego
odwzorowania pomiÚdzy atrybutami Javy a nazwami kolumn. Kiedy juĝ sprawdzimy tÚ czÚĂÊ, moĝemy siÚ dowiedzieÊ, ĝe ograniczeñ bazy danych nie ma albo
ĝe sÈ one niekompletne.
MoglibyĂmy przyjrzeÊ siÚ wielu klientom (nie liczÈc tych, które zostaïy dodane
po zakoñczeniu tworzenia interfejsu uĝytkownika w celu zarzÈdzania automatycznymi zdalnymi klientami) i porównaÊ wersje kodu ěródïowego, aby uzyskaÊ
jakiĂ poglÈd na temat tego, dlaczego kod zostaï zaimplementowany wïaĂnie tak
jak teraz. Podczas poszukiwania odpowiedzi dowiemy siÚ, ĝe nikt nie potrafi
wyjaĂniÊ, z jakiej przyczyny ta jedna metoda dziaïa tak, jak dziaïa; nikt nie potrafi
teĝ powiedzieÊ, ile istnieje prawidïowych przypadków uĝycia. Zrozumienie tego
bez niczyjej pomocy mogïoby zajÈÊ nawet kilka godzin albo dni.

Logika kowboja
AJ: Ten facet jest tak zdezorientowany, ĝe nie wie, czy nosi
na plecach kartofle, czy teĝ jeědzi na rolkach w stadzie bawoïów.
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Eksperci dziedziny nie mogÈ tutaj pomóc, poniewaĝ by zrozumieÊ kod, musieliby byÊ programistami. Nawet jeĂli kilku ekspertów dziedziny wie o programowaniu chociaĝ tyle, aby przynajmniej potrafiÊ przeczytaÊ kod, to prawdopodobnie
próbujÈc wyjaĂniÊ, co ten kod ma wspieraÊ, bÚdÈ tak samo zagubieni jak deweloper. BiorÈc pod uwagÚ te wszystkie wzglÚdy, zastanówmy siÚ, czy oĂmielimy siÚ
zmieniÊ ten kod, a jeĝeli tak, to jak siÚ do tego zabierzemy.
IstniejÈ tutaj przynajmniej trzy powaĝne problemy:
1. Interfejs metody saveCustomer() niezbyt dokïadnie opisuje cel jej dziaïania.
2. Implementacja metody saveCustomer() wprowadza ukrytÈ zïoĝonoĂÊ.
3. „Obiekt dziedziny” Customer w rzeczywistoĂci wcale nie jest obiektem. Jest
tylko nieinteligentnym kontenerem na dane.
Nazwijmy tÚ sytuacjÚ, która jest nie do pozazdroszczenia, utratÈ pamiÚci
wywoïanÈ anemiÈ. Taka sytuacja zdarza siÚ bardzo czÚsto podczas pracy nad projektami, w których tworzony jest ten rodzaj niejawnego i caïkowicie subiektywnego „projektu” kodu.
Wstrzymaj siÚ przez chwilÚ!
W tym momencie niektórzy czytelnicy mogliby pomyĂleÊ: „Nasze projekty nigdy nie
wykraczajÈ poza biaïÈ tablicÚ. Rysujemy jakÈĂ strukturÚ, a kiedy osiÈgniemy porozumienie, moĝemy swobodnie przejĂÊ do implementacji. To przeraĝajÈce”.
JeĂli tak pomyĂlaïeĂ, spróbuj nie odróĝniaÊ projektu od implementacji. PamiÚtaj,
ĝe jeĝeli stosujesz DDD, to projekt jest kodem, a kod jest projektem. MówiÈc inaczej,
schematy rysowane na biaïej tablicy nie sÈ projektem, a jedynie sposobem dyskutowania o wyzwaniach modelu.
Czytaj uwaĝnie. W dalszej czÚĂci tej ksiÈĝki nauczysz siÚ czerpaÊ pomysïy z rysunków na biaïej tablicy i wykorzystywaÊ je w pracy.

W tym momencie czytelnik powinien umieÊ dostrzegaÊ niebezpieczeñstwa
zwiÈzane z uĝywaniem zïego kodu i czuÊ potrzebÚ tworzenia lepszego projektu.
Dobra wiadomoĂÊ jest taka, ĝe moĝesz odnieĂÊ sukces w opracowywaniu jawnego, dokïadnego projektu kodu.

W jaki sposób stosowaÊ DDD?
Spróbujmy odejĂÊ na chwilÚ od trudnych dyskusji na temat implementacji i opowiedzieÊ o jednej z najpotÚĝniejszych wïasnoĂci metod DDD — JÚzyku Wszechobecnym. Jest to jeden z dwóch najwaĝniejszych filarów DDD. Drugim jest Kontekst Ograniczony (2). Jeden nie moĝe istnieÊ bez drugiego.
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PojÚcia w kontekĂcie
Na tÚ chwilÚ pomyĂl o KontekĂcie Ograniczonym jak o pojÚciowej granicy wokóï
caïej aplikacji albo jak o skoñczonym systemie. Celem istnienia tej granicy jest podkreĂlenie tego, ĝe kaĝde uĝycie okreĂlonego pojÚcia, frazy lub zdania Wszechobecnego
JÚzyka wewnÈtrz tej granicy ma okreĂlone znaczenie w kontekĂcie. Dowolne uĝycie
pojÚcia na zewnÈtrz tej granicy mogïoby mieÊ, i prawdopodobnie miaïoby, caïkowicie
inne znaczenie. Konteksty Ograniczone zostaïy szczegóïowo opisane w rozdziale 2.

JÚzyk Wszechobecny
JÚzyk Wszechobecny jest wspólnym jÚzykiem, którym posïuguje siÚ zespóï. PosïugujÈ siÚ nim zarówno eksperci dziedziny, jak i deweloperzy. W istocie posïugujÈ
siÚ nim wszyscy czïonkowie zespoïu projektowego. Niezaleĝnie od tego, jakÈ
funkcjÚ peïnisz w zespole, ze wzglÚdu na to, ĝe w nim jesteĂ, posïugujesz siÚ JÚzykiem Wszechobecnym projektu.
Zatem uwaĝasz juĝ, ĝe wiesz, czym jest JÚzyk Wszechobecny?
OczywiĂcie, jest to jÚzyk biznesu.
Otóĝ nie.
Z pewnoĂciÈ musi to byÊ przyjÚta terminologia branĝowa.
Nie sÈdzÚ.
Wyraěnie wyglÈda to na ĝargon uĝywany przez ekspertów dziedziny.
Przepraszam, ale nie.
JÚzyk Wszechobecny jest wspóïdzielonym jÚzykiem rozwijanym przez zespóï — grupÚ
tworzonÈ zarówno przez ekspertów dziedziny, jak i deweloperów oprogramowania.
To jest to! Teraz uchwyciliĂmy sedno!
Naturalnie eksperci dziedziny majÈ duĝy wpïyw na JÚzyk, poniewaĝ najlepiej znajÈ tÚ
czÚĂÊ biznesu. MajÈ na niego wpïyw takĝe standardy obowiÈzujÈce w branĝy. Jednakĝe
JÚzyk jest w wiÚkszym stopniu skoncentrowany na tym, wedïug jakich reguï dziaïa
sam biznes. CzÚsto równieĝ zdarza siÚ, ĝe dwóch lub wiÚcej ekspertów dziedziny nie
zgadza siÚ w kwestii pojÚÊ i terminów, z którymi pracujÈ. SÈ one zazwyczaj ěle rozumiane ze wzglÚdu na to, ĝe wczeĂniej eksperci niewystarczajÈco dokïadnie przemyĂleli kaĝdy z przypadków. Zatem podczas gdy eksperci dziedziny i deweloperzy pracujÈ razem w celu opracowania modelu dziedziny, prowadzÈ dyskusje zmierzajÈce
zarówno do kompromisu, jak i konsensusu, by uzyskaÊ najlepszy JÚzyk dla projektu,
zespóï nigdy nie idzie na kompromis w zakresie jakoĂci JÚzyka. Przedmiotem kompromisu sÈ jedynie najlepsze pojÚcia, terminy i znaczenia. PoczÈtkowa zgoda nie oznacza jednak zgody ostatecznej. JÚzyk rozwija siÚ i zmienia w czasie. OsiÈgane sÈ maïe
i duĝe przeïomy — zupeïnie tak, jak w ĝywym jÚzyku.

Nie chodzi gïównie o to, aby deweloperzy „byli po tej samej stronie” co eksperci dziedziny. JÚzyk nie jest wyïÈcznie podzbiorem biznesowego ĝargonu, którego deweloperzy majÈ obowiÈzek uĝywaÊ. To jest prawdziwy JÚzyk, tworzony
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przez caïy zespóï: ekspertów dziedziny, deweloperów, analityków biznesowych —
wszystkich biorÈcych udziaï w budowaniu systemu. Punktem wyjĂcia dla JÚzyka
mogÈ byÊ terminy, które sÈ naturalnym ĝargonem ekspertów dziedziny. JÚzyk
nie ogranicza siÚ jednak wyïÈcznie do nich, poniewaĝ sam JÚzyk z czasem musi siÚ
rozwijaÊ. Wystarczy powiedzieÊ, ĝe kiedy eksperci dziedziny sÈ zaangaĝowani
w tworzenie JÚzyka, czÚsto nie zgadzajÈ siÚ do pewnego stopnia w kwestii terminów i znaczeñ, o których sÈdzono, ĝe sÈ juĝ powszechnie przyjÚte.
W tabeli 1.4 zaprezentowano model w kodzie „stosowania szczepionek
grypy”. Kod jest zapisany w JÚzyku, którym zespóï powinien siÚ otwarcie posïugiwaÊ. Gdy zespóï omawia ten aspekt modelu, dosïownie sÈ wypowiadane takie
frazy jak „PielÚgniarki podajÈ pacjentom szczepionki grypy w standardowych
dawkach”.
Tabela 1.4. Analiza najlepszego modelu dla biznesu
Które okreĂlenie jest lepsze dla biznesu?
Chociaĝ zdania drugie i trzecie sÈ podobne, to zastanówmy siÚ, jak powinien byÊ
zaprojektowany kod.
Moĝliwe punkty widzenia

Wynikowy kod

„Kogo to obchodzi? Po prostu zakodujmy
to jakoĂ”.

pacjent.ustawTypSzczepionki
´(TypySzczepionek.TYP_GRYPA);
pacjent.ustawDawke(dawka);
´pacjent.ustawPielegniarke
´(pielegniarka);

Hm, podejĂcie dalekie od prawidïowego.
„Podajemy pacjentom szczepionki grypy”.

pacjent.podajSzczepionkeGrypy();

Lepiej, ale nie uwzglÚdniamy waĝnych pojÚÊ.
Szczepionka szczepionka =
´szczepionki.
´grypaStandardowaDawkaDorosli();
Wydaje siÚ, ĝe to najlepszy sposób
pielegniarka.podajeSzczepionkeGrypy
— przynajmniej dopóki nie dowiemy siÚ wiÚcej. ´(pacjent, szczepionka);

„PielÚgniarka podaje pacjentom szczepionki
grypy w standardowych dawkach”.

Podczas ewolucji JÚzyka bÚdÈ uwidaczniaïy siÚ drobne rozbieĝnoĂci pomiÚdzy rozumieniem pojÚÊ w formie, w jakiej istniejÈ one w umysïach ekspertów,
a tym, co z tego ewoluuje. Wszystko to jest czÚĂciÈ naturalnego postÚpu rozwoju
jak najlepszego JÚzyka, który przez dïugi czas bÚdzie wywieraï istotny wpïyw
na branĝÚ. Rozwój odbywa siÚ przez otwartÈ dyskusjÚ, analizÚ istniejÈcych dokumentów, „plemiennÈ” wiedzÚ biznesowÈ, która ostatecznie siÚ tworzy, a takĝe
w wyniku odwoïywania siÚ do standardów, sïowników i tezaurusów. Trzeba równieĝ pamiÚtaÊ o sformuïowaniach, w których pewne sïowa i frazy nie pasujÈ do
kontekstu biznesowego tak dobrze, jak poczÈtkowo sÈdziliĂmy; uĂwiadamiamy
sobie wtedy, ĝe inne pasujÈ duĝo lepiej.
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Zastanówmy siÚ nad tym, w jaki sposób tworzy siÚ ten niezwykle waĝny JÚzyk
Wszechobecny. Poniĝej podano kilka sprawdzonych metod. PamiÚtajmy, ĝe eksperymentowanie prowadzi do postÚpów.
x Stwórz rysunki dziedziny fizycznej i pojÚciowej i oznacz je etykietami opisujÈcymi nazwy i akcje. Te rysunki sÈ gïównie nieformalne, ale mogÈ zawieraÊ
pewne aspekty formalnego modelowania oprogramowania. Nawet jeĂli zespóï
stosuje pewne elementy formalnego modelowania z wykorzystaniem jÚzyka
UML (ang. Unified Modeling Language), to staramy siÚ unikaÊ formalnego
stylu, aby nie ograniczaÊ dyskusji i nie usztywniÊ kreatywnoĂci szukanego
JÚzyka w ostatecznej formie.
x Utwórz glosariusz pojÚÊ z prostymi definicjami. Wymieñ pojÚcia alternatywne,
wïÈcznie z tymi, które sÈ obiecujÈce, oraz tymi, które siÚ nie sprawdziïy.
Zapisz informacjÚ o tym, jakie byïy powody niepowodzenia. Podczas doïÈczania definicji w gruncie rzeczy opracowujemy dla JÚzyka frazy wielokrotnego
uĝytku, poniewaĝ jesteĂmy zmuszeni do pisania z wykorzystaniem JÚzyka
dziedziny.
x Jeĝeli nie podoba Ci siÚ pomysï glosariusza, posïuĝ siÚ jakimĂ rodzajem dokumentacji, która zawiera nieformalne schematy waĝnych pojÚÊ oprogramowania. Tak jak powiedziaïem wczeĂniej, celem jest znalezienie dodatkowych pojÚÊ
i fraz JÚzyka.
x Poniewaĝ glosariusz lub inne pisane dokumenty mogïy byÊ utworzone przez
jednego albo kilku czïonków zespoïu, udostÚpnij je pozostaïym czïonkom
zespoïu w celu wyraĝenia opinii. Nie zawsze musisz siÚ zgadzaÊ ze wszystkimi podanymi terminami. Naleĝy zatem zachowaÊ elastycznoĂÊ i gotowoĂÊ
do redakcji.
SÈ to pewne idealne pierwsze kroki zmierzajÈce do stworzenia JÚzyka Wszechobecnego, które pasujÈ do konkretnej dziedziny. Jednakĝe absolutnie nie jest to
model, który rozwijamy. Jest to tylko poczÈtkowa postaÊ JÚzyka Wszechobecnego, która wkrótce zostanie wyraĝona w kodzie ěródïowym Twojego systemu.
Mówimy w Javie, C#, Scali albo jakimĂ innym wybranym jÚzyku programowania. Te rysunki i dokumenty nie uwzglÚdniajÈ równieĝ tego, ĝe JÚzyk Wszechobecny bÚdzie siÚ nadal rozwijaï i przeksztaïcaï. Artefakty, które pierwotnie
prowadziïy nas po inspirujÈcej Ăcieĝce zmierzajÈcej do rozwijania przydatnego
JÚzyka Wszechobecnego dopasowanego do okreĂlonej dziedziny specjalistycznej,
z czasem stanÈ siÚ przestarzaïe. WïaĂnie dlatego to mowa zespoïu i model w kodzie
sÈ najtrwalszym i jedynym gwarantowanym opisem JÚzyka Wszechobecnego.
Poniewaĝ mowa zespoïu i model w kodzie sÈ trwaïym wyraĝeniem JÚzyka
Wszechobecnego, naleĝy przygotowaÊ siÚ na wyeliminowanie rysunków, glosariuszy i innej dokumentacji. Trudno byïoby utrzymaÊ tÚ dokumentacjÚ w zgodzie
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z mówionym JÚzykiem Wszechobecnym i kodem ěródïowym, które sÈ szybko
usprawniane. Nie jest to wymaganie zwiÈzane ze stosowaniem DDD, ale rozwiÈzanie pragmatyczne, gdyĝ utrzymywanie synchronizacji caïej dokumentacji
z systemem staje siÚ niepraktyczne.
DysponujÈc tÈ wiedzÈ, moĝemy zmieniÊ projekt przykïadu saveCustomer().
Zastanówmy siÚ, jak doprowadziÊ do tego, aby klasa Customer odzwierciedlaïa
wszystkie moĝliwe cele biznesowe, które powinna wspieraÊ.
public interface Customer {
public void changePersonalName(
String firstName, String lastName);
public void postalAddress(PostalAddress postalAddress);
public void relocateTo(PostalAddress changedPostalAddress);
public void changeHomeTelephone(Telephone telephone);
public void disconnectHomeTelephone();
public void changeMobileTelephone(Telephone telephone);
public void disconnectMobileTelephone();
public void primaryEmailAddress(EmailAddress emailAddress);
public void secondaryEmailAddress(EmailAddress emailAddress);
}

