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ROZDZIA 4.

Wyizolowanie
dziedziny

F

ragment oprogramowania, który adresuje gïówne problemy dziedziny, stanowi najczÚĂciej tylko maïÈ czÚĂÊ caïego systemu informatycznego.
Niemniej jednak jego znaczenie jest nieproporcjonalne w stosunku do
rozmiaru. Aby móc zastosowaÊ nasze najlepsze pomysïy, musimy byÊ
w stanie dostrzec w poszczególnych elementach modelu caïy system.
Nie moĝemy byÊ zmuszeni do wybierania ich z wiÚkszego zestawu obiektów, tak jak gwiazdozbiorów na nocnym niebie. Musimy oddzieliÊ obiekty
dziedziny od innych funkcji systemu, aby nie mieszaÊ pojÚÊ dziedzinowych
z innymi, zwiÈzanymi jedynie z technologiÈ oprogramowania. W gÈszczu
caïego systemu nie moĝemy teĝ straciÊ z oczu samej dziedziny.
W tym celu powstaïy zaawansowane techniki sïuĝÈce do wyizolowania dziedziny. To dobrze znany obszar, lecz jest on tak istotny w prawidïowym zastosowaniu pryncypiów modelowania dziedzinowego, ĝe musi
zostaÊ w tym miejscu krótko omówiony z punktu widzenia projektowania
sterowanego dziedzinÈ.
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Architektura warstwowa

W przypadku prostej aplikacji wspierajÈcej uĝytkownika w procesie wyboru
miejsca przeznaczenia dla ïadunku z listy dostÚpnych miast musi istnieÊ
kod programu, który (1) rysuje element interfejsu uĝytkownika na ekranie,
(2) zadaje pytanie do bazy danych w celu uzyskania listy wszystkich moĝliwych miast, (3) odczytuje wybór uĝytkownika i go sprawdza, (4) przypisuje wybrane miasto do ïadunku oraz (5) zapisuje wybór do bazy danych. Caïy ten kod naleĝy do jednego programu, lecz tylko jego maïa
czÚĂÊ jest zwiÈzana z dziedzinÈ logistyki morskiej.
Programy wymagajÈ od projektu oraz kodu, aby obsïugiwaïy wiele
róĝnych rodzajów zadañ. MuszÈ przecieĝ pobieraÊ dane od uĝytkownika,
wykonywaÊ logikÚ biznesowÈ, odwoïywaÊ siÚ do bazy danych, komunikowaÊ przez sieci komputerowe, wyĂwietlaÊ informacje dla uĝytkownika
i tak dalej. Z tej przyczyny iloĂÊ kodu odpowiedzialnego za kaĝdÈ funkcjonalnoĂÊ programu moĝe byÊ znaczna.
W programowaniu obiektowym kod obsïugujÈcy interfejs
uĝytkownika, bazÚ danych, a takĝe wykonujÈcy inne czynnoĂci
pomocnicze jest bardzo czÚsto umieszczany bezpoĂrednio w obiektach biznesowych. Dodatkowa logika biznesowa jest równieĝ

94

Kup książkę

ROZDZIA 4. WYIZOLOWANIE DZIEDZINY

Poleć książkę

umieszczona w kodzie interfejsów uĝytkownika oraz skryptach
bazodanowych. Dzieje siÚ tak dlatego, iĝ w krótkiej perspektywie
jest to najprostszy sposób na utworzenie dziaïajÈcego kodu.
W sytuacji, gdy kod zwiÈzany z dziedzinÈ jest rozproszony
w tak duĝej iloĂci innego kodu, niezmiernie trudno jest go dojrzeÊ
i zrozumieÊ. Pobieĝne zmiany do interfejsu uĝytkownika mogÈ
w rzeczywistoĂci zmieniÊ logikÚ biznesowÈ. A zmiana reguïy biznesowej moĝe wymagaÊ skrupulatnego Ăledzenia kodu obsïugujÈcego interfejs uĝytkownika, bazÚ danych lub inne elementy programu. Implementacja spójnych obiektów sterowanych modelem
staje siÚ niepraktyczna, a testowanie automatyczne jest niewygodne. Z powodu wszystkich tych technologii i logiki zaangaĝowanych w kaĝdÈ czynnoĂÊ program musi albo byÊ bardzo prosty,
albo teĝ stanie siÚ praktycznie niemoĝliwy do zrozumienia.
Tworzenie programów obsïugujÈcych bardzo zïoĝone zadania wymaga
rozdzielenia zagadnieñ, umoĝliwiajÈc tym samym samodzielne i wyïÈczne
skupienie siÚ na róĝnych czÚĂciach projektu. W tym samym czasie zïoĝone
interakcje w systemie muszÈ byÊ przeprowadzane z myĂlÈ o utrzymaniu
tej rozïÈcznoĂci.
Istnieje wiele sposobów podziaïu systemu informatycznego, jednak
doĂwiadczenie przemysïowe pozwoliïo utworzyÊ i zdefiniowaÊ ARCHITEKTURY WARSTWOWE, skïadajÈce siÚ w szczególnoĂci z kilku caïkiem
standardowych warstw. Metafora podziaïu systemu na warstwy jest tak
powszechnie stosowana, ĝe dla wiÚkszoĂci programistów wydaje siÚ intuicyjna. W literaturze dostÚpnych jest wiele dobrych dyskusji na temat
podziaïu systemów na warstwy. Niektóre z nich sÈ nawet ujÚte w postaci
wzorców (jak w ksiÈĝce Buschmana1 z roku 1996 — strony 31 – 51).
Podstawowa zasada stanowi, ĝe dowolny element w danej warstwie jest
zaleĝny jedynie od innych elementów w tej samej warstwie lub w warstwach niĝszych. Komunikacja w górÚ musi przechodziÊ przez mechanizm
poĂredni, który zostanie omówiony nieco póěniej.
PodstawowÈ wartoĂciÈ warstw jest fakt, iĝ kaĝda z nich specjalizuje
siÚ w konkretnym aspekcie programu komputerowego. Ta specjalizacja
umoĝliwia utworzenie bardziej spójnych projektów kaĝdego z nich, a co
za tym idzie, projekty te sÈ prostsze w interpretacji. OczywiĂcie, niezmiernie istotne jest wybieranie warstw, które bÚdÈ zawieraÊ najbardziej spójne
i waĝne aspekty projektu. Z pomocÈ ponownie przychodzÈ doĂwiadczenie
Frank Buschman jest wspóïautorem ksiÈĝki Pattern-Oriented Software Architecture, opisujÈcej szczegóïowo zastosowanie wzorców w projektowaniu architektury — przyp. tïum.
1
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oraz konwencje przemysïowe. Chociaĝ istnieje wiele typów warstw, to
jednak najbardziej skuteczne architektury uĝywajÈ pewnych odmian nastÚpujÈcych czterech warstw pojÚciowych:
Warstwa interfejsu
uĝytkownika
(lub prezentacji)

Odpowiedzialna za wyĂwietlanie informacji
dla uĝytkownika oraz interpretacjÚ jego poleceñ.
Zamiast uĝytkownika zewnÚtrzny aktor moĝe byÊ
niekiedy innym systemem komputerowym.

