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Další chvála na knihu Dokonalý kód
(v originále Code Complete)

„Je to excelentní průvodce programovacím stylem a stavbou softwaru.“ – Martin
Fowler, autor knihy Refactoring (Refaktoring – zlepšení existujícího kódu, Grada Pub-
lishing 2003).

„Kniha Code Complete Steva McConnela… nabízí programátorům nejrychlejší cestu
k moudrosti… Jeho kniha se čte velmi příjemně. Ani na okamžik nezapomenete, že
k vám promlouvá skrze těžce nabyté zkušenosti.“ – Jon Bentley, autor knihy
Programming Pearls, 2nd ed.

„Je to jednoduše nejlepší kniha o softwarové stavbě, jakou jsem kdy četl. Každý vývo-
jář by měl mít její výtisk a měl by si každý rok knihu přečíst. Přestože ji čtu každý rok
alespoň jednou, stále se z ní učím i po devíti letech!“ – John Robbins, autor knihy
Debugging Applications for Microsoft .NET and Microsoft Windows.

„Dnešní software musí být robustní a odolný, a zabezpečený kód začíná u disciplino-
vané softwarové stavby. Po deseti letech od jejího vydání stále není lepšího pramene
než Code Complete.“ – Michael Howard, inženýrství zabezpečení v Microsoft Corporati-
on, spoluautor knihy Writing Secure Code.

„Zevrubné posouzení taktických problémů, jež přechází do tvorby dobře navrženého
programu. McConellovo dílo zahrnuje tak odlišná témata, jako jsou architektura, stan-
dardy kódování, testování, integrace a povaha softwarového řemesla.“ – Grady Booch,
autor knihy Object Solutions.

„Nepostradatelnou encyklopedií je pro softwarového vývojáře kniha Code Complete,
kterou napsal Steve McConnell. Podtitul Praktická příručka softwarové stavby přesně
říká, čím tato 850stránková kniha přesně je. Jejím cílem je zmenšit propast mezi zna-
lostmi špičkových odborníků a profesorů (například Yourdona a Pressmana) na jedné
straně a běžnou programátorskou populací na straně druhé a pomoci vývojářům psát
rychleji lepší programy, jež jim nebudou způsobovat zbytečné bolesti hlavy… Výtisk
této knihy by měl mít ve své knihovničce každý vývojář. Její styl a obsah je praktický
po všech stránkách.“ – Chris Loosley, autor knihy High-Performance Client/Server.

„Původní kniha Steva McConnella nazvaná Code Complete je jedním z nejpřístupnějších
děl pojednávajících podrobně o metodách softwarového vývoje…“ Erik Bethke, autor
knihy Game Development and Production.

„Zlatý důl užitečných informací a rad týkajících se široké škály problémů v oblasti ná-
vrhu a tvorby dobrého softwaru.“ – John Dempster, autor knihy The Laboratory
Computer: A Practical Guide for Physiologists and Neuroscientists.

„Máte-li skutečně zájem o zkvalitnění svých programátorských dovedností, musíte mít
knihu Steva McConnella Code Complete.“ – Jean J. Labrosse, autor knihy Embedded
Systems Building Blocks: Complete and Ready-To-Use Modules in C.
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„Steve McConnell napsal jednu z nejlepších knih týkajících se softwarového vývoje,
jenž je nezávislý na počítačovém prostředí… Code Complete.“ – Kenneth Rosen, autor
knihy Unix: The Complete Reference.

„Asi tak dvakrát za století se setkáte s knihou, která zkrátí dobu nutnou pro sběr prak-
tických zkušeností a ušetří vám celé roky skutečného očistce… Neumím dostatečně
expresivně vyjádřit, jak dobrá tato kniha doopravdy je. Název Code Complete dost po-
kulhává za významem tak brilantního díla.“ Jeff Duntermann, PC Techniques.

„Nakladatelství Microsoft Press vydalo knihu, kterou považuji za rozhodující publikaci
o softwarové stavbě. Tato kniha patří do knihovničky každého softwarového vývojáře.
– Warren Keuffel, Software Development.

„Tuto vynikající knihu by si měl přečíst každý programátor.“ – T. L. (Frank) Pappas,
Computer.