Moĝna by spieraÊ siÚ, ĝe to nie jest najlepszy model dla klasy Customer, ale
podczas stosowania metod DDD kwestionowanie projektu jest oczekiwane.
Zespóï moĝe swobodnie dyskutowaÊ na temat tego, co jest najlepszym modelem,
i przyjÈÊ ustalenia dopiero po odkryciu i uzgodnieniu JÚzyka Wszechobecnego.
Interfejs zaprezentowany powyĝej jawnie odzwierciedla róĝne biznesowe cele,
które powinna wspieraÊ klasa Customer pomimo wielu ulepszeñ JÚzyka moĝliwych
do wprowadzenia w przyszïoĂci.
Trzeba równieĝ wziÈÊ pod uwagÚ, ĝe wzorzec Usïuga Aplikacji takĝe byïby
refaktoryzowany tak, by odzwierciedlaï wyraěnie cele biznesowe. Kaĝda metoda
Usïugi Aplikacji byïaby modyfikowana w celu obsïugi pojedynczego przypadku
uĝycia albo historyjki uĝytkownika:
@Transactional
public void changeCustomerPersonalName(
String customerId,
String customerFirstName,
String customerLastName) {
Customer customer = customerRepository.customerOfId(customerId);
if (customer == null) {
throw new IllegalStateException("Customer does not exist.");
}
customer.changePersonalName(customerFirstName, customerLastName);
}
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Pokazana metoda róĝni siÚ od oryginalnego przykïadu, w którym wykorzystano pojedynczÈ metodÚ do obsïugi wielu róĝnych przypadków uĝycia lub historyjek uĝytkownika. W nowym przykïadzie ograniczyliĂmy pojedynczÈ metodÚ
Usïugi Aplikacji wyïÈcznie do zmiany nazwiska klienta. Metoda nie robi nic
wiÚcej. Zatem kiedy decydujemy siÚ na zastosowanie DDD, naszym zadaniem
jest odpowiednie udoskonalanie Usïug Aplikacji. To sugeruje, ĝe interfejs uĝytkownika odzwierciedla wÚĝszy zakres celu uĝytkownika niĝ ten, który zostaï
pierwotnie wyznaczony. Jednak teraz ta okreĂlona metoda Usïugi Aplikacji nie
wymaga od klienta podawania dziesiÚciu wartoĂci null za parametrami opisujÈcymi imiÚ i nazwisko.
Czy ten nowy styl projektu uïatwia zadanie naszemu umysïowi? Moĝemy
czytaÊ kod i bez trudu go rozumiemy. Moĝemy teĝ go przetestowaÊ, by potwierdziÊ, ĝe robi dokïadnie to, co powinien, oraz ĝe nie robi niczego, czego robiÊ nie
powinien.
W ten sposób JÚzyk Wszechobecny staje siÚ zespoïowym wzorcem pozwalajÈcym uchwyciÊ pojÚcia i terminy okreĂlonej gïównej dziedziny biznesowej
w samym modelu oprogramowania. Ten model oprogramowania obejmuje
rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki oraz bogatsze wyraĝenia stworzone w sposób formalny i uĝywane przez zespóï. Zarówno oprogramowanie, jak i testy
weryfikujÈce zgodnoĂÊ modelu z reguïami dziedziny sÈ wyraĝone w JÚzyku, którym posïuguje siÚ zespóï.

Wszechobecny, ale nie uniwersalny
Przydaïoby siÚ dodatkowe objaĂnienie dotyczÈce zasiÚgu JÚzyka Wszechobecnego.
Jest kilka podstawowych pojÚÊ, o których powinniĂmy pamiÚtaÊ:
x „Wszechobecny” oznacza „dominujÈcy” albo „obecny wszÚdzie”, poniewaĝ
JÚzykiem mówiÈ czïonkowie zespoïu i wyraĝa go model dziedziny, który zespóï
rozwija.
x Uĝycie sïowa wszechobecny nie jest próbÈ zaznaczenia, ĝe chodzi o rodzaj
uniwersalnego jÚzyka dziedziny obowiÈzujÈcego w caïym przedsiÚbiorstwie
lub na caïym Ăwiecie.
x Jeden JÚzyk Wszechobecny obowiÈzuje w jednym KontekĂcie Ograniczonym.
x Konteksty Ograniczone sÈ stosunkowo maïe — mniejsze niĝ moĝna by to
sobie poczÈtkowo wyobraziÊ. Kontekst Ograniczony jest wystarczajÈco duĝy
tylko do tego, aby uchwyciÊ kompletny JÚzyk Wszechobecny odizolowanej
dziedziny biznesowej, i ani trochÚ wiÚkszy.
x JÚzyk jest wszechobecny tylko wewnÈtrz zespoïu, który pracuje nad projektem
rozwijajÈcym odizolowany Kontekst Ograniczony.
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x W projekcie, w którym jest rozwijany pojedynczy Kontekst Ograniczony,
zawsze istnieje co najmniej jeden dodatkowy odizolowany Kontekst Ograniczony, z którym podstawowy kontekst siÚ integruje, uĝywajÈc Map Kontekstu (3). Kaĝdy z wielu Kontekstów Ograniczonych integrujÈcych siÚ ze sobÈ ma
swój wïasny JÚzyk Wszechobecny, chociaĝ mogÈ istnieÊ terminy, które czÚĂciowo siÚ pokrywajÈ.
x Próba zastosowania jednego JÚzyka Wszechobecnego w caïym przedsiÚbiorstwie albo, jeszcze gorzej, JÚzyka uniwersalnego dla wielu przedsiÚbiorstw
zakoñczy siÚ niepowodzeniem.
Gdy zaczynasz nowy projekt i masz zamiar prawidïowo stosowaÊ metodykÚ
DDD, zidentyfikuj odizolowany Kontekst Ograniczony, który bÚdzie rozwijany.
To wyznacza wyraěnÈ granicÚ wokóï Twojego modelu dziedziny. Naleĝy omawiaÊ, przeprowadzaÊ badania, tworzyÊ pojÚcia, rozwijaÊ i mówiÊ JÚzykiem
Wszechobecnym odizolowanego modelu dziedziny w ramach jawnie okreĂlonego
Kontekstu Ograniczonego. Naleĝy odrzucaÊ wszystkie pojÚcia, które nie sÈ czÚĂciÈ
uzgodnionego JÚzyka Wszechobecnego Twojego odizolowanego Kontekstu.

WartoĂÊ biznesowa uĝywania technik DDD
Jeĝeli doĂwiadczenie czytelnika w jakimĂ stopniu przypomina moje, to z pewnoĂciÈ jest mu wiadome, ĝe deweloperzy oprogramowania nie sÈ w stanie uĝywaÊ wszystkich technologii i technik tylko dlatego, ĝe wydajÈ siÚ one Ăwietne
albo intrygujÈce. Musimy uzasadniÊ wszystko, co robimy. MyĂlÚ, ĝe nie zawsze
tak byïo, ale dobrze, ĝe taka zasada obowiÈzuje teraz. Uwaĝam, ĝe najlepszym
uzasadnieniem stosowania dowolnej technologii lub techniki jest dostarczanie
wartoĂci dla biznesu. Jeĝeli jesteĂmy w stanie ustaliÊ prawdziwÈ, namacalnÈ wartoĂÊ biznesowÈ, to z jakich powodów biznes mógïby odrzuciÊ to, co polecamy?
Przypadek biznesowy jest wzmocniony zwïaszcza wtedy, gdy moĝemy zademonstrowaÊ, ĝe w porównaniu z innymi moĝliwoĂciami wartoĂci biznesowe
wynikajÈce z zastosowania polecanego przez nas podejĂcia sÈ wiÚksze.
Czy wartoĂÊ biznesowa nie jest najwaĝniejsza?
Z pewnoĂciÈ jest. ByÊ moĝe wczeĂniej powinienem zastosowaÊ podtytuï „WartoĂÊ
biznesowa uĝywania DDD”. Ale robiÚ to teraz. Ten podtytuï mógïby wïaĂciwie
brzmieÊ: „Jak sprzedawaÊ DDD szefowi?”. Do czasu, kiedy nie bÚdziesz przekonany,
ĝe istnieje realna szansa implementacji DDD w Twojej firmie, ta ksiÈĝka jest tylko
hipotetyczna. Nie chcÚ, aby lektura tej publikacji byïa dla czytelnika wyïÈcznie Êwiczeniem teoretycznym. ProponujÚ, by w trakcie czytania tej ksiÈĝki porównywaÊ
opisane w niej sytuacje do konkretnej rzeczywistoĂci swojego przedsiÚbiorstwa. Wtedy
moĝna ïatwiej zaobserwowaÊ realne korzyĂci, jakie moĝe osiÈgnÈÊ firma. ZachÚcam
zatem do kontynuowania lektury.
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Rozwaĝmy bardzo realistycznÈ biznesowÈ wartoĂÊ zastosowania DDD. Warto
otwarcie podzieliÊ siÚ tymi spostrzeĝeniami z kierownictwem, ekspertami dziedziny i technicznymi czïonkami zespoïu. Poniĝej sumarycznie przedstawiïem
wartoĂÊ i korzyĂci, które moĝna osiÈgnÈÊ. W dalszej czÚĂci opisaïem je bardziej
szczegóïowo. ZacznÚ od korzyĂci o mniej technicznym charakterze:
1. Organizacja zyskuje przydatny model swojej dziedziny.
2. Powstaje udoskonalona i dokïadna definicja biznesu.
3. Eksperci dziedziny przyczyniajÈ siÚ do tworzenia projektu oprogramowania.
4. Uĝytkownicy zyskujÈ system wygodniejszy do uĝywania.
5. Wokóï modeli tworzone sÈ czytelne granice.
6. Architektura przedsiÚbiorstwa jest lepiej zorganizowana.
7. Stosowane jest zwinne, iteracyjne, ciÈgïe modelowanie.
8. Wykorzystywane sÈ nowe narzÚdzia, zarówno na poziomie strategicznym, jak
i taktycznym.

1. Organizacja zyskuje przydatny model swojej dziedziny
Metodologia DDD kïadzie nacisk na zainwestowanie wysiïków w dziaïania, które
majÈ najwiÚksze znaczenie dla biznesu. Nie staramy siÚ stosowaÊ nadmiernego
modelowania. Skupiamy siÚ na Dziedzinie Gïównej. IstniejÈ równieĝ inne modele,
które wspierajÈ DziedzinÚ GïównÈ. One takĝe sÈ waĝne. Jednak modele pomocnicze nie zawsze otrzymujÈ taki priorytet i nie zawsze poĂwiÚca siÚ im tyle wysiïku
co Dziedzinie Gïównej.
DziÚki temu, ĝe koncentrujemy siÚ na tym, co odróĝnia nasz biznes od wszystkich innych, moĝemy dobrze zrozumieÊ naszÈ misjÚ i poznajemy parametry,
które powinniĂmy ĂledziÊ. Dostarczymy dokïadnie to, co jest potrzebne do tego,
by osiÈgnÈÊ konkurencyjnÈ przewagÚ.