Warstwa aplikacji

Definiuje zamierzone zadania programu i steruje
obiektami dziedziny w celu rozwiÈzania postawionych
przed nimi zadañ. Zadania, za które jest odpowiedzialna
ta warstwa, sÈ znaczÈce dla biznesu i wymagane w celu
poprawnego wspóïdziaïania z warstwami aplikacji
innych systemów. Warstwa jest utrzymywana
w zwiÚzïej postaci. Nie zawiera reguï ani wiedzy
biznesowej, a jedynie zarzÈdza zadaniami i deleguje je
do rozwiÈzania przez obiekty dziedzinowe w kolejnej
warstwie niĝej. Warstwa nie musi odzwierciedlaÊ
konkretnej sytuacji biznesowej, lecz moĝe posiadaÊ
stan, ukazujÈcy postÚp zadania uĝytkownikowi
lub programowi.

Warstwa dziedziny
(lub modelu)

Warstwa odpowiedzialna za reprezentacjÚ zagadnieñ
biznesowych, informacji o sytuacji biznesowej oraz
reguï biznesowych. W tym miejscu jest przechowywany
oraz uĝywany stan odzwierciedlajÈcy sytuacjÚ
biznesowÈ, chociaĝ szczegóïy techniczne zwiÈzane
z przechowywaniem tego stanu sÈ oddelegowane
do warstwy infrastruktury. Ta warstwa stanowi istotÚ
programu od strony biznesowej.

Warstwa
infrastruktury

UdostÚpnia podstawowe moĝliwoĂci techniczne
wspierajÈce warstwy wyĝsze, tj. komunikaty wysyïane
do aplikacji, zachowywanie dziedziny, rysowanie
elementów interfejsu uĝytkownika itp. Warstwa
infrastruktury moĝe równieĝ poprzez szkielet
architektury wspieraÊ wzorzec interakcji pomiÚdzy
wszystkimi czterema warstwami.

Niektóre projekty nie tworzÈ ostrego podziaïu pomiÚdzy warstwami
interfejsu uĝytkownika oraz aplikacji. Inne majÈ wiele warstw infrastruktury. Jednak to wïaĂnie wydzielenie warstwy dziedziny jest istotne w celu
umoĝliwienia stosowania PROJEKTU STEROWANEGO MODELEM.
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Dlatego:
Podziel zïoĝony program na warstwy. Utwórz projekt kaĝdej z nich, czyniÈc jÈ zarazem spójnÈ, jak i zaleĝnÈ jedynie od
warstw poïoĝonych niĝej. Aby utrzymaÊ luěne powiÈzanie z wyĝszymi warstwami, stosuj standardowe wzorce architektoniczne.
UmieĂÊ kod zwiÈzany z modelem dziedziny w pojedynczej warstwie i odizoluj go od kodu interfejsu uĝytkownika, aplikacji oraz
infrastruktury. DziÚki takiemu podejĂciu obiekty dziedziny, pozbawione koniecznoĂci obsïugi wyĂwietlania, przechowywania, zarzÈdzania zadaniami aplikacji itd., mogÈ skoncentrowaÊ siÚ jedynie
na wyraĝeniu modelu dziedziny. To umoĝliwia wzbogacenie
i uproszczenie modelu na tyle, aby mógï on wychwyciÊ wiedzÚ
biznesowÈ i wykorzystaÊ jÈ w praktyce.
Oddzielenie warstwy dziedziny od warstw infrastruktury oraz interfejsu uĝytkownika umoĝliwia utworzenie bardziej przejrzystego projektu
kaĝdej z nich. Utrzymanie wyizolowanych warstw jest zdecydowanie mniej
kosztowne, poniewaĝ sÈ one rozwijane we wïasnym tempie i odpowiadajÈ na róĝne wïasne potrzeby. Podziaï na warstwy pomaga równieĝ we
wdroĝeniu systemu rozproszonego, pozwalajÈc na umieszczenie poszczególnych warstw na róĝnych serwerach oraz klientach w celu zmniejszenia narzutu komunikacyjnego i zwiÚkszenia wydajnoĂci (Fowler 1996).
Przykïad