„Toužíte-li se stát profesionálním programátorem, může být oněch 35 dolarů nejlépe
investovanou částkou ve vašem životě. Nezůstaňte u četby této recenze. Jednoduše
vyběhněte z domu a rychle si tuto knihu kupte. McConnellovým cílem je zmenšit pro-
past mezi znalostmi špičkových odborníků a běžnou programátorskou populací…
Skvělý počin, navíc úspěšný.“ – Richard Mateosian, IEEE Micro.

„Code Complete by si měli přečíst všichni…, jež mají s vývojem softwaru něco společ-
ného.“ – Tommy Usher, C Users Journal.

„Rozhodl jsem se rozhlédnout poněkud dále než obvykle a bez výhrad mohu doporu-
čit knihu Steva McConnella Code Complete… Výtisk, který jsem si zakoupil, nahradil
vedle mé klávesnice referenční manuál API.“ Jim Kyle, Windows Tech Journal.

„Tato velmi dobře napsaná, ale objemná kniha je pravděpodobně nejlepším dílem na
téma praktických aspektů softwarové implementace.“ – Tommy Usher, Embedded
Systems Programming.

„Je to nejlepší kniha o softwarovém inženýrství, kterou jsem kdy četl.“ Edward
Kenworth, EXE Magazine.

„Tato kniha zasluhuje, aby se stala klasikou. Měla by být povinnou četbou nejen pro
všechny vývojáře, ale také pro všechny, jež jsou odpovědní za jejich řízení.“ – Peter
Wright, Program Now.



Mé ženě Ashlie, jež sice nemá s počítači mnoho společného, ale
která má mnoho společného se zbytkem mého života, jejž oboha-

cuje více způsoby, než jsem schopen popsat.





Předmluva
Odstup mezi nejlepšími postupy v softwarovém inženýrství a pr˘mÏrnou praxí je velký –
snad ještÏ vÏtší než v jakékoli jiné inženýrské disciplínÏ. Nástroj, jenž ší¯í dobré postupy,
by mohl být velmi d˘ležitý.

– Fred Brooks

Napsáním této knihy jsem chtěl především zaplnit mezeru mezi znalostmi skutečných
autorit oboru či profesorů na straně jedné a běžnou komerční praxí na straně druhé.
Mnohé velmi výkonné programovací techniky se celá léta, než po kapkách stečou do
programátorského povědomí, ukrývají v útrobách deníků či akademických elaborátů.

Přestože praxe určující směr vývoje softwarových produktů pokročila v posledních le-
tech rapidně kupředu, o obecné praxi to bohužel říci nelze. Spousta programů stále
obsahuje mnoho chyb. Nemálo projektů není dokončeno v plánovaném čase, narůstají
rozpočty a výsledky často neuspokojují potřeby cílových uživatelů. Vývojáři, kteří se
pohybují v softwarovém průmyslu, jakož i ti, kteří se pohybují v akademickém pro-
středí, už přece objevili účinné postupy, jež eliminují většinu programátorských pro-
blémů, s nimiž jsme se potýkali do sedmdesátých let. Protože se tyto postupy kromě
vysoce specializovaných technických časopisů nikde neobjevují, většina organizací za-
bývajících se programováním je prostě dodnes nepoužívá. Studie hovoří o tom, že ces-
ta od výzkumného vývoje až ke komerční praxi trvá zhruba 5 až 15 let (Raghavan and
Chand 1989, Rogers 1995, Parnas 1999). Tato příručka popsaný proces zkracuje, nebo�
zpřístupňuje klíčové objevy průměrnému programátorovi.

Komu je tato kniha určena
Výzkum a programovací zkušenosti shromážděné v této příručce vám pomohou vytvářet
velmi kvalitní software. Vaše práce bude rychlejší a nebudete muset řešit tolik problémů
jako dosud. Kniha vám pomůže proniknout do podstaty věci, pomůže vám odpovědět
na otázku, proč jste se s problémy potýkali v minulosti. Pomůže vám však také zjistit,
jak se jim vyhnout v budoucnu. Programovací postupy popisované v této knize vám
pomohou udržet pod kontrolou dokonce i velké projekty. Pomohou vám úspěšně udr-
žovat a upravovat software, změní-li se požadavky na některý z vašich projektů.