2. Powstaje udoskonalona i dokïadna definicja biznesu
DziÚki DDD biznes i jego misja mogÈ zostaÊ zrozumiane lepiej niĝ kiedykolwiek
wczeĂniej. Sïyszaïem kiedyĂ zdanie, zgodnie z którym JÚzyk Wszechobecny opracowany dla Dziedziny Gïównej biznesu znalazï swojÈ drogÚ do materiaïów
marketingowych. Z pewnoĂciÈ naleĝaïoby go wïÈczyÊ do dokumentów dotyczÈcych wizji i misji.
W miarÚ upïywu czasu i udoskonalania modelu w biznesie rozwija siÚ gïÚbokie zrozumienie problematyki biznesu — moĝe to sïuĝyÊ za narzÚdzie analizy.
Eksperci dziedziny ujawniajÈ szczegóïy, które sÈ ksztaïtowane przez technicz-
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nych partnerów w zespole. Te szczegóïy pomagajÈ w analizie wartoĂci bieĝÈcego
kierunku oraz kierunków w przyszïoĂci — zarówno na poziomie strategicznym,
jak i taktycznym.

3. Eksperci dziedziny przyczyniajÈ siÚ do tworzenia
projektu oprogramowania
Zyskanie gïÚbszego zrozumienia sedna biznesu przez czïonków organizacji tworzy wartoĂÊ biznesowÈ. Eksperci dziedziny nie zawsze zgadzajÈ siÚ w kwestii
pojÚÊ i terminologii. Czasami róĝnicom sprzyjajÈ róĝne doĂwiadczenia z zewnÈtrz,
uksztaïtowane zanim eksperci doïÈczyli do organizacji. Innym razem róĝnice
wynikajÈ z rozbieĝnych Ăcieĝek obranych przez kaĝdego eksperta w ramach tej
samej organizacji. Pomimo róĝnic eksperci dziedziny zaangaĝowani w proces
DDD osiÈgajÈ konsensus. To wzmacnia siïÚ zespoïu i organizacjÚ jako caïoĂÊ.
Deweloperzy zyskujÈ teraz wspólny JÚzyk w ramach jednolitego zespoïu —
razem z ekspertami dziedziny. Dodatkowe korzyĂci osiÈgajÈ z transferu wiedzy
od ekspertów dziedziny, z którymi pracujÈ. atwiejsze jest równieĝ szkolenie
i przekazywanie wiedzy, co jest istotne ze wzglÚdu na to, ĝe deweloperzy czÚsto
przychodzÈ i odchodzÈ — albo do nowej Dziedziny Gïównej, albo w ogóle opuszczajÈ organizacjÚ. Szanse na rozwój „wiedzy plemiennej”, kiedy tylko nieliczni
wybrañcy rozumiejÈ model, sÈ mniejsze. Eksperci, pozostali deweloperzy oraz
nowi czïonkowie zespoïu kontynuujÈ dzielenie siÚ wspólnÈ wiedzÈ, dostÚpnÈ
dla wszystkich osób w organizacji, które jej potrzebujÈ. Ta korzyĂÊ jest moĝliwa
do osiÈgniÚcia ze wzglÚdu na wyraěny cel — zachowanie JÚzyka dziedziny.

4. Uĝytkownicy zyskujÈ system wygodniejszy do uĝywania
CzÚsto moĝna poprawiÊ wygodÚ korzystania uĝytkowników z systemu dziÚki
lepszemu odzwierciedleniu modelu dziedziny. Projektowanie DDD ma formalnie
„wrodzonÈ” cechÚ wywierania wpïywu na sposób posïugiwania siÚ oprogramowaniem przez uĝytkowników.
Gdy oprogramowanie pozostawia swoim uĝytkownikom zbyt duĝo do rozumienia, powstaje koniecznoĂÊ szkolenia uĝytkowników w celu uzyskania zdolnoĂci podejmowania wiÚkszoĂci decyzji. W gruncie rzeczy uĝytkownicy przenoszÈ
zrozumienie tematu ze swoich umysïów na dane wprowadzane w formularzach.
Dane te sÈ nastÚpnie skïadowane w magazynie danych. Jeĝeli uĝytkownicy nie
rozumiejÈ dokïadnie, co jest potrzebne, wyniki sÈ nieprawidïowe. To czÚsto prowadzi do zgadywanki, która koñczy siÚ obniĝonÈ produktywnoĂciÈ, trwajÈcÈ do
czasu, aĝ uĝytkownicy zrozumiejÈ oprogramowanie.
Gdy wraĝenia uĝytkownika zostanÈ zaprojektowane tak, by byïy zgodne
z modelem stworzonym przez ekspertów dziedziny, uĝytkownicy mogÈ wyciÈgaÊ
poprawne wnioski. Oprogramowanie w istocie szkoli uĝytkowników, co zmniejsza
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koszty szkolenia dla biznesu. Szybsza droga do produktywnoĂci z mniejszÈ liczbÈ
szkoleñ — to jest wartoĂÊ biznesowa.
W kolejnych punktach przejdziemy do bardziej technicznych korzyĂci dla
biznesu.

5. Wokóï modeli tworzone sÈ czytelne granice
Zespóï techniczny w mniejszym stopniu zajmuje siÚ dziaïaniami, które mogÈ
wydawaÊ siÚ im uĝyteczne z punktu widzenia algorytmów i oprogramowania,
poniewaĝ musi sprostaÊ oczekiwaniom w postaci korzyĂci dla biznesu. CzystoĂÊ
kierunku pozwala siÚ skupiÊ na sile rozwiÈzania — skierowaÊ wysiïek tam, gdzie
ma on najwiÚksze znaczenie. OsiÈgniÚcie tego celu jest bardzo ĂciĂle powiÈzane
ze zrozumieniem Kontekstu Ograniczonego projektu.

6. Architektura przedsiÚbiorstwa jest lepiej zorganizowana
Gdy Konteksty Ograniczone sÈ dobrze rozumiane i uwaĝnie podzielone, wszystkie zespoïy w przedsiÚbiorstwie zaczynajÈ dokïadnie rozumieÊ, gdzie i dlaczego
sÈ potrzebne integracje. Zarówno granice, jak i relacje pomiÚdzy nimi sÈ jasno
wydzielone. Zespoïy, które stosujÈ przecinajÈce siÚ modele poprzez zaleĝnoĂci
korzystania, uĝywajÈ Map Kontekstu w celu ustalenia formalnych relacji i sposobów integracji. W rezultacie moĝe to doprowadziÊ do bardzo gruntownego
zrozumienia caïej architektury przedsiÚbiorstwa.

7. Stosowane jest zwinne, iteracyjne, ciÈgïe modelowanie
Sïowo projektowanie moĝe wywoïywaÊ negatywne skojarzenia w umysïach przedstawicieli kierownictwa. DDD nie jest jednak trudnym, mocno celebrowanym
procesem projektowania i rozwoju. DDD nie polega na rysowaniu wykresów.
Polega na uwaĝnym dostrajaniu modelu myĂlenia ekspertów dziedziny i przeksztaïcaniu go do postaci modelu przydatnego dla biznesu. Nie chodzi o stworzenie modelu z rzeczywistego Ăwiata, tak jak w modelach, które próbujÈ naĂladowaÊ rzeczywistoĂÊ.
Wysiïki zespoïu sÈ podejmowane zgodnie ze zwinnym podejĂciem do projektowania — bazujÈcym na procesie iteracyjnym i przyrostowym. W projekcie
DDD moĝe byÊ skutecznie zastosowany dowolny proces, którym zespóï sprawnie
siÚ posïuguje. Stworzonym modelem jest dziaïajÈce oprogramowanie. Jest ono
ciÈgle udoskonalane — tak dïugo, aĝ biznes przestanie go potrzebowaÊ.
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8. Wykorzystywane sÈ nowe narzÚdzia,
zarówno na poziomie strategicznym, jak i taktycznym
Kontekst Ograniczony wyznacza zespoïowi granicÚ modelu, w obrÚbie której
moĝna utworzyÊ rozwiÈzanie okreĂlonej biznesowej dziedziny problemu.
WewnÈtrz pojedynczego Kontekstu Ograniczonego wykorzystywany jest JÚzyk
Wszechobecny sformuïowany przez zespóï. PosïugujÈ siÚ nim czïonkowie zespoïu
i jest on obecny w modelu oprogramowania. Zasadniczo odmienne zespoïy
(czasami kaĝdy odpowiedzialny jest za inny Kontekst Ograniczony) uĝywajÈ Map
Kontekstu w celu strategicznej segregacji Kontekstów Ograniczonych i zrozumienia ich integracji. W obrÚbie pojedynczej granicy modelowania zespóï moĝe
wykorzystaÊ dowolnÈ liczbÚ przydatnych narzÚdzi modelowania: Agregaty (10),
Encje (5), Obiekty WartoĂci (6), Usïugi (7), Zdarzenia Dziedziny (8) i inne.

Wyzwania zwiÈzane ze stosowaniem DDD
Podczas wdraĝania DDD napotykamy rozmaite wyzwania. Jest to typowe dla
kaĝdego, komu udaïo siÚ skutecznie wdroĝyÊ to rozwiÈzanie. Jakie sÈ popularne
wyzwania i jak moĝna usprawiedliwiÊ uĝycie DDD, gdy przed nimi staniemy?
Poniĝej omówiÚ najpopularniejsze z nich:
x koszty czasu i pracy, jakie trzeba ponieĂÊ w zwiÈzku z tworzeniem JÚzyka
Wszechobecnego;
x zaangaĝowanie ekspertów dziedziny w poczÈtkowej fazie projektu i przez caïy
czas jego trwania;
x zmiana sposobu myĂlenia deweloperów o rozwiÈzaniach w ich dziedzinie.
Jednym z najwiÚkszych wyzwañ w uĝywaniu DDD sÈ koszty czasu i pracy,
jakie trzeba ponieĂÊ podczas myĂlenia o dziedzinie biznesu, badaniu pojÚÊ i terminologii oraz rozmowach z ekspertami dziedziny w celu odkrywania, ujednolicania i ulepszania JÚzyka Wszechobecnego. Nie moĝna od razu przejĂÊ do kodowania
w technopaplaninie. Jeĝeli chcemy zastosowaÊ DDD w sposób kompletny, tak
aby przyniosïo to najwiÚkszÈ wartoĂÊ dla biznesu, trzeba wïoĝyÊ w to wiÚcej energii
umysïowej i wysiïku, co wymaga wiÚcej czasu. Na wszystko jest potrzebny czas.
Wyzwaniem moĝe byÊ takĝe utrzymanie koniecznego zaangaĝowania ekspertów dziedziny. Niezaleĝnie od tego, jak trudno to osiÈgnÈÊ, jest to konieczne.
Jeĝeli w projekt nie zaangaĝuje siÚ co najmniej jeden prawdziwy ekspert, nie
uda nam siÚ odkryÊ gïÚbokiej wiedzy z zakresu dziedziny. Gdy uda nam siÚ
zdobyÊ zaangaĝowanie ekspertów dziedziny, moĝemy skoncentrowaÊ siÚ na deweloperach. Deweloperzy muszÈ ze sobÈ rozmawiaÊ i uwaĝnie sïuchaÊ prawdziwych
ekspertów, modelujÈc jÚzyk mówiony na oprogramowanie, które odzwierciedla
ich mentalny model dziedziny.
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Jeĝeli dziedzina, w której pracujemy, jest naprawdÚ specyficzna dla naszego
biznesu, to eksperci dziedziny majÈ najbardziej kluczowÈ wiedzÚ zamkniÚtÈ
w swoich umysïach. Trzeba jÈ stamtÈd wyciÈgnÈÊ. Uczestniczyïem w projektach,
w przypadku których spotkania z ekspertami dziedziny byïy bardzo utrudnione.
Czasami eksperci duĝo podróĝowali. Bywaïo, ĝe pomiÚdzy jednogodzinnymi
spotkaniami upïywaïo kilka tygodni. W maïych przedsiÚbiorstwach ekspertem
dziedziny moĝe byÊ dyrektor zarzÈdzajÈcy albo jeden z wiceprezesów. Osoby te
majÈ na gïowie wiele innych spraw, które mogÈ im siÚ wydawaÊ waĝniejsze.

Logika kowboja
AJ: Jeĝeli nie potrafisz schwytaÊ duĝego bawoïa, bÚdziesz
musiaï gïodowaÊ.

Zdobycie zaangaĝowania ekspertów dziedziny moĝe wymagaÊ kreatywnoĂci…

Jak zaangaĝowaÊ ekspertów dziedziny
w projekt
Przerwa na kawÚ. Uĝywaj takiego JÚzyka Wszechobecnego:
„CzeĂÊ, Zosiu, przyniosïem ci duĝy kubek lekkiej, ekstragorÈcej, mieniÈcej siÚ latte z piankÈ. Czy znajdziesz
kilka minut, by porozmawiaÊ…?”.
Naucz siÚ uĝywaÊ JÚzyka Wszechobecnego kierownictwa poziomu C: „…zyski, …, …dochody, …przewaga konkurencyjna, …dominacja rynku”. NaprawdÚ
warto.
Notatki na serwetce.

WiÚkszoĂÊ deweloperów musi zmieniÊ sposób myĂlenia, by móc skutecznie
zastosowaÊ DDD. My, deweloperzy, myĂlimy w kategoriach technicznych. Techniczne rozwiÈzania przychodzÈ nam ïatwo. Nie chcÚ powiedzieÊ, ĝe myĂlenie technicznie jest czymĂ zïym. Chodzi o to, ĝe czasami myĂlenie w sposób mniej techniczny
jest lepsze. Jeĝeli przez caïe lata mieliĂmy w zwyczaju praktykowaÊ rozwijanie
oprogramowania wyïÈcznie w sposób techniczny, to byÊ moĝe nadszedï odpowiedni czas, aby zastanowiÊ siÚ nad nowym sposobem myĂlenia. Rozwijanie JÚzyka
Wszechobecnego swojej dziedziny jest najlepszym punktem wyjĂcia.
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Logika kowboja
LB: Buty tego faceta sÈ za maïe. Jeĝeli nie znajdzie sobie
innej pary, zacznÈ boleÊ go palce.
AJ: Tak jest. JeĂli nie bÚdziesz sïuchaÊ, bÚdziesz musiaï
poczuÊ.