Podziaï na warstwy w przypadku funkcjonalnoĂci
internetowej systemu bankowego
Aplikacja udostÚpnia szereg funkcjonalnoĂci zarzÈdzania kontami bankowymi. JednÈ z nich jest przelew Ărodków, gdzie uĝytkownik podaje numery
dwóch rachunków oraz kwotÚ, a nastÚpnie zatwierdza przelew.
Aby ten przykïad byïo ïatwiej zrozumieÊ, pominÚ wiÚkszoĂÊ technicznych aspektów, a w szczególnoĂci zabezpieczenia. Projekt dziedziny
zostanie równieĝ uproszczony (rzeczywista zïoĝonoĂÊ zwiÚkszyïaby jedynie
potrzebÚ posiadania architektury warstwowej). Co wiÚcej, ta konkretna
infrastruktura zaprezentowana w tym przykïadzie miaïa w zamierzeniu
byÊ prosta oraz oczywista, co dotyczyÊ miaïo równieĝ samego przykïadu —
nie jest to ĝaden sugerowany projekt. OdpowiedzialnoĂci zwiÈzane z pozostaïymi funkcjonalnoĂciami systemu bÚdÈ podzielone na warstwy w sposób
przedstawiony na rysunku 4.1.
Zauwaĝ, ĝe to warstwa dziedziny, a nie warstwa aplikacji jest odpowiedzialna za podstawowe reguïy biznesowe — w tym przypadku reguïa mówi:
„Kaĝde uznanie na rachunku musi mieÊ odpowiadajÈce mu obciÈĝenie”.
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Rysunek 4.1.
Obiekty wypeïniajÈ
odpowiedzialnoĂci
zgodne z warstwÈ,
do której przynaleĝÈ,
i sÈ bardziej
zwiÈzane z innymi
obiektami w tej
samej warstwie
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Aplikacja nie czyni ĝadnych zaïoĝeñ co do ěródïa pochodzenia ĝÈdania
przelewu. Interfejs uĝytkownika zawieraÊ bÚdzie prawdopodobnie pola do
wprowadzania numerów kont oraz wartoĂci przelewu, a takĝe przyciski
odpowiedzialne za wydawanie poleceñ. Mógïby on jednak — bez wpïywu
na warstwÚ aplikacji oraz jakÈkolwiek z niĝszych warstw — zostaÊ zastÈpiony
ĝÈdaniem przelewu w postaci dokumentu XML. Takie rozdzielenie warstw
wystÚpuje nie dlatego, ĝe w projektach interfejsy uĝytkowników sÈ czÚsto
zastÚpowane dokumentami XML, lecz dlatego, ĝe spójne rozdzielenie zadañ
czyni projekt kaĝdej warstwy ïatwym do zrozumienia i utrzymania.
W rzeczywistoĂci sam rysunek 4.1 jedynie w sposób umiarkowany
ilustruje problem braku izolacji dziedziny. Poniewaĝ musiaï on obejmowaÊ
wszystko, poczÈwszy od ĝÈdania przelewu, do nadzorowania transakcji,
warstwa dziedziny musi zostaÊ uproszczona w taki sposób, aby caïa interakcja z systemem byïa doĂÊ prosta do zrozumienia. GdybyĂmy skoncentrowali siÚ na projekcie wyizolowanej warstwy dziedziny, zostawilibyĂmy
miejsce na stronie oraz w naszych gïowach na model, który w lepszy
sposób reprezentowaïby reguïy tej dziedziny. ByÊ moĝe doïÈczylibyĂmy
peïnÈ rachunkowoĂÊ, obiekty obciÈĝeñ i uznañ rachunków albo teĝ obiekty
reprezentujÈce transakcje pieniÚĝne.
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PowiÈzanie warstw
Jak dotÈd nasza dyskusja skupiaïa siÚ na rozdzieleniu warstw oraz na tym,
w jaki sposób partycjonowanie ulepsza projekt kaĝdego aspektu programu,
w szczególnoĂci warstwy dziedziny. Jednak warstwy, oczywiĂcie, muszÈ
byÊ ze sobÈ poïÈczone. Wykonanie takiego poïÈczenia bez utraty korzyĂci
wynikajÈcych z ich rozdzielenia leĝy u podstaw wielu wzorców.
Warstwy majÈ byÊ luěno zwiÈzane, a zaleĝnoĂci projektowe muszÈ
byÊ tylko jednokierunkowe. Warstwy wyĝsze mogÈ w prosty sposób uĝywaÊ
elementów warstw niĝszych poprzez wykorzystanie ich interfejsów publicznych, przechowujÈc odwoïania do nich (choÊby tymczasowo) — ogólnie
rzecz biorÈc, uĝywajÈc standardowych sposobów komunikacji. Jednakĝe
w przypadku, gdy obiekt warstwy niĝszej potrzebuje skomunikowaÊ siÚ
w górÚ (nie mówimy o zwykïej odpowiedzi na zapytanie), musimy skorzystaÊ z innego mechanizmu, uĝywajÈc w tym celu wzorca architektonicznego do ïÈczenia warstw w rodzaju odwoïañ zwrotnych (callbacks) albo
OBSERWATORÓW (patrz Gamma 1995 r.).
Dziadkiem wszystkich wzorców uĝywanych do ïÈczenia interfejsu
uĝytkownika z warstwami aplikacji oraz dziedziny jest MODEL-WIDOK-KONTROLER (ang. model-view-controler — MVC). Wzorzec ten zostaï
zapoczÈtkowany w okresie ĂwietnoĂci Smalltalka w latach 70. ubiegïego
wieku i zainspirowaï wiele póěniejszych architektur interfejsu uĝytkownika. Wraz ze swoimi wieloma przydatnymi odmianami zostaï on omówiony przez Fowlera (2003 r.). Równieĝ Larman (1998 r.) sprawdzaï ten
temat we WZORCU ROZDZIELENIA MODELU-WIDOKU, a opracowany przez niego KOORDYNATOR APLIKACJI jest jednym z podejĂÊ
stosowanych do poïÈczenia z warstwÈ aplikacji.
OczywiĂcie, istniejÈ inne style ïÈczenia interfejsu uĝytkownika z aplikacjÈ. Do naszych zastosowañ wszystkie z nich bÚdÈ poprawne, o ile bÚdÈ
zachowywaÊ izolacjÚ warstwy dziedziny, pozwalajÈc projektowaÊ obiekty
dziedziny bez jednoczesnego przejmowania siÚ interfejsem uĝytkownika,
który mógïby ich póěniej uĝywaÊ.
Warstwa infrastruktury nie inicjuje zazwyczaj ĝadnych akcji w warstwie dziedziny. IstniejÈc „poniĝej” warstwy dziedziny, nie powinna ona
posiadaÊ ĝadnej konkretnej wiedzy o dziedzinie, której sïuĝy. RzeczywiĂcie
tego rodzaju techniczne moĝliwoĂci sÈ bardzo czÚsto udostÚpniane w charakterze USUG. Jeĝeli na przykïad aplikacja chce wysïaÊ wiadomoĂÊ
e-mail, wtedy w warstwie infrastruktury moĝe zostaÊ zlokalizowany interfejs sïuĝÈcy do wysyïania wiadomoĂci, zaĂ elementy warstwy aplikacji
mogïyby tylko zaĝÈdaÊ jej wysïania. Tego rodzaju rozdzielenie daje dodatkowÈ wielofunkcyjnoĂÊ. Interfejs do wysyïania wiadomoĂci mógïby zostaÊ
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poïÈczony z serwerem pocztowym, faksowym lub dowolnym innym aktualnie dostÚpnym. Jednak najwaĝniejsza korzyĂÊ zwiÈzana jest z uproszczeniem warstwy aplikacji, która jest wÈsko skoncentrowana na swoim
zadaniu i wie, kiedy ma wysïaÊ wiadomoĂÊ, lecz nie przejmuje siÚ tym,
w jaki sposób to wykonaÊ.
Warstwy aplikacji oraz dziedziny polegajÈ na USUGACH dostarczanych przez warstwÚ infrastruktury. Jeĝeli tylko zakres USUGI zostaï
poprawnie wybrany, a jej interfejs prawidïowo zaprojektowany, wtedy
obiekt wywoïujÈcy moĝe pozostaÊ luěno zwiÈzany, bez uwzglÚdniania
skomplikowanej logiki kryjÈcej siÚ pod interfejsem USUGI.
Jednak nie caïa infrastruktura przykryta jest USUGAMI moĝliwymi
do wywoïania z warstw wyĝszych. Niektóre komponenty techniczne sÈ
zaprojektowane tak, aby w bezpoĂredni sposób wspieraÊ podstawowe
funkcje innych warstw (na przykïad poprzez udostÚpnienie abstrakcyjnych klas bazowych dla obiektów dziedziny) oraz dostarczaÊ mechanizm do
ich powiÈzania (na przykïad implementacje wzorca MVC i podobnych).
Tego rodzaju „szkielet architektury” ma zdecydowanie wiÚkszy wpïyw
na projekt innych czÚĂci programu.