W przypadku stosowania DDD potrzebny jest inny poziom myĂlenia, wykraczajÈcy poza nazewnictwo pojÚÊ. Gdy modelujemy dziedzinÚ poprzez oprogramowanie, musimy dokïadnie zastanowiÊ siÚ nad tym, co robiÈ poszczególne
obiekty modelu. Modelowanie sprowadza siÚ do projektowania zachowania
obiektów. To prawda. Chcemy, aby zachowania byïy wïaĂciwie nazwane, tak
by oddawaïy istotÚ JÚzyka Wszechobecnego. Ale trzeba takĝe wziÈÊ pod uwagÚ
to, co robi obiekt, w kontekĂcie okreĂlonego zachowania. Ten wysiïek wykracza
poza tworzenie atrybutów klasy i wystawianie publicznych getterów i setterów
na uĝytek klientów modelu.
Przyjrzyjmy siÚ teraz bardziej interesujÈcej dziedzinie — takiej, która stawia
wiÚcej wyzwañ w porównaniu z prostÈ dziedzinÈ omawianÈ wczeĂniej. Celowo
powtarzam moje poprzednie wskazówki, aby utrwaliÊ pojÚcia.
Zastanówmy siÚ, co siÚ stanie, jeĝeli ograniczymy siÚ do przygotowania procedur dostÚpu do danych naszego modelu. MówiÈc dokïadniej, jeĂli udostÚpnimy
same procedury dostÚpu do danych obiektów modelu, w rezultacie uzyskamy
jedynie model danych. Przyjrzyjmy siÚ dwóm przykïadom zaprezentowanym
poniĝej i zastanówmy siÚ, który z nich wymaga dokïadniejszej analizy projektowej oraz który przynosi wiÚkszÈ korzyĂÊ dla klientów. Wymaganie dotyczy
modelu Scrum. Polega na przypisaniu pozycji rejestru zadañ do wykonania do
sprintu. Prawdopodobnie robisz to caïy czas, wiÚc jest to dla Ciebie doĂÊ znajoma
dziedzina.
W pierwszym przykïadzie, tak jak powszechnie siÚ to robi, wykorzystano
metody dostÚpu do atrybutów:
public class BacklogItem extends Entity {
private SprintId sprintId;
private BacklogItemStatusType status;
...
public void setSprintId(SprintId sprintId) {
this.sprintId = sprintId;
}
public void setStatus(BacklogItemStatusType status) {
this.status = status;
}
...
}
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A oto kod klienta tego modelu:
// klient przypisuje pozycjĊ rejestru do sprintu
// poprzez ustawienie atrybutów sprintId i status
backlogItem.setSprintId(sprintId);
backlogItem.setStatus(BacklogItemStatusType.COMMITTED);

W drugim przykïadzie skorzystano z zachowania obiektu dziedziny, które
wyraĝa JÚzyk Wszechobecny dziedziny:
public class BacklogItem extends Entity {
private SprintId sprintId;
private BacklogItemStatusType status;
...
public void commitTo(Sprint aSprint) {
if (!this.isScheduledForRelease()) {
throw new IllegalStateException(
"Pozycja musi byÊ zaplanowana do wydania, aby moĝna jÈ byïo przypisaÊ
´do sprintu".);
}
if (this.isCommittedToSprint()) {
if (!aSprint.sprintId().equals(this.sprintId())) {
this.uncommitFromSprint();
}
}
this.elevateStatusWith(BacklogItemStatus.COMMITTED);
this.setSprintId(aSprint.sprintId());
DomainEventPublisher
.instance()
.publish(new BacklogItemCommitted(
this.tenant(),
this.backlogItemId(),
this.sprintId()));
}
...
}

Wydaje siÚ, ĝe klient tego wyraěnego modelu stÈpa po bezpieczniejszym gruncie:
// klient przypisuje pozycjĊ rejestru do sprintu,
// przejawiając zachowanie specyficzne dla dziedziny
backlogItem.commitTo(sprint);

W pierwszym przykïadzie skorzystano z podejĂcia bardzo ukierunkowanego
na dane. ObciÈĝenie zwiÈzane z poprawnym przypisaniem pozycji rejestru do
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sprintu w caïoĂci spoczywa na kliencie. Model, który w istocie nie jest modelem
dziedziny, zupeïnie w tym nie pomaga. Co siÚ stanie, jeĝeli klient przez pomyïkÚ
zmieni tylko pole sprintId, a nie zmieni pola status lub postÈpi odwrotnie? Albo co
siÚ stanie, jeĝeli w przyszïoĂci zajdzie potrzeba ustawienia wartoĂci innego atrybutu?
Trzeba bÚdzie przeanalizowaÊ kod klienta, aby zaimplementowaÊ prawidïowe
odwzorowanie wartoĂci danych na odpowiednie atrybuty obiektu BacklogItem.
Zastosowanie tego podejĂcia ujawnia równieĝ ksztaït obiektu BacklogItem
i wyraěnie skupia uwagÚ na jego atrybutach danych, a nie na jego zachowaniach.
Nawet jeĂli przyjÚlibyĂmy, ĝe metody setSprintId() i setStatus() sÈ zachowaniami, to te „zachowania” nie przynoszÈ ĝadnej prawdziwej biznesowej wartoĂci
dla dziedziny. Te „zachowania” nie wskazujÈ jawnie zamiarów scenariuszy, które
oprogramowanie dziedziny powinno modelowaÊ — tzn. przypisywania pozycji
rejestru do sprintu. PowodujÈ one kognitywne przeciÈĝenie, gdy deweloper klienta
próbuje w myĂlach wybraÊ te spoĂród atrybutów obiektu BacklogItem, które sÈ
wymagane do przypisania pozycji do sprintu. Takich atrybutów moĝe byÊ duĝo,
poniewaĝ jest to model ukierunkowany na dane.
Rozwaĝmy teraz drugi przykïad. Zamiast udostÚpniania klientom atrybutów
danych model udostÚpnia zachowanie, które jawnie i wyraěnie wskazuje, ĝe
klient moĝe przypisaÊ pozycjÚ rejestru do sprintu. Eksperci w tej konkretnej dziedzinie dyskutujÈ nastÚpujÈce wymaganie modelu:
KaĝdÈ pozycjÚ rejestru moĝna przypisaÊ do sprintu. PozycjÚ moĝna przypisaÊ do
sprintu tylko wtedy, gdy zostaïa zaplanowana do wydania. Jeĝeli zostaïa juĝ przypisana do innego sprintu, to przypisanie musi byÊ wczeĂniej anulowane. Gdy
przypisanie zostanie zakoñczone, naleĝy powiadomiÊ o tym zainteresowanych.

Zatem metoda z drugiego przykïadu oddaje JÚzyk Wszechobecny modelu
w kontekĂcie — tzn. KontekĂcie Ograniczonym, w którym wyizolowano typ
BacklogItem. Co wiÚcej, podczas analizy tego scenariusza odkryjemy, ĝe pierwsze
rozwiÈzanie jest niekompletne i zawiera bïÚdy.
W przypadku zastosowania drugiej implementacji klienci nie muszÈ wiedzieÊ,
co jest wymagane do realizacji przypisania — niezaleĝnie od tego, czy jest to
operacja prosta, czy zïoĝona. W implementacji tej metody jest tylko tyle logiki, ile
jest konieczne. Z ïatwoĂciÈ dodaliĂmy warunek zabezpieczajÈcy przed przypisaniem
do sprintu pozycji rejestru, która jeszcze nie zostaïa zaplanowana do wydania.
OczywiĂcie moĝna takĝe umieĂciÊ warunki wewnÈtrz setterów w pierwszej implementacji, ale settery bÚdÈ odtÈd odpowiedzialne za zrozumienie peïnego kontekstu
stanu obiektu, a nie samych wymagañ dotyczÈcych atrybutów sprintId i status.
Istnieje równieĝ inna subtelna róĝnica. ZwróÊmy uwagÚ, ĝe jeĝeli pozycja
rejestru zostaïa wczeĂniej przypisana do innego sprintu, to najpierw bÚdzie anulowane przypisanie jej aktualnego sprintu. To jest waĝny szczegóï, bo kiedy nastÚpuje
anulowanie przypisania pozycji rejestru ze sprintu, trzeba zgïosiÊ klientom Zdarzenie Dziedziny:
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Moĝna anulowaÊ przypisanie do sprintu kaĝdej pozycji rejestru. W przypadku
anulowania przypisania pozycji rejestru do sprintu naleĝy powiadomiÊ zainteresowanych.

Opublikowanie powiadomienia o anulowaniu przypisania uzyskuje siÚ „za
darmo” — poprzez uĝycie zachowania dziedziny uncommitFrom(). Metoda
commitTo() nie musi nawet wiedzieÊ o tym, ĝe inicjuje powiadomienie. Musi jedynie wiedzieÊ, ĝe przed przypisaniem pozycji rejestru do nowego sprintu trzeba
anulowaÊ przypisanie tej pozycji rejestru do dowolnych innych sprintów. Dodatkowo w ramach zachowania dziedziny commitTo() nastÚpuje powiadomienie za
pomocÈ Zdarzenia zainteresowanych stron. Bez umieszczenia tego bogatego
zachowania w obrÚbie obiektu BacklogItem trzeba by byïo publikowaÊ Zdarzenia
z poziomu klientów. To z pewnoĂciÈ spowodowaïoby ujawnienie logiki dziedziny
z modelu. To nie jest dobre.
Wyraěnie widaÊ, ĝe stworzenie obiektu BacklogItem zgodnego z drugim przykïadem wymaga wiÚcej przemyĂleñ w porównaniu z pierwszym. Chociaĝ wysiïek intelektualny nie jest znaczÈco wiÚkszy, korzyĂci sÈ duĝe. Im wiÚcej uczymy
siÚ projektowaÊ w ten sposób, tym projektowanie staje siÚ ïatwiejsze. Ostatecznie
na pewno trzeba wïoĝyÊ wiÚcej wysiïku intelektualnego i wiÚcej pracy, nasiliÊ
wspóïpracÚ i zgrywanie wysiïków zespoïu, ale nie do tego stopnia, aby metodyka
DDD staïa siÚ zïoĝonym procesem. Nowy sposób myĂlenia jest wart wkïadanego
w to wysiïku.
Zapiski na tablicy

x UĝywajÈc konkretnej dziedziny, w której aktualnie pracujesz, wyszukaj popularne pojÚcia i akcje w modelu.
x Zapisz pojÚcia na tablicy.
x NastÚpnie zapisz frazy, które powinny byÊ uĝywane przez zespóï podczas rozmów dotyczÈcych projektu.
x Podyskutuj o nich z prawdziwym ekspertem dziedziny, by dowiedzieÊ siÚ, jak
moĝna je udoskonaliÊ (pamiÚtaj, ĝeby przynieĂÊ kawÚ).

Uzasadnienie dla modelowania dziedziny
Modelowanie taktyczne jest, ogólnie rzecz biorÈc, bardziej zïoĝone od modelowania strategicznego. Zatem jeĝeli zamierzasz rozwijaÊ model dziedziny uĝywajÈcy
taktycznych wzorców DDD (Agregaty, Usïugi, Obiekty WartoĂci, Zdarzenia
itd.), bÚdziesz zmuszony do wykonania wiÚkszej pracy umysïowej i poniesienia
wiÚkszych nakïadów finansowych. JeĂli tak jest, to w jaki sposób organizacja uzasadnia taktyczne modelowanie dziedziny? Jakich kryteriów naleĝy uĝyÊ, by zakwalifikowaÊ okreĂlony projekt do dodatkowych inwestycji niezbÚdnych do prawidïowego zastosowania DDD od góry do doïu?
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Wyobraě sobie, ĝe przewodzisz wyprawie po nieznanym terenie. ChciaïbyĂ
poznaÊ okoliczne lÈdy i granice. Twój zespóï studiuje mapy, byÊ moĝe nawet
rysuje swoje wïasne, i okreĂla swoje strategiczne podejĂcie. Masz zamiar przeanalizowaÊ elementy terenu i zastanowiÊ siÚ, jak moĝna by ich uĝyÊ, aby przyniosïy
korzyĂÊ ekspedycji. Niezaleĝnie od wysiïków wkïadanych w planowanie niektóre
aspekty takiego przedsiÚwziÚcia bÚdÈ naprawdÚ trudne.
Jeĝeli z Twojej strategii wynika, ĝe musisz siÚ wspiÈÊ na pionowe zbocze skaïy,
to do takiej wspinaczki potrzebujesz odpowiednich narzÚdzi taktycznych i wïaĂciwych posuniÚÊ. StojÈc na dole i patrzÈc w górÚ, moĝna zauwaĝyÊ pewne sygnaïy
okreĂlonych wyzwañ i niebezpiecznych obszarów. Pomimo to nie wszystkie szczegóïy bÚdÈ widoczne. Zobaczysz je dopiero wtedy, kiedy zaczniesz siÚ wspinaÊ.
ByÊ moĝe bÚdziesz zmuszony do zainstalowania haków na gïadkiej skale, ale
prawdopodobne jest równieĝ, ĝe wystarczÈ kliny w róĝnych rozmiarach, instalowane w naturalnych pÚkniÚciach. Aby móc przypiÈÊ siÚ do tego zabezpieczenia, bÚdziesz potrzebowaï zapiÚÊ typu karabiñczyk. Moĝesz spróbowaÊ obraÊ
jak najprostszÈ ĂcieĝkÚ, ale musisz dokonaÊ szczegóïowych ustaleñ — punkt po
punkcie. Czasami moĝe nawet wystÈpiÊ koniecznoĂÊ wycofania siÚ i zmiany
trasy, w zaleĝnoĂci od tego, co „podyktuje” skaïa. Wiele osób uwaĝa wspinaczkÚ
za niebezpieczny sport, jednak te osoby, które rzeczywiĂcie siÚ wspinajÈ, mówiÈ,
ĝe to jest bezpieczniejsze niĝ jazda samochodem albo latanie samolotem. Wydaje
siÚ oczywiste, ĝe aby tak byïo, prawdziwi alpiniĂci muszÈ rozumieÊ narzÚdzia
i techniki pozwalajÈce na wïaĂciwÈ ocenÚ skaïy.
Jeĝeli rozwijanie okreĂlonej Poddziedziny (2) wymaga takiej trudnej, a nawet
niepewnej wspinaczki, to warto zastosowaÊ taktyczne wzorce DDD. W inicjatywie biznesowej, która pasuje do kryteriów Dziedziny Gïównej, nie naleĝy zbyt
szybko rezygnowaÊ z uĝycia wzorców taktycznych. Dziedzina Gïówna jest nieznanym i skomplikowanym obszarem. NajlepszÈ ochronÚ przed katastrofalnym
upadkiem podczas „wspinaczki” zespóï uzyskuje dziÚki zastosowaniu odpowiedniej taktyki.
Oto kilka praktycznych wskazówek. ZacznÚ od najbardziej ogólnych, a nastÚpnie przejdÚ do szczegóïów.
x Jeĝeli Kontekst Ograniczony jest rozwijany jako Dziedzina Gïówna, to ma
znaczenie strategiczne dla sukcesu przedsiÚwziÚcia. Podstawowy model nie jest
dobrze rozumiany. Wymaga wielu eksperymentów i refaktoryzacji. Prawdopodobnie zasïuguje na dïugotrwaïe poĂwiÚcenie i ciÈgïe ulepszanie. Nie zawsze
musi to byÊ Dziedzina Gïówna. Niemniej jednak, jeĝeli Kontekst Ograniczony jest zïoĝony, nowatorski i bÚdzie musiaï przetrwaÊ przez dïugi czas
w trakcie wprowadzania zmian, naleĝy rozwaĝyÊ uĝycie wzorców taktycznych
jako inwestycji w przyszïoĂÊ Twojego biznesu. Zakïadamy tutaj, ĝe Dziedzina
Gïówna zasïuguje na najlepsze zasoby deweloperów o wysokich kwalifikacjach.
x Dziedzina, która moĝe siÚ staÊ PoddziedzinÈ GenerycznÈ (2) albo PoddziedzinÈ PomocniczÈ dla swoich konsumentów, moĝe w gruncie rzeczy staÊ siÚ
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DziedzinÈ GïównÈ dla biznesu. Nie zawsze oceniamy dziedzinÚ z punktu
widzenia jej ostatecznych konsumentów. Jeĝeli rozwijasz Kontekst Ograniczony jako gïównÈ inicjatywÚ biznesowÈ, to jest to Twoja Dziedzina Gïówna
niezaleĝnie od tego, jak postrzegajÈ jÈ klienci spoza biznesu. Naleĝy siÚ powaĝnie zastanowiÊ nad uĝyciem wzorców taktycznych.
x JeĂli rozwijasz PoddziedzinÚ PomocniczÈ, która z róĝnych powodów nie moĝe
byÊ pozyskana z zewnÈtrz jako Poddziedzina Generyczna, to istnieje moĝliwoĂÊ, ĝe zastosowanie wzorców taktycznych przyniesie korzyĂÊ. W takim
przypadku warto przeanalizowaÊ umiejÚtnoĂci zespoïu i zastanowiÊ siÚ, czy
model jest nowy i nowatorski. Moĝna go uznaÊ za nowatorski, jeĝeli dodaje
okreĂlonÈ wartoĂÊ biznesowÈ i obejmuje wiedzÚ specjalistycznÈ, a nie wtedy,
gdy jest jedynie intrygujÈcy z technicznego punktu widzenia. JeĂli zespóï
potrafi wïaĂciwie zastosowaÊ projekt taktyczny, a Poddziedzina Pomocnicza
jest nowatorska i bÚdzie musiaïa przetrwaÊ przez wiele lat, to warto zainwestowaÊ w oprogramowanie, wykorzystujÈc projektowanie taktyczne. Jednakĝe
nie czyni to z tego modelu Dziedziny Gïównej, poniewaĝ z punktu widzenia
biznesu jest do jedynie Poddziedzina Pomocnicza.
Powyĝsze wytyczne mogÈ trochÚ ograniczaÊ — zwïaszcza jeĂli w Twojej
firmie jest zatrudnionych wielu deweloperów z duĝym doĂwiadczeniem oraz
wysokim poziomem umiejÚtnoĂci w zakresie modelowania dziedziny. Jeĝeli
doĂwiadczenie jest bardzo duĝe i sami inĝynierowie twierdzÈ, ĝe wzorce taktyczne
sÈ najlepszym wyborem, to zaufanie ich opiniom ma sens. Uczciwi deweloperzy, niezaleĝnie od tego, jak doĂwiadczeni, w okreĂlonej sytuacji powiedzÈ, czy
rozwijanie modelu dziedziny jest, czy nie jest najlepszym wyborem.
Typ samej dziedziny biznesu nie jest automatycznie czynnikiem decydujÈcym
o wyborze podejĂcia do projektowania. Zespóï powinien wziÈÊ pod uwagÚ waĝne
kwestie, które pomogÈ w podjÚciu ostatecznej decyzji. Poniĝej zamieszczono krótkÈ
listÚ bardziej szczegóïowych parametrów decyzyjnych, które w mniejszym bÈdě
w wiÚkszym stopniu sÈ dopasowane do wymienionych wczeĂniej bardziej ogólnych wskazówek.
x Czy eksperci dziedziny sÈ dostÚpni i czy jesteĂ przekonany o sïusznoĂci idei
tworzenia zespoïu skupionego wokóï nich?
x Czy zïoĝonoĂÊ okreĂlonej dziedziny biznesu, która jest dziĂ stosunkowo niska,
z czasem wzroĂnie? Istnieje ryzyko stosowania Skryptu Transakcji1 w odniesieniu do zïoĝonych aplikacji. Jeĝeli uĝywasz Skryptu Transakcji teraz, to czy
wtedy, gdy Kontekst stanie siÚ zïoĝony, potencjalna refaktoryzacja do behawioralnego modelu dziedziny bÚdzie wykonalna?
W tym opisie uogólniïem pojÚcia. Na tej liĂcie uĝyïem terminu „Skrypt Transakcji”
do reprezentacji podejĂÊ innych niĝ modelowanie dziedziny.
1
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x Czy uĝycie taktycznych wzorców DDD uïatwi integracjÚ z innymi Kontekstami Ograniczonymi — zarówno nabytymi na zewnÈtrz, jak i rozwijanymi
samodzielnie?
x Czy w przypadku uĝycia wzorca Skrypt Transakcji rozwijanie oprogramowania naprawdÚ bÚdzie prostsze i bÚdzie wymagaïo mniej kodu? (DoĂwiadczenie z obydwoma podejĂciami udowadnia, ĝe w wielu przypadkach stosowanie Skryptu Transakcji wymaga takiej samej albo wiÚkszej iloĂci kodu.
To prawdopodobnie wynika z niedostatecznie dobrego zrozumienia zïoĝonoĂci
dziedziny i innowacyjnoĂci modelu w fazie planowania projektu. Niedocenianie zïoĝonoĂci dziedziny i jej innowacyjnoĂci zdarza siÚ naprawdÚ czÚsto).
x Czy kluczowa Ăcieĝka i plan czasowy pozwalajÈ na jakikolwiek narzut wymagany dla inwestycji taktycznej?
x Czy taktyczna inwestycja w DziedzinÚ GïównÈ ochroni system przed wpïywami zmian w architekturze? Zastosowanie Skryptu Transakcji moĝe naraziÊ system na takie zmiany (modele dziedziny czÚsto sÈ trwaïe, architektura
natomiast moĝe wywieraÊ negatywny wpïyw na inne warstwy).
x Czy klienci (uĝytkownicy) skorzystajÈ z czystszego, trwalszego podejĂcia do
projektowania, czy teĝ ich aplikacjÚ bÚdzie moĝna niedïugo zastÈpiÊ gotowym rozwiÈzaniem? Inaczej mówiÈc, czy istniejÈ jakiekolwiek powody, aby
rozwijaÊ produkt jako wïasnÈ aplikacjÚ (usïugÚ)?
x Czy rozwijanie aplikacji (usïugi) z wykorzystaniem taktycznych wzorców DDD
bÚdzie trudniejsze niĝ skorzystanie z innych podejĂÊ — na przykïad Skryptu
Transakcji (kluczowe znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na to pytanie majÈ
poziom umiejÚtnoĂci i dostÚpnoĂÊ ekspertów dziedziny)?
x GdybyĂmy dysponowali kompletnym zestawem narzÚdzi do tego, by móc
zastosowaÊ DDD, to czy zdecydowalibyĂmy siÚ na zastosowanie jakiegoĂ
innego podejĂcia (niektóre czynniki sprawiajÈ, ĝe praktyczny staje siÚ okreĂlony model utrwalania, na przykïad mapowanie obiektowo-relacyjne, peïna
serializacja Agregatów i utrwalanie, Magazyn Zdarzeñ lub framework wspierajÈcy taktyczne wzorce DDD; mogÈ istnieÊ takĝe inne czynniki)?
Ta lista nie zostaïa sporzÈdzona z myĂlÈ o Twojej dziedzinie. Prawdopodobnie zdoïaïbyĂ podaÊ kilka dodatkowych kryteriów. Zdajesz sobie sprawÚ z przyczyn stosowania najlepszych i najpotÚĝniejszych metod pozwalajÈcych na osiÈgniÚcie jak najwiÚkszych korzyĂci. Znasz takĝe swojÈ branĝÚ i masz obraz
uĝywanych technologii. W efekcie koñcowym to klient biznesowy ma byÊ zadowolony, a nie uĝytkownicy obiektów i technicy. Naleĝy dokonywaÊ mÈdrych
wyborów.
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DDD nie jest zïoĝonym procesem
W ĝadnym razie nie staram siÚ sugerowaÊ, ĝe prawidïowe stosowanie DDD
prowadzi do „ciÚĝkiego” procesu, obfitujÈcego w skomplikowane procedury
i obszernÈ dokumentacjÚ, którÈ trzeba utrzymywaÊ. Metodyka DDD taka nie
jest. Powinna ona dobrze pasowaÊ do dowolnego frameworka projektowania
Agile, którego zespóï uĝywa, takiego jak Scrum. Jego zasady projektowania koncentrujÈ siÚ raczej na szybkich udoskonaleniach rzeczywistego modelu oprogramowania zgodnie z podejĂciem „najpierw test”. W przypadku koniecznoĂci
opracowania nowego obiektu dziedziny, na przykïad Encji albo Obiektu WartoĂci, naleĝy zastosowaÊ podejĂcie „najpierw test”, które opisano poniĝej.
1. Napisz test, który demonstruje sposób uĝycia nowego obiektu dziedziny przez
klienta modelu dziedziny.
2. Stwórz nowy obiekt dziedziny z kodem, który wystarcza do tego, aby test
siÚ skompilowaï.
3. Refaktoryzuj zarówno test, jak i obiekt dziedziny tak dïugo, aĝ test zacznie
wïaĂciwie reprezentowaÊ sposób, w jaki klient powinien uĝywaÊ obiektu,
a obiekt dziedziny bÚdzie miaï prawidïowe sygnatury metod reprezentujÈce
zachowania.
4. Implementuj poszczególne zachowania obiektu tak dïugo, aĝ test zacznie
przechodziÊ. JednoczeĂnie refaktoryzuj obiekt dziedziny do czasu, aĝ zostanÈ
wyeliminowane wszelkie niewïaĂciwe duplikaty w kodzie.
5. Zademonstruj kod czïonkom zespoïu, wïÈcznie z ekspertami dziedziny, aby
zyskaÊ pewnoĂÊ, ĝe test uĝywa obiektu dziedziny zgodnie z aktualnym znaczeniem JÚzyka Wszechobecnego.
Moĝna by sÈdziÊ, ĝe powyĝszy proces nie róĝni siÚ w ĝaden sposób od podejĂcia „najpierw test”, które stosujemy na co dzieñ. ByÊ moĝe jest ono trochÚ inne,
ale w gruncie rzeczy jest takie samo. Faza testu nie usiïuje udowodniÊ z absolutnÈ
pewnoĂciÈ, ĝe model jest „kuloodporny”. W tym celu póěniej zostanÈ dodane
kolejne testy. Najpierw chcemy skupiÊ siÚ na tym, jak model bÚdzie uĝywany
przez klientów. Te testy sterujÈ projektem modelu. DobrÈ wiadomoĂciÈ jest to,
ĝe na tym w gruncie rzeczy polega zwinne podejĂcie do projektowania. Metodologia DDD promuje lekki rozwój, a nie ceremonialny, zawiïy projekt „z góry”.
Pod tym wzglÚdem to podejĂcie niczym siÚ nie róĝni od powszechnych technologii Agile. Zatem o ile nie sÈdzÚ, aby poprzednio opisane kroki oĂwieciïy
czytelnika w zakresie metodologii Agile, o tyle uwaĝam, ĝe wyjaĂniïy pozycjÚ
metod DDD, które powinny byÊ uĝywane zgodnie z zasadami Agile.
Na dalszym etapie projektu dodamy testy, które zweryfikujÈ poprawnoĂÊ
nowego obiektu dziedziny z kaĝdej moĝliwej (i praktycznej) perspektywy. W tym
momencie interesuje nas jedynie poprawnoĂÊ wyraĝenia pojÚcia dziedziny, które
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jest ucieleĂnione w nowym obiekcie. Czytanie demonstracyjnego kodu testu
w stylu klienta musi ujawniÊ wïaĂciwÈ wyrazistoĂÊ uĝywania JÚzyka Wszechobecnego. Eksperci dziedziny, którzy nie sÈ „techniczni”, powinni móc czytaÊ
kod (z pomocÈ dewelopera) na tyle dobrze, aby uzyskaÊ jasne wraĝenie, ĝe
model osiÈgnÈï cel, jaki zespóï sobie postawiï. To sugeruje, ĝe dane testu muszÈ byÊ
realistyczne oraz muszÈ wspieraÊ i poprawiaÊ poĝÈdanÈ ekspresywnoĂÊ. W przeciwnym razie eksperci dziedziny nie bÚdÈ w stanie obiektywnie oceniÊ implementacji.
PokazanÈ metodÚ zwinnÈ „najpierw test” naleĝy powtarzaÊ tak dïugo, aĝ
uzyskamy model, który dziaïa zgodnie z zadaniami wyznaczonymi dla bieĝÈcej
iteracji. Kroki wymienione wczeĂniej sÈ zgodne ze zwinnymi zasadami programowania. ReprezentujÈ reguïy pierwotnie promowane przez zwolenników Programowania Ekstremalnego. Stosowanie zwinnych reguï projektowania nie
eliminuje ĝadnych zasadniczych wzorców i praktyk DDD. One nieěle do siebie
pasujÈ. OczywiĂcie moĝna korzystaÊ z peïnej metodologii DDD bez stosowania
zasad projektowania „najpierw test”. Zawsze moĝna opracowaÊ testy dla istniejÈcych obiektów modelu. Trzeba jednak pamiÚtaÊ, ĝe projektowanie z perspektywy klienta modelu dodaje bardzo poĝÈdanego wymiaru.