Szkielety architektury
W sytuacji, gdy infrastruktura udostÚpniana jest w postaci USUG wywoïywanych przez interfejsy, zrozumienie podziaïu na warstwy oraz sposobu
ich utrzymania w sposób luěno zwiÈzany ze sobÈ jest doĂÊ intuicyjne.
Jednak niektóre problemy techniczne wymagajÈ bardziej zachïannej formy
infrastruktury. Struktury integrujÈce wiele potrzeb zwiÈzanych z infrastrukturÈ wymagajÈ czÚsto, aby inne warstwy byïy zaimplementowane
w okreĂlony sposób, na przykïad jako podklasa klasy szkieletowej lub
z uporzÈdkowanymi sygnaturami metod (wydawaÊ by siÚ mogïo bardzo
nieintuicyjne, aby podklasa byïa w warstwie wyĝszej niĝ klasa nadrzÚdna,
ale miejmy na uwadze, która z klas zawiera wiÚcej wiedzy o drugiej).
Najlepszy szkielet architektury rozwiÈzuje zïoĝone problemy techniczne,
pozwalajÈc programiĂcie zajmujÈcemu siÚ dziedzinÈ skoncentrowaÊ siÚ na
wyraĝeniu modelu. Niemniej jednak szkielet ten moĝe takĝe stanÈÊ na
drodze programisty, tworzÈc na przykïad zbyt wiele zaïoĝeñ ograniczajÈcych wybór projektu dziedziny lub teĝ tak ciÚĝkÈ implementacjÚ, ĝe bÚdzie
to opóěniaÊ programowanie.
Pewnego rodzaju szkielet architektury jest zazwyczaj niezbÚdny (chociaĝ niekiedy zespoïy wybierajÈ taki, który niezbyt dobrze im sïuĝy). W trakcie stosowania szkieletu zespóï musi skoncentrowaÊ siÚ na swoim zadaniu,
czyli stworzeniu implementacji wyraĝajÈcej model dziedziny, którego uĝywa
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do rozwiÈzania waĝnych problemów. To wïaĂnie zespóï musi zaadaptowaÊ szkielet, nawet jeĝeli bÚdzie to oznaczaÊ pominiÚcie pewnych jego
funkcjonalnoĂci. Na przykïad wczesne aplikacje J2EE bardzo czÚsto implementowaïy wszystkie obiekty dziedziny w postaci „ziaren encyjnych”
(ang. entity beans). Takie podejĂcie wpïywaïo negatywnie zarówno na
wydajnoĂÊ, jak i tempo programowania. ObecnÈ praktykÈ jest raczej zastosowanie szkieletu J2EE do wiÚkszych obiektów oraz implementacja
wiÚkszoĂci logiki biznesowej przy uĝyciu prostych obiektów Javy. Wiele
ograniczeñ szkieletu architektury moĝe byÊ zminimalizowanych poprzez
selektywne zastosowanie go do rozwiÈzania trudnych problemów, bez
poszukiwania cudownego rozwiÈzania na wszystkie bolÈczki. RozsÈdne
stosowanie tylko wybranych, najbardziej wartoĂciowych czÚĂci rozwiÈzania zmniejsza zwiÈzanie implementacji ze szkieletem architektury, co
daje wiÚkszÈ elastycznoĂÊ w póěniejszych decyzjach projektowych. BiorÈc
pod uwagÚ, jak bardzo skomplikowanych jest wiele z obecnie dostÚpnych
szkieletów aplikacji, podejĂcie minimalistyczne w ich stosowaniu pomaga
utrzymaÊ obiekty biznesowe w przejrzystej i wymownej postaci.
Szkielety architektury oraz inne narzÚdzia wspomagajÈce bÚdÈ wciÈĝ
rozwijane. Nowsze z nich bÚdÈ automatyzowaÊ i dostarczaÊ wzorce dla
coraz to wiÚkszej liczby aspektów technicznych aplikacji. Jeĝeli tylko
zostanÈ one poprawnie zastosowane, programiĂci aplikacji bÚdÈ mogli
w coraz wiÚkszym stopniu koncentrowaÊ siÚ na modelowaniu podstawowych problemów biznesowych, co zwiÚkszy produktywnoĂÊ zespoïu
oraz jakoĂÊ pracy. WybierajÈc takie podejĂcie, musimy wystrzegaÊ siÚ nadmiernego optymizmu w stosunku do gotowych rozwiÈzañ technicznych
— bardzo rozwlekïe szkielety mogÈ równieĝ ograniczaÊ programistów.

To w warstwie dziedziny ĝyje model
W wiÚkszoĂci dzisiejszych systemów stosowana jest ARCHITEKTURA
WARSTWOWA, która uĝywa wielu odmian podejĂcia do podziaïu na warstwy. Równieĝ wiele róĝnych stylów programowania moĝe skorzystaÊ
z takiego podziaïu. Niemniej jednak projekt sterowany dziedzinÈ wymaga
istnienia tylko jednej konkretnej warstwy.
Model dziedziny jest zestawem pojÚÊ. Wyrazem modelu oraz wszystkich zwiÈzanych z nim bezpoĂrednio elementów dziedziny jest „warstwa
dziedziny”. SkïadajÈ siÚ na niÈ dziedzina oraz implementacja logiki biznesowej. W PROJEKCIE STEROWANYM MODELEM struktury programu
uzyskane w warstwie dziedziny odzwierciedlajÈ pojÚcia tego modelu.

TO W WARSTWIE DZIEDZINY ¿YJE MODEL
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Sytuacja, w której logika dziedziny jest wymieszana z innym kodem
programu, nie jest zbyt praktyczna. Wyizolowanie dziedziny w procesie
jej implementacji jest warunkiem wstÚpnym dla projektu sterowanego
dziedzinÈ.

Antywzorzec inteligentnego
interfejsu uĝytkownika
Tak wïaĂnie wyglÈda powszechnie akceptowany wzorzec ARCHITEKTURY WARSTWOWEJ dla aplikacji obiektowych. Wprawdzie bardzo
czÚsto próbuje siÚ rozdziaïu interfejsu uĝytkownika od aplikacji oraz dziedziny, jednak zbyt rzadko jest on w peïni osiÈgalny. Dlatego odstÚpstwa
od tego wzorca wymagajÈ odrÚbnej dyskusji.
Wiele projektów informatycznych podejmuje próbÚ stosowania znacznie mniej wyszukanego podejĂcia projektowego, nazywanego przeze mnie
INTELIGENTNYM INTERFEJSEM U¿YTKOWNIKA. Jest to jednak
tylko alternatywna, rozïÈczna odnoga w rozwoju, niezgodna z podejĂciem
wymaganym przez projektowanie sterowane dziedzinÈ. Jeĝeli ktoĂ pójdzie
tÈ drogÈ, wiÚkszoĂÊ treĂci tej ksiÈĝki nie bÚdzie moĝliwa do zastosowania.
NajczÚĂciej interesujÈ mnie sytuacje, w których wzorzec INTELIGENTNEGO INTERFEJSU U¿YTKOWNIKA nie powinien byÊ stosowany,
dlatego z przekÈsem nazywam go „antywzorcem”. Omówienie go w tym
miejscu bÚdzie przydatnym orzeěwieniem i pomoĝe we wskazaniu przyczyn, które w dalszej czÚĂci tej ksiÈĝki decydujÈ o wyborze trudniejszej
Ăcieĝki projektowania.
***
Projekt ma za zadanie dostarczyÊ prostÈ funkcjonalnoĂÊ, zdominowanÈ przez wprowadzanie oraz wyĂwietlanie danych, z jedynie kilkoma
reguïami biznesowymi. W skïad zespoïu projektowego nie wchodzÈ osoby
z duĝym doĂwiadczeniem w modelowaniu obiektowym.
W przypadku, gdy niedoĂwiadczony zespól pracujÈcy nad
prostym projektem zdecyduje siÚ wypróbowaÊ PROJEKTOWANIE
STEROWANE MODELEM z ARCHITEKTURk WARSTWOWk,
stanie przed koniecznoĂciÈ podjÚcia szybkiej i wymagajÈcej nauki.
Czïonkowie zespoïu bÚdÈ zmuszeni opanowaÊ zaawansowane
nowe technologie oraz daÊ sobie radÚ z naukÈ modelowania
obiektowego (co jest wyzwaniem nawet z pomocÈ tej ksiÈĝki).
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Narzut spowodowany przez zarzÈdzanie infrastrukturÈ oraz
wszystkimi warstwami spowoduje wydïuĝenie prostych zadañ.
Proste projekty majÈ zazwyczaj krótkie terminy i Ărednio skomplikowane oczekiwania. Projekt zostanie z pewnoĂciÈ przerwany,
na dïugo zanim zespóï dokoñczy przypisane doñ zadania, nie majÈc
szans na zaprezentowanie wspaniaïych moĝliwoĂci zastosowanego podejĂcia.
Nawet jeĝeli zespóï bÚdzie mieÊ wiÚcej czasu, to bez pomocy
eksperta czïonkowie zespoïu prawdopodobnie nie dadzÈ rady opanowaÊ wymaganych technik. Jeĝeli nawet na koniec pokonajÈ te
wszystkie przeciwnoĂci, to i tak w koñcu utworzÈ prosty system,
w którym nigdy nie bÚdÈ wymagane bogate funkcjonalnoĂci.
Bardziej doĂwiadczone zespoïy nie bÚdÈ musiaïy iĂÊ na takie kompromisy. OczywiĂcie, wieloletni programiĂci mogliby skróciÊ czas potrzebny
na naukÚ i zarzÈdzanie warstwami. Projektowanie sterowane dziedzinÈ
sprawdza siÚ najlepiej w przypadku ambitnych projektów i bÚdzie wymagaÊ duĝych umiejÚtnoĂci programistycznych. Nie wszystkie projekty sÈ
ambitne i nie wszystkie zespoïy projektowe mogÈ opanowaÊ wymagane
umiejÚtnoĂci.
Dlatego jeĝeli tylko pozwalajÈ na to okolicznoĂci:
UmieĂÊ caïÈ logikÚ biznesowÈ w interfejsie uĝytkownika.
Podziel aplikacjÚ na maïe funkcje i zaimplementuj je jako
oddzielne moduïy interfejsu, umieszczajÈc w nich reguïy biznesowe. Wykorzystaj bazÚ danych w charakterze wspóïdzielonego
repozytorium danych. Uĝyj najbardziej zautomatyzowanych
narzÚdzi do tworzenia interfejsu uĝytkownika oraz programowania wizualnego, jakie tylko sÈ dostÚpne na rynku.
Herezja! Przecieĝ dobra nowina mówi (i jest gïoszona wszÚdzie,
równieĝ w tej ksiÈĝce), ĝe dziedzina powinna byÊ oddzielona od interfejsu
uĝytkownika. W rzeczywistoĂci bez tego rozdzielenia trudno bÚdzie zaimplementowaÊ jakÈkolwiek metodÚ omawianÈ w tej ksiÈĝce, dlatego teĝ
wzorzec INTELIGENTNEGO INTERFEJSU U¿YTKOWNIKA w kontekĂcie projektowania sterowanego dziedzinÈ moĝe byÊ traktowany jako
„antywzorzec”. Jednak w niektórych sytuacjach skorzystanie z tego wzorca
jest uprawnione. MówiÈc szczerze, ma on pewne zalety i w niektórych
okolicznoĂciach moĝe sprawdzaÊ siÚ najlepiej — co czÚĂciowo tïumaczy,
dlaczego jest tak popularny. Omówienie go w tym miejscu pomoĝe zrozumieÊ, dlaczego musimy oddzielaÊ warstwÚ aplikacji od dziedziny i, co
wiÚcej, w jakich sytuacjach moglibyĂmy nie chcieÊ tego robiÊ.
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Zalety:
x DostÚpna od razu duĝa wydajnoĂÊ dla prostych aplikacji.
x Mniej doĂwiadczeni programiĂci mogÈ uĝywaÊ tego wzorca
po pobieĝnym przeszkoleniu.
x Nawet braki w wymaganiach mogÈ zostaÊ rozwiÈzane
po udostÚpnieniu prototypu uĝytkownikom, a nastÚpnie szybkim
zaadaptowaniu go do ich potrzeb.
x Aplikacje sÈ od siebie oddzielone, wiÚc harmonogram dostarczania
maïych moduïów moĝe byÊ opracowany z doĂÊ duĝÈ dokïadnoĂciÈ.
Rozszerzenie sytemu o dodatkowe proste funkcjonalnoĂci moĝe
byÊ ïatwe.
x Z tym wzorcem dobrze wspóïpracujÈ bazy danych, które umoĝliwiajÈ
integracjÚ na poziomie danych.
x Dobra wspóïpraca z narzÚdziami 4GL.
x Po udostÚpnieniu aplikacji osoby jÈ utrzymujÈce bÚdÈ w stanie
szybko zmieniÊ jej czÚĂci, nawet te, których nie bÚdÈ w stanie
zrozumieÊ. Ewentualne efekty zmian bÚdÈ mieÊ tylko lokalny wpïyw
na konkretny fragment interfejsu uĝytkownika.
Wady:
x Integracja aplikacji jest trudna, o ile nie jest zrobiona poprzez bazÚ
danych.
x Nie wystÚpuje wspóïdzielenie kodu oraz nie ma ĝadnego modelu
abstrakcyjnego logiki biznesowej. Reguïy biznesowe muszÈ byÊ
duplikowane w kaĝdej operacji, której dotyczÈ.
x Szybkie prototypowanie oraz przeróbki kodu majÈ swoje naturalne
ograniczenia, poniewaĝ brak abstrakcji dziedziny ogranicza
moĝliwoĂci zmian.
x ZïoĝonoĂÊ szybko okaĝe siÚ ograniczeniem nie do przezwyciÚĝenia.
Dlatego naturalnÈ ĂcieĝkÈ rozwoju bÚdzie tworzenie kolejnych
prostych aplikacji. Nie ma prostej recepty na wzbogacanie istniejÈcej
logiki.
W przypadku Ăwiadomego zastosowania tego wzorca zespóï moĝe
uniknÈÊ duĝego narzutu pracy zwiÈzanej z innymi podejĂciami. CzÚstÈ
pomyïkÈ jest podejmowanie siÚ korzystania ze zïoĝonego podejĂcia do
projektowania w sytuacji, gdy zespóï nie jest gotów kontynuowaÊ go na
caïej Ăcieĝce projektu. Kolejnym czÚsto popeïnianym bïÚdem jest tworzenie
zïoĝonej warstwy infrastrukturalnej i korzystanie z najlepszych narzÚdzi
na rynku w projekcie, który wïaĂciwie tego nie potrzebuje.