Fikcja z duĝÈ dawkÈ realizmu
Podczas rozwaĝania na temat sposobu jak najlepszej prezentacji przewodnika
wïaĂciwej implementacji DDD staraïem siÚ dostarczyÊ uzasadnienia dla wszystkiego, co zgodnie z tym, co powiedziaïem, powinno byÊ zrobione. To oznaczaïo
dostarczanie odpowiedzi nie tylko na pytanie „jak?”, ale takĝe „dlaczego?”.
Przyszïo mi na myĂl, ĝe przyjrzenie siÚ kilku projektom jako studiom przypadków
wïaĂciwie zilustruje powody, dla których coĂ zasugerowaïem oraz pokazaïem,
ĝe wïaĂciwe uĝycie DDD sprosta powszechnie wystÚpujÈcym wyzwaniem.
Czasami ïatwiej jest spojrzeÊ na problemy, jakie napotykajÈ inne zespoïy
projektowe, i uczyÊ siÚ na podstawie ich niewïaĂciwego uĝywania DDD, niĝ
szukaÊ problemów we wïasnym projekcie. JeĂli uda nam siÚ rozpoznaÊ niedociÈgniÚcia w pracy innych, z pewnoĂciÈ bÚdziemy równieĝ w stanie oceniÊ, czy
podÈĝamy w tym samym, niepewnym kierunku albo nawet tkwimy po uszy
w takim samym bagnie. WiedzÈc, dokÈd zmierzamy lub gdzie juĝ jesteĂmy,
moĝemy wykonaÊ precyzyjne korekty w celu wyeliminowania problemów i unikniÚcia powtórzenia takich samych kïopotów w przyszïoĂci.
Zamiast prezentowaÊ seriÚ rzeczywistych projektów, nad którymi pracowaïem — i tak nie mógïbym otwarcie o nich mówiÊ — zdecydowaïem siÚ uĝyÊ
trochÚ fikcji bazujÈcej na realnych sytuacjach; przytrafiïy siÚ one zarówno mnie
samemu, jak i innym. W ten sposób zdoïaïem utworzyÊ doskonaïy stan wydarzeñ
pozwalajÈcych na zademonstrowanie powodów, dla których okreĂlone podejĂcie
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do implementacji sprawdza siÚ najlepiej albo przynajmniej pozwala najlepiej
sprostaÊ wyzwaniom towarzyszÈcym stosowaniu DDD.
Zatem studia przypadków nie opierajÈ siÚ wyïÈcznie na fikcji. Zaprezentowano w nich fikcyjne przedsiÚbiorstwo z prawdziwej branĝy, fikcyjne zespoïy
w przedsiÚbiorstwie z realnym oprogramowaniem do zbudowania i wdroĝenia
oraz rzeczywiste wyzwania i wynikajÈce z nich problemy razem z realnymi rozwiÈzaniami. Nazwaïem to fikcjÈ z duĝÈ dawkÈ realizmu. Pisanie w tym stylu
wydaje mi siÚ caïkiem skuteczne. Mam nadziejÚ, ĝe czytelnik na tym skorzysta.
Podczas prezentowania dowolnego zbioru przykïadów trzeba ograniczyÊ jego
zakres, by opis byï praktyczny. W przeciwnym razie, z powodu nadmiernej
objÚtoĂci, zarówno nauczanie, jak i uczenie siÚ bÚdÈ utrudnione. Przykïady nie
mogÈ byÊ takĝe nadmiernie uproszczone, poniewaĝ to powodowaïoby pominiÚcie istotnych aspektów. W celu znalezienia odpowiedniej równowagi do
prezentowania przykïadów wybraïem tzw. obszar niezagospodarowany (ang.
greenfield)2.
PrzyglÈdajÈc siÚ projektom w róĝnej fazie, zauwaĝymy problemy, z jakimi
borykajÈ siÚ zespoïy, jak równieĝ sukcesy, które zespoïy odnoszÈ. Dziedzina
Gïówna, która stanowi sedno przykïadów, jest wystarczajÈco zïoĝona, by moĝna
byïo badaÊ DDD z róĝnych perspektyw. Nasze Konteksty Ograniczone uĝywajÈ
jednego albo kilku innych Kontekstów Ograniczonych, co pozwala badaÊ zagadnienia integracji z DDD. Pomimo to na podstawie trzech przykïadowych modeli
nie da siÚ zademonstrowaÊ wszystkich aspektów projektowania strategicznego,
jakie wystÚpujÈ powszechnie w Ărodowisku „obszaru brÈzowego” (ang. brownfield) — tzn. takiego, w którym dziaïa wiele tradycyjnych systemów. Staram
siÚ, by te mniej atrakcyjne regiony nie zostaïy zupeïnie pominiÚte, tak jakby byïy
nieistotne. Tam, gdzie jest to wskazane, odbiegam od gïównych obszarów przykïadów i studiujÚ obszary, w przypadku których moĝna skorzystaÊ ze wskazówek DDD w dodatkowy sposób, przynoszÈcy wiÚksze korzyĂci.
W dalszej czÚĂci tekstu zaprezentujÚ czytelnikom firmÚ i opowiem trochÚ
o zespoïach oraz projektach, nad którymi one pracujÈ.

Firma SaaSOvation, jej produkty i wykorzystanie DDD
Przykïadowa firma nazywa siÚ SaaSOvation. Jak sugeruje nazwa
przedsiÚbiorstwa, SaaSOvation zajmuje siÚ rozwojem aplikacji
SaaS (ang. Software as a Service — dosï. oprogramowanie jako
usïuga). Firma SaaSOvation zapewnia hosting swoich produktów. KorzystajÈ z nich firmy, które dokonajÈ subskrypcji. Plan
biznesowy przedsiÚbiorstwa obejmuje rozwój dwóch produktów.

Autor ma na myĂli zupeïnie nowy temat, gdzie projektowanie odbywa siÚ od zera.
Jest to tzw. obszar zielony (ang. greenfield), w przeciwieñstwie do „obszaru brÈzowego”
(ang. brownfield), tzn. sytuacji, w której juĝ wystÚpujÈ jakieĂ systemy — przyp. tïum.
2
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Flagowy produkt firmy nosi nazwÚ CollabOvation. To aplikacja wspomagajÈca wspóïpracÚ w firmie. Wykorzystano w niej wïasnoĂci najpopularniejszych sieci spoïecznoĂciowych. Obejmuje to fora, wspóïdzielone kalendarze, blogi, komunikatory, wiki, tablice
ogïoszeñ, mechanizmy zarzÈdzania dokumentami, powiadamiania i alarmowania, Ăledzenia
aktywnoĂci oraz czytników RSS. Wszystkie te narzÚdzia wspóïpracy grupowej koncentrujÈ siÚ na potrzebach firm korporacyjnych. PozwalajÈ zwiÚkszyÊ produktywnoĂÊ
w mniejszych projektach, w wiÚkszych programach oraz na przestrzeni wielu jednostek
biznesowych. Wspóïpraca w biznesie jest waĝna ze wzglÚdu na tworzenie i wspomaganie
synergicznej atmosfery we wspóïczesnej, zmieniajÈcej siÚ i czasami niepewnej, ale dynamicznej, gospodarce. Wszystko, co moĝe przyczyniÊ siÚ do zwiÚkszenia produktywnoĂci,
transferu wiedzy, promowania wspóïdzielenia myĂli technicznej i asocjacyjnego zarzÈdzania
procesem twórczym — tak by moĝna byïo wïaĂciwie wykorzystaÊ jego rezultaty — bÚdzie
czynnikiem tworzÈcym przewagÚ w równaniu opisujÈcym sukces przedsiÚbiorstwa. Produkt
CollabOvation stanowi dla klientów wartoĂciowÈ propozycjÚ i jest wyzwaniem dla jego
deweloperów.
Drugi produkt, pod nazwÈ ProjectOvation, to kluczowa Dziedzina Gïówna. NarzÚdzie sïuĝy do zarzÈdzania projektami Agile z wykorzystaniem metodyki Scrum. Jest to
framework wspomagajÈcy iteracyjne i przyrostowe zarzÈdzanie projektem. ProjectOvation oferuje funkcjonalnoĂci zgodne z tradycyjnym modelem zarzÈdzania projektem
Scrum — uwzglÚdnia produkt, wïaĂciciela produktu, zespóï, pozycje rejestru zadañ do
wykonania, zaplanowane wydania i sprinty. Szacowanie pozycji rejestru jest realizowane
za pomocÈ kalkulatorów wartoĂci biznesowych, wykorzystujÈcych analizy typu koszt-zysk.
ProjectOvation zmierza w kierunku zapewnienia jak najlepszego wsparcia dla metodyki
Scrum. Zakïada siÚ jednak, ĝe system SaaSOvation przyniesie wiÚksze korzyĂci.
Produkty CollabOvation i ProjectOvation nie rozwijajÈ siÚ wedïug zupeïnie oddzielnych Ăcieĝek. Czïonkowie zespoïu SaaSOvation i rada doradców przewidzieli innowacjÚ
polegajÈcÈ na dostarczeniu narzÚdzi wspóïpracy do realizacji zwinnych technik rozwoju
oprogramowania. Zgodnie z tym funkcjonalnoĂÊ systemu CollabOvation bÚdzie oferowana jako opcjonalne rozszerzenie produktu ProjectOvation. Nie ulega wÈtpliwoĂci, ĝe
dodatek dostarczajÈcy narzÚdzi wspóïpracy do wspomagania planowania projektu,
dyskutowania o cechach funkcjonalnych i historyjkach, prowadzenia dyskusji grupowej
i zapewniania wsparcia w zespole oraz pomiÚdzy zespoïami bÚdzie popularny. Firma
SaaSOvation przewiduje, ĝe funkcje CollabOvation doda ponad 60 procent subskrybentów systemu ProjectOvation. Trzeba pamiÚtaÊ, ĝe taka dodatkowa sprzedaĝ czÚsto
prowadzi do nowej sprzedaĝy dodatku jako odrÚbnego produktu. Gdy po ustanowieniu
kanaïu sprzedaĝy zespoïy rozwoju oprogramowania zobaczÈ moĝliwoĂci wspóïpracy
w swoim zestawie narzÚdzi zarzÈdzania projektem, ich entuzjazm wpïynie na peïne przyjÚcie kompletnego zestawu narzÚdzi wspóïpracy w caïej firmie. DziÚki temu podejĂciu
do sprzedaĝy firma SaaSOvation prognozuje dalej, ĝe minimum 35 procent caïej sprzedaĝy produktu ProjectOvation bÚdzie prowadziïo do peïnego wdroĝenia produktu CollabOvation. Kierownictwo uwaĝa to za konserwatywnÈ ocenÚ, ale jeĂli przewidywania
okaĝÈ siÚ trafne, bÚdzie to oznaczaïo duĝy sukces.
Najpierw skompletowano zespóï rozwoju produktu CollabOvation. Znalazïo siÚ w nim
kilku wprawionych weteranów, ale wiÚkszoĂÊ zespoïu stanowili Ărednio zaawansowani
deweloperzy. Na pierwszych spotkaniach wskazano metodykÚ DDD jako proponowane
podejĂcie do projektowania i rozwoju. Jeden z dwóch starszych deweloperów uĝywaï
minimalnego zbioru wzorców DDD w poprzednim projekcie u byïego pracodawcy. Ze
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sposobu, w jaki opisaï swoje doĂwiadczenia zespoïowi, bardziej doĂwiadczony deweloper korzystajÈcy z DDD wysnuïby wniosek, ĝe w tym projekcie nie stosowano w peïni
metod DDD. To, czego uĝywano czasami, okreĂla siÚ terminem DDD-Lite.
DDD-Lite to mechanizmy dobierania podzbioru taktycznych wzorców DDD, ale bez
poĂwiÚcania peïnej uwagi odkrywaniu, opracowywaniu i poprawianiu JÚzyka Wszechobecnego. Ponadto w technice tej zazwyczaj pomija siÚ uĝywanie Kontekstów Ograniczonych i Mapowania Kontekstu. DDD-Lite koncentruje siÚ w wiÚkszym stopniu na aspektach
technicznych, a najwaĝniejszym celem jest rozwiÈzywanie problemów technicznych. Moĝe
to przynosiÊ korzyĂci, ale ogólnie rzecz biorÈc, nie sÈ one tak duĝe jak w przypadku stosowania technik modelowania strategicznego. Firma SaaSOvation postanowiïa skorzystaÊ z DDD-Lite. W tej sytuacji takie postÚpowanie szybko doprowadziïo do problemów,
poniewaĝ zespóï nie rozumiaï Poddziedzin ani moĝliwoĂci wyraěnego okreĂlenia Kontekstów Ograniczonych i osiÈganego dziÚki temu bezpieczeñstwa.
Ale mogïo byÊ gorzej. Firma SaaSOvation wïaĂciwie uniknÚïa najwiÚkszych puïapek
zwiÈzanych z uĝywaniem DDD-Lite, ze wzglÚdu na to, ĝe jej dwa gïówne produkty tworzyïy naturalny zbiór Kontekstów Ograniczonych. DziÚki temu modele produktów CollabOvation i ProjectOvation mogïy byÊ formalnie posegregowane. Ale to byï tylko przypadek.
To nie znaczyïo, ĝe zespóï rozumiaï Kontekst Ograniczony. WïaĂnie dlatego wystÈpiïy
problemy. Albo siÚ czegoĂ uczymy, albo spotyka nas niepowodzenie.

Na szczÚĂcie moĝemy skorzystaÊ z przeanalizowania niekompletnego uĝycia
DDD w firmie SaaSOvation. Zespóï w koñcu wyciÈgnÈï wnioski ze swoich
bïÚdów i w peïniejszy sposób zastosowaï techniki projektu strategicznego. Na
podstawie udoskonaleñ wprowadzonych przez zespóï CollabOvation dowiemy
siÚ takĝe, ĝe utworzony póěniej zespóï produktu ProjectOvation skorzystaï na
retrospektywach wczesnych warunków swojego siostrzanego i partnerskiego
projektu. WiÚcej informacji na ten temat moĝna uzyskaÊ w opisie wzorców Poddziedzina (2) i Kontekst Ograniczony (2), jak równieĝ Mapa Kontekstu (3).

Podsumowanie
W niniejszym rozdziale zaprezentowano doĂÊ zachÚcajÈce wprowadzenie w metodykÚ DDD. SÈdzÚ, ĝe do tej chwili czytelnik przekonaï siÚ, iĝ zespóï moĝe odnieĂÊ
sukces, jeĂli zastosuje zaawansowanÈ technikÚ projektowania oprogramowania.
Zgadzam siÚ z tym.
OczywiĂcie nie mam zamiaru nadmiernie upraszczaÊ obrazu. Wdroĝenie DDD
wymaga sporego wysiïku wielu osób. Gdyby to byïo ïatwe, wszyscy pisaliby
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doskonaïy kod, a przecieĝ dokïadnie wiemy, ĝe tak siÚ nie dzieje. Zatem przygotuj siÚ na wysiïek. Warto bÚdzie go podjÈÊ, poniewaĝ dziÚki temu projekt
bÚdzie wyraĝaï dokïadnie to, co robi oprogramowanie.
Oto czego nauczyïeĂ siÚ dotychczas:
x OdkryïeĂ, co dla Twoich projektów i zespoïów moĝe przynieĂÊ zastosowanie
DDD do zmagania siÚ ze zïoĝonoĂciÈ dziedziny.
x DowiedziaïeĂ siÚ, jak oceniÊ, czy Twój projekt kwalifikuje siÚ do zainwestowania w DDD.
x PrzeanalizowaïeĂ popularne alternatywy dla DDD i dowiedziaïeĂ siÚ, dlaczego
stosowanie tego podejĂcia czÚsto prowadzi do problemów.
x ZapoznaïeĂ siÚ z podstawowymi zaïoĝeniami DDD i jesteĂ przygotowany do
wykonania pierwszych kroków w swoim projekcie.
x DowiedziaïeĂ siÚ, jak zaprezentowaÊ DDD swojemu kierownictwu, ekspertom
dziedziny i technicznym czïonkom zespoïu.
x Teraz jesteĂ uzbrojony w wiedzÚ potrzebnÈ do odniesienia sukcesu podczas
stawiania czoïa wyzwaniom DDD.
Oto czym zajmiemy siÚ dalej. NastÚpne dwa rozdziaïy dotyczÈ najwaĝniejszych
aspektów projektowania strategicznego. Kolejny rozdziaï natomiast dotyczy architektury oprogramowania tworzonego z wykorzystaniem metodyki DDD. To
naprawdÚ waĝne zagadnienia, z którymi trzeba siÚ zapoznaÊ przed przystÈpieniem do lektury dalszych rozdziaïów, dotyczÈcych modelowania taktycznego.
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Ograniczony, 37, 63, 90,
109, 114, 119, 184,
230, 291, 365, 409,
519
kompozycja, 602
przekazywanie
komunikatów, 539
zasoby RESTful, 529
Optymalne Nabywanie,
107, 108
Rozliczenia, 110
ToĝsamoĂÊ i DostÚp,
129
ToĝsamoĂÊ i DostÚp,
128, 153, 154, 534
Wspóïpraca, 121, 125,
150, 156, 412, 534,
559
ZarzÈdzania Projektem
Agile, 153
ZarzÈdzanie Projektem
Agile, 130, 405, 407

kontener
na dane, 63
odwracania sterowania,
337
komponentów, 605
odwracania sterowania,
503

Kontrakt usïugi, 182
kontrakty terminowe,
futures, 111
konwencje nazewnictwa
Moduïów, 401
koszt Agregatu, 438

L
lambda, 625
leniwe ïadowanie, 420
Logiczna Mapa
Tïumaczenia, 152
logiczny podziaï
Poddziedzin, 92
LSP, Liskov Substitution
Principle, 507
Luěne sprzÚĝenia, 182

à
ïadowanie Agregatów, 630
ïamanie reguï, 433

M
magazyn
BLOB, 640
danych NoSQL, 486
Data Fabric, 219
Fabric, 220, 221
GemFire, 222
Grid, 219
IEventStore, 615
MongoDB, 487
Riak, 487
Zdarzeñ, 216, 241, 370,
372, 611, 615
implementacja, 633

Magazynowanie Zdarzeñ,
215, 216, 217, 218, 350
Manifest Agile, 130
Mapa
Kontekstu, 519
trzech Kontekstów, 143

Maper Danych, 510
Mapowanie
Kontekstu, 120, 240
ORM, 313

Mapy Kontekstu, 37, 69,
96, 116, 135
maszyny stanu procesu, 563
mechanizm
autohermetyzacji, 246
CiÈgïych Zapytañ, 222
generowania kodu, 297
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leniwego ïadowania, 420
odĂmiecania, 278
ORM, 314
OSIV, 586
przekazywania
komunikatów, 539
Publikuj- -Subskrybuj,
520
utrwalania, 235
utrwalania Magazynu
Zdarzeñ, 392

mechanizmy komunikacji,
137
Mediator, 171, 584
menedĝer, 48
Mercurial, 215
metadane, 215
metoda
add(), 480
addAll(), 480
AllProductsOfTenant(),
494, 499
Apply(), 619
assignUser(), 541
authorFrom(), 535
calendarEntryOfId(),
478
checkForTimedOut
´Processes(), 566
disable(), 548
enable(), 548
enableProductOwner(),
546
enablingOn(), 549
equals(), 242, 306
exchangeName(), 544
Execute(), 624
findNotificationLog(),
384
findTenant(), 601
GET, 188
informProcessTimed
´Out(), 566
initiateDiscussion(), 561
listUnpublished
´Notifications(), 389
LockCustomer(), 621
maintainMembers(), 155
Mutate(), 617, 624
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newProductWith(), 553
nextIdentity(), 238, 448,
483, 491
productOfId(), 513, 516
provisionTenant(), 600
publish(), 362
PublishNotifications(),
388, 391
registerNewObject(), 485
registerObject(), 486
remove(), 317, 480
removeAll(), 480
ReplayEvents(), 632
requestDiscussion(), 556
requestDiscussionIfAvail
able(), 553
save(), 497, 498
saveCustomer(), 61, 63
saveOrUpdate(), 485
scheduleCalendarEntry(),
462
serialize(), 497
session(), 506
setAddress(), 267
setRatings(), 280
setUp(), 516
size(), 499
store(), 374
subscribedToEventType(),
373
tenant(), 595
toGroupMember(), 295
validate(), 273
write(), 601

metodologia
DDD, 70, 82
Scrum, 130, 415

metody
abstrakcyjne, 543
Fabryki, 233
FabrykujÈce, 458
FabrykujÈce wewnÈtrz
Rdzenia Agregatu,
459
HTTP, 188, 529
idempotentne, 188
statyczne, 326

metodyka, Patrz
metodologia
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migawka, 217
Agregatu, 633
stanu, 631

minimalizm integracji, 291
model, 114
Dziedziny, 38, 46, 359,
404
poleceñ, 192
poleceñ uruchamia
zachowania, 198
Prezentacji, 171, 305,
587, 590, 591
Scrum, 75
Widoku, 587
wielokrotnego uĝytku,
140
zapytañ, 194

modelowanie
ciÈgïe, 72
dziedziny, 78
Funkcji-Bez-SkutkówUbocznych, 251
iteracyjne, 72
strategiczne, 37
taktyczne, 39
usïugi w dziedzinie, 333
Zdarzeñ, 351
zwinne, 72

Moderator, 292
Moduï, 94, 116, 160, 173,
397
domain.model, 403
Kontekstu ZarzÈdzanie
Projektem Agile, 404
przed Kontekstem
Ograniczonym, 409
Tabeli, 510

moduïy
potomne, 405
rodzica, 405
warstwy Aplikacji, 408

modyfikowanie
egzemplarza agregatu,
364
identyfikatorów Encji,
246

MoM, message-oriented
middleware, 327
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MongoDB
implementacja
Repozytorium, 494

Monter DTO, 584

N
naduĝywanie typów
WartoĂci, 284
narzÚdzia
modelowania, 73
pomocnicze, 647
raportowania BI, 310
wspóïpracy biznesowej,
121

narzÚdzie RabbitMQ, 155
natywny typ bazy danych,
243
nawigowanie po modelu,
426
nazewnictwo
klas implementacyjnych,
336
Kontekstów
Ograniczonych, 100
metod, 305
Moduïów w modelu,
401, 402

niedostÚpna infrastruktura
komunikatów, 576
niejawna kopia
przy odczycie, 474
przy zapisie, 474

nieskoñczona
skalowalnoĂÊ, 429
niezmienna WartoĂÊ, 284
niezmienniki, 263
faïszywe, 419
modelu, 418

niezmiennoĂÊ, 280
WartoĂci, 303
Zdarzeñ, 649

O
obiekt
BacklogItem, 353
bean, 479
BLOB, 639

Kup książkę

BSONSerializer, 496
BusinessPriority, 300
Calendar, 462
CalendarEntry, 460, 461
CommittedBacklogItem,
431
Customer, 60, 262, 643
Date, 547
DB, 497
Discussion, 463, 538, 562
DomainEvent, 374
DPO, 585
dziedziny, 82
EventStore, 385
ExclusiveDiscussion
´CreationListener,
572
Forum, 558, 562
ForumService, 559
GroupMember, 321
GroupMemberType, 295
IdentityAccessEvent
´Processor, 372
IProvideCustomer
´BillingView, 645
JMX TimerMBean, 391
MemberService, 155
MessageProducer, 391
Moderator, 113, 291
MonetaryValue, 282
MongoDatabaseProvider,
497, 498
NamedCache, 490
Notification, 383, 389,
524
NotificationListener,
391
NotificationReader, 528,
538
NotificationService, 387,
392
POJO, 59
Process, 574, 575
Product, 131, 415, 421,
425
ProductDiscussion
´RequestedListener,
564
ProductService, 569
Rachunek, 110

Session, 481, 483
Sprint, 355
Stanu, 295
StoredEvent, 374
TestableNavigable
´DomainEvent, 527
ThingName, 283
TimeSpan, 483
Transferu Danych,
DTO, 305, 643
UnitOfWork, 484
ValueCostRiskRatings,
312
WarbleValidator, 271
WartoĂci, 99, 290, 297,
422, 501
WartoĂci Collaborator,
538
WartoĂci
UserDescriptor, 332

Obiekty
DostÚpu do Danych, 509
DTO, 583
Enum, 320
Poleceñ, 598
ĂledzÈce, 565
transferu danych, 583
transferu danych, DTO,
191
WartoĂci, 73, 158, 277,
449, 527, 649

obliczenia typu BOTE, 438
obowiÈzki, 258
Obserwator, 171, 198, 359
obsïuga
edycji uĝytkownika, 589
komunikatów, 212, 365,
366, 380
modelu zapytañ, 200
odmiennych klientów,
588
powiadomieñ, 545
unikatowej toĝsamoĂci
Agregatu, 286
wspóïbieĝnoĂci, 415
ĝÈdania, 123

obszary zainteresowania
aplikacji, 581
Oddzielne Drogi, 142
wyjĂcie usïugi, 599
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odkrywanie, 436
Encji, 248, 249
ról i obowiÈzków, 258

odpowiedzialnoĂÊ, 546, 551
Odroczona Walidacja, 269
odtworzenie stanu
WartoĂci, 280
odtwórca roli, 259
odwzorowanie
Hibernate, 313
kolekcji, 313
Obiektu WartoĂci, 312

ograniczenie
modyfikowania, 419
operacja idempotentna, 393
opóěnienia, 369
oprogramowanie jako
usïuga, SaaS, 412
optymistyczna
wspóïbieĝnoĂÊ, 452
opublikowanie, 199
Zdarzenia Dziedziny,
274, 354
BacklogItemCommitte
d, 431

Oracle Coherence, 488
ORM, 310, 319, 320
OSIV, Open Session In
View, 586

P
paczka, bundle, 400
pakiet OSGi, 120
pamiÚÊ, 441
partnerstwo, 141
Person, 256
perspektywa tabeli bazy
danych, 196
plik Tenant.java, 253
pliki
BLOB, 639
JAR, 120

pobieranie powiadomieñ,
550
Poddziedzina, 79, 90, 103,
519
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Generyczna, 79, 98,
105, 580
Katalog, 94
Pomocnicza, 53, 80, 98,
108, 580
Prognozy, 94
Zakupy, 107

podejmowanie decyzji, 446
podmoduïy, 407
Podstawowa ToĝsamoĂÊ,
256
podwójna ekspedycja, 428
Pojedyncza
OdpowiedzialnoĂÊ, 331
pojedyncze Obiekty
WartoĂci, 310
POJO, Plain Old Java
Object, 59
Polecenie, Command, 594
cat, 203
grep, 203
wc, 204

ponowna analiza projektu,
436
Porty i Adaptery, 176, 178
postaÊ zdenormalizowana,
309
Potok przetwarzania, 207
Potoki i Filtry, 203, 204
powiadomienie,
notification, 391
pozycja magazynowa, 95
pozyskiwanie informacji,
436
prawo Demeter, 449
prefiks get, 305
priorytet biznesowy, 299
Proces
Dïugotrwaïy, 208, 212,
551
obliczeñ, 338

procesor
poleceñ, 196
zapytañ, 193

procesy zaawansowane, 573
produkt
jako Agregat, 414
ProjectOvation, 156
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projekt, 63, 102
alternatywny, 442

projektowanie
Encji, 229
idempotentnego obiektu
stanu, 213
Moduïów, 398, 399
Procesów
Dïugotrwaïych, 209
strategiczne, 99, 100
Usïugi, 329
z uĝyciem Moduïów,
398
zaawansowanych
procesów, 573

przekazywanie, 260
komunikatów, 539

przeïÈczenie fail-over, 221
przestrzeganie reguï, 436
przeszukiwanie
Repozytorium, 604
przetwarzanie
poleceñ, 196
Potoków i Filtrów, 205
rozproszone, 219, 223
równolegïe, 209

przyczyny anemii, 57
przydzielanie
odpowiedzialnoĂci, 546
przypadek uĝycia, 423, 587
Publikator Zdarzeñ
Dziedziny, 172, 601
publikowanie
obiektów
NotificationLog, 383
powiadomieñ, 375
middleware, 380
powiadomieñ bazujÈcych
na komunikatach,
387
powiadomieñ
o Zdarzeniach, 376
wewnÚtrznego stanu
Agregatu, 584
wielokanaïowe, 389
Zdarzeñ, 359, 382
Zdarzeñ Dziedziny, 370