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Uĝycie wiÚkszoĂci uniwersalnych jÚzyków (takich jak Java) w przypadku tych aplikacji bÚdzie stanowiÊ doĂÊ duĝÈ przesadÚ i bÚdzie bardzo
kosztowne. W takiej sytuacji skorzystanie z rozwiÈzañ 4GL bÚdzie najlepszym sposobem.
Naleĝy jednak pamiÚtaÊ, iĝ konsekwencjÈ wyboru tego wzorca jest
utrudniona migracja do innego podejĂcia projektowego — wybór ogranicza siÚ wïaĂciwie do zastÈpienia caïych aplikacji nowymi. Samo uĝycie jÚzyków programowania ogólnego przeznaczenia, w rodzaju Javy, nie
umoĝliwi w przyszïoĂci ïatwego porzucenia wzorca INTELIGENTNEGO
INTERFEJSU U¿YTKOWNIKA. Jeĝeli wiÚc wybraïeĂ tÚ drogÚ, powinieneĂ równieĝ dostosowaÊ swoje narzÚdzia. Nie próbuj siÚ asekurowaÊ.
Z samego zastosowania uniwersalnego jÚzyka nie bÚdzie wynikaÊ elastycznoĂÊ systemu. Moĝe siÚ to jednak skoñczyÊ zwiÚkszeniem kosztów.
Analogicznie zespóï, który wybraï drogÚ PROJEKTOWANIA STEROWANEGO MODELEM, powinien dostosowaÊ swój projekt od samego
poczÈtku. OczywiĂcie, nawet bardzo doĂwiadczone, ambitne zespoïy projektowe muszÈ rozpoczÈÊ od prostej funkcjonalnoĂci i rozwijaÊ swÈ pracÚ
w kolejnych etapach. Jednakĝe te pierwsze czynnoĂci muszÈ byÊ STEROWANE MODELEM z wydzielonÈ warstwÈ dziedziny, gdyĝ w przeciwnym razie projekt prawdopodobnie skoñczy na podejĂciu wykorzystujÈcym INTELIGENTNY INTERFEJS U¿YTKOWNIKA.
***
Wzorzec INTELIGENTNEGO INTERFEJSU U¿YTKOWNIKA zostaï tutaj omówiony jedynie po to, aby wyjaĂniÊ przyczyny sytuacji, w
których wzorzec ARCHITEKTURY WARSTWOWEJ jest niezbÚdny do
wyizolowania warstwy dziedziny.
OczywiĂcie, istniejÈ inne rozwiÈzania, leĝÈce pomiÚdzy omówionymi
w tym rozdziale wzorcami. Na przykïad Fowler w swojej ksiÈĝce opisuje
SKRYPT TRANSAKCYJNY, który oddziela interfejs uĝytkownika od aplikacji, jednak nie udostÚpnia modelu obiektowego. Pïynie z tego nastÚpujÈcy wniosek: Jeĝeli aplikacja wydziela kod zwiÈzany z dziedzinÈ w postaci
spójnego projektu dziedziny luěno zwiÈzanego z pozostaïÈ czÚĂciÈ systemu, wtedy
taka architektura prawdopodobnie mogïaby zostaÊ zmodyfikowana do postaci projektu
sterowanego dziedzinÈ.
Kaĝdy z innych stylów programowania ma swoje zastosowanie, a Ty,
drogi Czytelniku, musisz nauczyÊ siÚ akceptowaÊ kompromis pomiÚdzy
zïoĝonoĂciÈ a elastycznoĂciÈ. W niektórych sytuacjach brak wydzielenia
projektu dziedziny moĝe byÊ naprawdÚ tragiczny. Jeĝeli masz zïoĝonÈ
aplikacjÚ i zdecydowaïeĂ siÚ na PROJEKT STEROWANY MODELEM,
wytrwaj w tym do koñca, zatrudnij niezbÚdnych ekspertów i unikaj INTELIGENTNEGO INTERFEJSU U¿YTKOWNIKA.
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Inne rodzaje izolacji
Niestety, poza uĝytkownikiem oraz infrastrukturÈ istnieje wiele innych
czynników, które mogÈ zepsuÊ delikatny model dziedziny. BÚdziesz
musiaï radziÊ sobie z innymi elementami dziedziny, które nie bÚdÈ w peïni
zintegrowane z Twoim modelem. BÚdziesz musiaï takĝe wspóïpracowaÊ
z innymi zespoïami programistów, które bÚdÈ wykorzystywaÊ inne modele
tej samej dziedziny. To wszystko bÚdÈ czynniki wpïywajÈce na zaciemnienie modelu oraz zmniejszenie jego przydatnoĂci. Tymi zagadnieniami
zajmiemy siÚ w rozdziale 14., „Utrzymywanie integralnoĂci modelu”,
w którym wprowadzimy takie wzorce jak KONTEKST ZWIkZANY oraz
WARSTWA OCHRONY PRZED USZKODZENIEM (ang. anticorruption
layer). Bardzo zïoĝony model dziedziny moĝe sam staÊ siÚ bezuĝyteczny.
W rozdziale 15., „Destylacja”, zajmiemy siÚ omówieniem metod umoĝliwiajÈcych warstwie dziedziny oddzielenie pojÚÊ zasadniczych od tych
wspierajÈcych.
Tym wszystkim zajmiemy siÚ jednak póěniej. W kolejnym rozdziale
natomiast przyjrzymy siÚ podstawom umoĝliwiajÈcym wspólny rozwój
efektywnego modelu dziedziny wraz z jego funkcjonalnÈ implementacjÈ.
Ostatecznie najwiÚkszym zyskiem z jej wydzielenia jest usuniÚcie wszystkich pozostaïych rzeczy z drogi, co uïatwia rzeczywiste skoncentrowanie
siÚ na projektowaniu dziedziny.
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asocjacji, 131, 201
deklaratywne, 310, 311
interfejsu, 173, 409
kontraktowe, 90
modeli, 224
obiektów, 190
OBIEKTÓW WARTO¥CI, 128
obwodów drukowanych, 35
operacji, 121
sterowane dziedzinÈ, 17, 31, 93, 283
STEROWANE MODELEM, 68, 91, 105
STEROWANE MODELEM
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WARSTWOWk, 102
sterowane odpowiedzialnoĂciÈ, 90
projekty elastyczne, 227, 529
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prototyp pakowacza, 275
przechowywanie danych, 150
przeglÈdanie scenariuszy, 206
przeksztaïcanie granic, 428
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przepïyw
informacji, 216
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przetwarzanie
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DZIEDZINY, 449
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realizacja produkcji, 523
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aplikacji, 289
kodu, 261
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ograniczenia, 257
referencja, 178, 202
referencje do obiektów, 158
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reguïy
biznesowe, 262
ksiÚgowania, 341, 346
ïÈczenia nieobiektowych elementów, 151
organizacji, 515
relacje
kwalifikowane, 110
pomiÚdzy elementami
AGREGATU, 158
pomiÚdzy KONTEKSTAMI
ZWIkZANYMI, 395
z FABRYKAMI, 189
relacyjne bazy danych, 112, 190, 267
REPOZYTORIA, 154, 178–190, 202, 269
repozytorium faktur, 266
restrukturyzacja, 529
rezerwacje, 402, 413
RGB, 290
rodzaj wiedzy, 45
rodzaje
dziaïalnoĂci, 508
izolacji, 106
rola, 197, 201
Routing Service, 56
rozdzielanie zagadnieñ, 95
rozdzielenie warstw, 98
rozpoznawanie odprysków pojÚciowych, 381
rozróĝnianie ENCJI oraz WARTO¥CI, 199
rozszerzalny jÚzyk znaczników, 421
rozszerzenie
AGREGATU, 170
jÚzyka, 62
SPECYFIKACJI, 313
rozwijanie decyzji zespoïowych, 476
ryzyko projektowe, 459
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samodyscyplina, 528
samodzielna implementacja, 455
scenariusz refaktoryzacji, 363
scenariusze, 206
schemat organizacyjny, 470, 472
SEGMENT PRZEDSI}BIORSTWA, 219
segmentacja biznesu, 217
serializacja, 122
sieÊ Ăcieĝek, 37
silniki reguï biznesowych, 145, 150
SINGLETON, 137
SKRYPT TRANSAKCYJNY, 105
sïabe zwiÈzanie, loose-coupling, 108
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SPECYFIKACJA, 185, 197, 260–274, 315,
317, 319
Arystotelesa, 321
KOMPOZYTU, 317
SPÓJNE MECHANIZMY, 469, 471, 473
spójnoĂÊ zmian, 156
SPÓJNY MECHANIZM, 469–471
sprzecznoĂci, 252
SQL, 113, 268
standaryzowany produkt, 453
stosowanie wzorców analitycznych, 333
STRATEGIA, 47, 351–355, 536
strefy czasowe, 458
struktura, 502, 504, 526, 537
struktury duĝej skali, 485, 524
styl deklaratywny, 473
subsumpcja, 318, 320
system
automatyzacji fabryki, 509
bankowoĂci inwestycyjnej, 510
do wypïat pracowniczych, 518
do wypïat pracowniczych, 512
logistyczny, 195
logistyki morskiej, 498
obsïugi zamówienia, 160
w projektowaniu, 431
zewnÚtrzny, 430
systemy
klasy Enterprise, 370
wsparcia decyzji, 508
szablony, 553
szkielet
architektury, 100, 188
CIM, 524
jÚzyka, 54
KOMPONENTÓW
DOkCZANYCH, 521, 524
SEMATECH CIM, 523
techniczny, 541
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Ăledzenie
pïatnoĂci, 116
toĝsamoĂci ENCJI, 126

T
testowanie, 297, 394
jÚzyka, 54
trasy, 391
topologia, 37, 39
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toĝsamoĂÊ, 121
ENCJI, 117, 126
globalna, 158
lokalna, 158
transakcje, 238
transformacje, 435
trasowanie, 353, 503
tworzenie
AGREGATU, 171
elementu narzuty, 525
harmonogramów, 456
interfejsu uĝytkownika, 103
modelu, 36
modelu dziedziny, 91
na zamówienie, 270
obiektów, 167, 207
obiektów zïoĝonych, 168
pakietów, 142
RDZENIA ODDZIELONEGO, 475
REPOZYTORIUM, 211
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ujawnianie ukrytych pojÚÊ, 325
ukryte pojÚcie, 45
UML, Unified Modeling Language, 51, 63
unifikacja, 375
UPORZkDKOWANIE EWOLUCYJNE,
510
USUGA, service, 99, 107, 132–135, 217
aplikacyjna, 136
dziedzinowa, 136
infrastrukturalna, 136
OTWARTEGO GOSPODARZA,
418, 420, 441
trasowania, 56, 353
usuwanie
asocjacji, 109
zatorów projektowych, 277
utrzymywanie integralnoĂci, 373
uĝywanie
jÚzyka, 51, 195
J}ZYKA WSZECHOBECNEGO,
54, 62