Publikuj-Subskrybuj, 359,
365, 520
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R
rachunek, 110
rdzeñ
Agregatu, 458
Oddzielony, 125, 146

refaktoryzacja, 82, 124, 299
handlera, 355

referencje, 426
reguïa DIP, 175
reguïy, 433
projektowania
Moduïów, 398

rejestr, 377
powiadomieñ, 379

relacje, 137
organizacyjne, 140

relacyjna baza danych, 637
renderowanie
Agregatów, 585
Obiektów Dziedziny,
583
obiektów transferu
danych, 583
widoku danych, 500

replikacja
danych, 220
Zdarzenia, 619

Repozytoria, 124, 235, 469
typu kolekcja, 470
typu trwaïy magazyn, 486

Repozytorium
TopLink, 485
zapytania, 587

reprezentacje stanu
egzemplarzy Agregatu,
587
Resolwer ZaleĝnoĂci
Dziedziny, 587
REST, Representational
State Transfer, 185,
189, 190
RESTful, 115, 179, 186,
375, 408, 530
RIA, Rich Internet
Applications, 582
rodzaje Poddziedzin, 98
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rola, 258
IAddOrdersToCustomer,
261
IMakeCustomerPreferre
d, 261
Person, 259
System, 259
User, 259

rozbicie Agregatu, 415
RozïÈczony Model
Dziedziny, 426
rozmiar Kontekstów
Ograniczonych, 116
rozpowszechnianie
wiadomoĂci, 365
Rozproszona PamiÚÊ
PodrÚczna, 201
rozsyïanie, 260
komunikatów, 375
Zdarzenia, 362

rozwiÈzywanie konfliktów
Zdarzeñ, 628
rozwijanie
oprogramowania, 52
równoĂÊ WartoĂci, 286
równowaĝenie obciÈĝenia,
622
RPC, Remote Procedure
Calls, 327, 367, 520
rywalizacja o dostÚp, 424
Rzutowanie Odczytów
Modelu, 642, 644

S
SaaS, Software as a Service,
84, 412
Saga, 208
Scenariusz
Transakcji, 603
uĝycia, 439

schizofrenia obiektowa, 260
Scrum, 130
SEC, Securities and
Exchange Commission,
111

Separacja Poleceñ od
Zapytañ, 287
serializacja
JSON, 374
specjalistyczna, 488

serializator
DataContractSerializer,
648
JsonSerializer, 648
Zdarzeñ, 647

serwer HTTP typu
RESTful, 187
Sesja, 470
setter, 59
Siatka, 201
danych Coherence, 487

skalowalnoĂÊ, 429
skïadnia lambda, 625
Skrypt Transakcji, 59, 510
sïuchacz powiadomieñ,
543, 558
ExclusiveDiscussion
´CreationListener,
560
ProductDiscussion
´RetryListener, 566

SOA, Service-Oriented
Architecture, 181, 327
specyfikacja, 269, 653
JavaBean, 305

spoïecznoĂÊ DDD, 102
spójnoĂÊ
infrastruktury obsïugi
komunikatów, 366
ostateczna, 429
implementacja, 443
transakcyjna, 418

stabilnoĂÊ toĝsamoĂci, 246
Stan, 158, 509
typu CurrencyType, 297
A+ES, 611
Agregatu, 352, 584,
587, 617
Procesu, 212, 563
REQUESTED, 554

standard Java-Bean, 58
statyczne tworzenie
egzemplarzy, 298
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stosowanie
DDD, 49, 63, 73
Rzutów, 642
Wstrzykiwania
ZaleĝnoĂci, 337

Strategia, 269, 302
straty magazynowe, 96
straĝnik, 266
Strumieñ
Zdarzeñ Agregatu, 628,
631, 638
Zdarzeñ Dziedziny, 611

styl
architektoniczny, 163
EDA, 202
mechanizmów
utrwalania, 487
REST, 185, 375, 587

Subskrybenci, 363
subskrybent zdarzenia, 199
subskrypcja, 363
Subversion, 215
system, 580
Coherence, 488, 490
e-Commerce, 95
kontroli wersji, 215
Lokad, 93
Magazyn, 96
Oracle WebLogic, 605
Prognozowania, 105
ProjectOvation, 131
RabbitMQ, 542
RPC, 152

systemy
CRUD, 228
N-warstwowe, 170
rozproszone, 521
tradycyjne, legacy
systems, 215

szacowanie kosztu
Agregatu, 438
szeregowanie cykliczne, 623
szerokoĂÊ kolumny, 313
SzeĂciokÈty, 119
szyfrowanie, 331
hasïa, 332
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¥cisïa Architektura
Warstw, 171
Ăledzenie
bïÚdów, 371
limitu czasu, 563
zmian stanu Encji, 274

Ărodowisko CLR, 120

T
tabela MySQL, 319
technika Powiedz, nie
pytaj, 449
technologia
ActiveX, 58
Agile, 82
HATEOAS, 149
JAX-RS, 180

Tenant, 253
test, 82
jednostkowy, 653

testowanie
niezmiennoĂci, 300
Obiektów WartoĂci, 298
Repozytoriów, 511
Usïug, 341
z wykorzystaniem
implementacji
w pamiÚci, 514
zapisu, 513

timer TimerMBean, 392
tolerancje opóěnieñ, 369
TopLink
implementacja
Repozytorium, 484

towar
opuszczajÈcy magazyn, 96
zarezerwowany, 95

towary, commodities, 111
toĝsamoĂÊ, 357
zastÚpcza, 243

transakcje, 364, 501
globalne, 435

transfer danych, 583
Transformator Danych, 588
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translator
CollaboratorTranslator,
536
tranzycja liczby godzin, 453
tropiciel, 211
trwaïy magazyn, 486
tryb Klient – Dostawca, 141
tworzenie
egzemplarzy Encji, 265
egzemplarzy obiektów
CalendarEntry, 460
egzemplarzy obiektu
Discussion, 463
Encji Gïównej, 447
obiektu ĂledzÈcego, 565
projektu
oprogramowania,
71
Repozytorium, 476
Systemu e-Commerce, 95
toĝsamoĂci zastÚpczej,
243
typu WartoĂci, 279
Zdarzeñ, 350

Typ
Bazowy Warstwy, 244,
315, 447, 507
enum, 295
kolekcja, 470
ProjectId, 649
Serializable, 303
trwaïy magazyn, 470
wyliczeniowy, 321

typy
Agregatów, 39
niestandardowe, 314
standardowe, 111, 158,
292, 294
Wzmocnione, 293

U
ukierunkowana na
komunikaty warstwÚ
middleware, 327
UML, Unified Modeling
Language, 66
unikanie
odpowiedzialnoĂci, 551
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unikatowa toĝsamoĂÊ, 229
uprawnienia, 101
User, 253
Usïuga, 73, 116, 325
AccessService, 532
Aplikacji, 59, 67, 126,
327, 340, 417, 552,
592
dostÚp do Agregatu, 614
implementacja, 613
wzorzec A+ES, 613
biznesowa, 580
Dziedziny, 40, 124, 290,
297, 327, 340, 500,
613
MemberService, 155, 405
Otwartego Hosta, 115,
143 159, 171, 465,
534
ProductService, 564
TeamService, 545

usïugi

REST, 155
transformacji, 341

utrwalanie, 637
Encji, 241, 242
kolekcji egzemplarzy
WartoĂci, 314
Magazynu Zdarzeñ, 392
obiektów BLOB, 639
Obiektów WartoĂci, 308
obiektu, 241

uwierzytelnianie, 329,
335, 342
uzasadnienie dla
modelowania
dziedziny, 78
Uĝytkownicy systemu, 255
Uĝytkownik, User, 101, 256
uĝywanie
Magazynu Zdarzeñ, 372
Mediatora, 584

W
walidacja, 265
atrybutów, 266
caïych obiektów, 269
Encji, 272
kompozycji obiektów, 273
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walidator wielokrotnego
uĝytku, 270
Warstwa, 119, 170
Aplikacji, 57, 408
Infrastruktury, 170, 604
Interfejsu Uĝytkownika,
295, 408, 502
middleware, 375, 380
Usïug, 57
ZapobiegajÈca
Uszkodzeniom, 141,
150–154, 291, 381,
405, 465, 533

Warstwy Interfejsu
Uĝytkownika
i Aplikacji, 170
wartoĂci
biznesowe, 50, 69, 184
denormalizowane, 313
serializowane, 313

WartoĂÊ
Caïa, 281, 285
MonetaryValue, 293
niezmienialna, 279
null, 268, 335

wartownik, 246
wÈtki rywalizujÈce, 627
WebLogic, 605
widok, 590
ArchivedProjectsPerCu
stomer
interakcji, 362
Modelu Odczytu, 646
View, 646

Wielka Kula Bïota, 101,
137, 142
Wielokrotne
wykorzystywanie, 182
wizualne narzÚdzia
programowania, 58
wïaĂciciel produktu, 540
wïaĂciwoĂci
Encji, 249
klasy, 651
Zdarzeñ, 351

wïaĂciwoĂÊ
discussion, 562
eventBody, 374

wpis, entry, 487

wsparcie spójnoĂci
ostatecznej, 430
wspólne dziaïanie
Agregatów, 426
wspóïbieĝnoĂÊ, 626
Wspóïdzielone JÈdro, 114,
190
Wstrzykiwanie ZaleĝnoĂci,
176, 337, 454, 604
Wtyczki, 176
Wyciekanie Modelu
Danych, 309
wydajnoĂÊ, 630
Agregatów A+ES, 633
zapytañ, 435

Wydawca, 359
Wydzielony Interfejs, 305,
333, 382
wygodny
interfejs uĝytkownika,
433
system, 71

wyjÈtek
AuthenticationFailed
´Exception, 344
EventStoreConcurrency
Exception, 627
IllegalArgument
´Exception, 308

wyjÈtki frameworka
Hibernate, 481
wykres sekwencji, 372
WykrywalnoĂÊ, 182
wymagania funkcjonalne,
179
wymienianie informacji, 522
wysokopoziomowe wzorce
projektowania, 147
wysyïanie
wielokrotne
komunikatu, 393
zmagazynowanych Zdar
zeñ, 375

wyszukiwanie
egzemplarzy, 513
egzemplarzy obiektu
Product, 493
identyfikatora, 240
podstawowych
zachowañ, 253
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wzbogacanie Zdarzeñ, 645
wzorce
architektoniczne, 163
implementacji, 655
pomocnicze, 647

wzorzec
A+ES, 612, 630, 655
Agregat, 429
Aktywny Rekord, 510
Architektury
Warstwowej, 170
Brama do Danych
Tabeli, 510
Budowniczy, 457
Checks, 269
CQRS, 193, 588
DAO, 510
Dïugotrwaïe Procesy, 563
Fabryka, 457
Fabryka Abstrakcyjna,
457
Interfejsu UjawniajÈcego
Zamiar, 254
Kometa, 201
Magazynowanie
Zdarzeñ, 216, 350
Maper Danych, 510
Mapowania Kontekstu,
120
Metoda FabrykujÈca, 457
Moduï Tabeli, 510
Polecenie, 223, 594
projektowy Obserwator,
198
Publikuj-Subskrybuj, 365
separacji poleceniezapytanie, CQS, 191
Skrypt Transakcji, 510
Specyfikacja, 269
Stan, 295, 296
Strategia, 269
Typ Bazowy Warstwy,
244
Usïuga Aplikacji, 67
WartoĂÊ Caïa, 281
½ródeï Zdarzeñ, 217

Y
YAGNI, 584

Z
Zachowania Pozbawione
Skutków Ubocznych,
279, 287
zapis z opóěnieniem, 620
zapiski na tablicy, 78, 98,
106, 108, 113, 116,
118, 147, 151, 246,
356, 381, 419, 431
zapytania
CQS, 417
do Repozytorium, 587

zapytanie o identyfikator,
242
zarchiwizowany rejestr, 377
zarzÈdzanie
odstÚpami czasu, 391
projektem, 85
Agile, 130, 140
Scrum, 130
spójnoĂciÈ, 419
transakcjami, 501
wspóïbieĝnoĂciÈ, 626

zasada
DRY, 49
Odwracania ZaleĝnoĂci,
174, 333, 336, 479
Odwracania ZaleĝnoĂci,
DIP, 581
podstawienia Liskov,
LSP, 507

zasady
dotyczÈce
Repozytoriów, 472
projektowe usïug, 182

zasiÚg JÚzyka
Wszechobecnego, 68
zasoby RESTful, 376, 408,
530
zastÚpczy identyfikator
toĝsamoĂci, 245, 316
zastÚpowalnoĂÊ, 284
zastosowanie
Agregatów, 412
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DDD, 44
Encji, 227
straĝników, 266
stylu EDA, 202

zaĂlepka, mock, 342
zbiór interfejsów SOAP, 183
zdalne wywoïania
procedur, RPC, 327,
367, 520
Zdarzenia, 116, 524
Dziedziny, 40, 73, 129,
155, 172, 198, 202,
208, 211, 347, 429,
601, 647
niemutowalne, 353
z cechami Agregatu, 356

zdarzenie
AllPhoneNumbers
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