W
walidacja, 265
warstwa, 95, 97
aplikacji, 96, 97
dziedziny, 96, 97, 101, 134
infrastruktury, 96, 99

interfejsu uĝytkownika, 96, 97
OCHRONY PRZED
USZKODZENIEM, 106
potencjaïu, 509
prezentacji, 96
ZAPOBIEGAJkCA
USZKODZENIU, 218,
407–414, 430
zobowiÈzania, 509
warstwy
powiÈzania, 99
DZIEDZINY, 267
MAPOWANIA METADANYCH, 180
ODPOWIEDZIALNO¥CI, 496, 505,
526, 533
WARTO¥CI, 125–131, 181
WARTO¥m, value-object, 107
warunki brzegowe, 59
wdroĝenie, 433
wiedza biznesowa, 164
wielorakoĂÊ relacji, 109
WIZJA DZIEDZINY, 461
wprowadzenie aplikacji, 198
wsparcie decyzji, 508
wspóïdzielenie
bazy danych, 161
obiektów, 128
wybór, 266
celów refaktoryzacji, 483
FABRYK, 169
RDZENIA dziedziny, 449
REPOZYTORIÓW, 204
strategii kontekstu modelu, 427
warstw, 505
z kolekcji, 308
wyciÈganie pojÚÊ, 242
wyczucie czasu, 367
wydajnoĂÊ, 219
wydobywanie ukrytego pojÚcia, 45
wygaszanie systemu, 439
wyizolowanie dziedziny, 93
wykonywanie reguï ksiÚgowania, 342
wymagania, 434
wymagania specjalizowane, 375
wymogi infrastruktury, 142
wymuszanie
niezmienników, 161
niezmiennika AGREGATU, 165
wyĂwietlanie informacji, 96
wyznaczanie trasy ïadunku, 499
wzbogacony model dziedziny, 57
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wzorce
analityczne, 217, 333, 346
destylacyjne, 460
elementów modelu, 107
projektowe, 349
wzorzec
ARCHITEKTURY WARSTWOWEJ,
102
INTELIGENTNEGO INTERFEJSU
U¿YTKOWNIKA, 103, 105
PYKU, 361
REPOZYTORIUM, 182
ROZDZIELENIA MODELUWIDOKU, 99
SEGMENT PRZEDSI}BIORSTWA,
219
SINGLETON, 137
PECYFIKACJI, 197
STRATEGIA, 47S

X
XP, extreme programming, 21

Z
zablokowanie zamówienia, 163
zachowanie obiektu, 64
zakleszczenie, 164
zakres USUGI, 100
zalety REPOZYTORIÓW, 183
zaleĝnoĂci
pojÚciowe, 506, 509, 510
projektowe, 99
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ZAMKNI}CIE OPERACJI, 307–310, 327
zapïata, 237
zapytanie, 179, 182, 184
oparte na SPECYFIKACJI, 185
SQL, 268
ZARYSY
KONCEPCYJNE, 298–303, 507, 529
sum przyrostowych, 300
zarzÈdzanie
kontami bankowymi, 97
obiektami, 153
ryzykiem projektowym, 459
zmianÈ, 161
zasada podwójnego ksiÚgowania, 337
zastosowanie
modelu dziedziny, 29
SPECYFIKACJI, 264
zduplikowane pojÚcia, 381
ZESPOY PROGRAMISTYCZNE
KLIENTA – DOSTAWCY, 399
zespóï, 60
zespóï architektoniczny, 538
ziarna encyjne, 101
ziarnistoĂÊ, 136
zïoĝone funkcjonalnoĂci, 19
zmiana
J}ZYKA WSZECHOBECNEGO, 55
refaktoryzacyjna, 237
zmienna logiczna, 56
zwiÚkszanie destylacji, 451
zwrot z refaktoryzacji, 229
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