Zkušeným programátorům
Tato příručka slouží zkušeným programátorům, jež hledají zevrubný a snadno použitelný
průvodce vývojem softwaru. Protože se kniha soustře�uje na konstrukci jako na nejzná-
mější část životního cyklu softwaru, jsou popsané techniky výkonného vývoje softwaru
srozumitelné pro samouky, stejně jako pro programátory s formálním vzděláním.

Technickým vedoucím
Mnozí techničtí vedoucí používali knihy řady Code Complete k výuce méně zkušených
programátorů, které měli ve svých vývojových týmech. Knihu můžete využít rovněž
k zacelení případných mezer ve vašem vzdělání. Jste-li zkušenými programátory, je
možné, že s určitými závěry nebudete souhlasit (byl bych ostatně překvapen, kdyby
tomu tak nebylo). Pokud se při čtení jednotlivých případů zamyslíte, zřídka přijdete na
řešení, o němž již dříve nebyla řeč.
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Samoukům
Pokud nemáte zevrubné vzdělání, jste v dobré společnosti. Pro profesi programátora se
každoročně rozhodne kolem 50 000 nových vývojářů (BLS 2004, Hecker 2004). Pouze
asi 35 000 z nich předtím získalo vzdělání související s vývojem softwaru (NCES 2002).
Z uvedených údajů vyplývá poměrně jednoznačný závěr, že mnoho programátorů pra-
cuje bez formálního vzdělání. Programátory-samouky najdete v nově vznikající skupině
profesionálů – inženýrů, účetních, vědců, učitelů a drobných podnikatelů – pro něž je
programování součástí jejich práce, ale kteří nemusí sami sebe vidět jako programáto-
ry. Tato kniha vám může pomoci proniknout do podstaty efektivního programování
bez ohledu na rozsah vašeho vzdělání.

Studentům
Protikladem programátora s určitými zkušenostmi, ale s malým formálním vzděláním, je
čerstvý absolvent vysoké školy. Absolvent je obvykle nabitý teoretickými znalostmi, ale má
velmi malé praktické znalosti a dovednosti, jež jsou u tvorby provozních programů nezbyt-
né. Praktická obratnost a šikovnost při tvorbě dobrého kódu je obvykle předávána méně
zkušeným vývojářům pomalu, a navíc prostřednictvím rituálních kmenových tanců softwa-
rových architektů, vedoucích projektů, analytiků a zkušenějších programátorů. Ještě častěj-
ším úkazem je získávání nových znalostí prostřednictvím cyklu pokusů a omylů. Tato kniha
se snaží být alternativou k pomalému pracovnímu postupu, jímž se vyznačují tradiční inte-
lektuálské rituály. Stmeluje užitečné tipy s efektivními vývojovými strategiemi, jež vývojáři
museli dříve usilovně shánět a získávat od zkušenějších kolegů. Je to velmi dobrá pomůcka
pro studenty přecházející z akademického prostředí do prostředí profesního.

Kde jinde ještě můžete tyto informace nalézt?
Kniha je syntézou technik detailního návrhu získaných z různorodých zdrojů. Nejenže jde
o zdroje velmi rozptýlené, ale především se jedná o materiály, jež byly po léta uloženy ji-
nak než v psané podobě (Hildebrand 1989, McConnel 1997a). Na efektivních, velice vý-
konných programovacích technikách používaných obratnými programátory není nic
mystického. V každodenním shonu sériové výroby projektů si však někteří experti málo-
kdy najdou chvíli času, aby se podělili s ostatními o to, čemu se doposud naučili. Progra-
mátoři tedy mají problém s nalezením dobrého zdroje informací o programování.

Popisované techniky vyplňují mezeru, která přirozeně vzniká mezi texty pro začínající
a velmi zkušené programátory. Předpokládejme, že jste přečetli knihy Úvod do jazyka
Java, Pokročilé techniky programování v jazyce Java a Velmi pokročilé techniky pro-
gramování v jazyce Java. Kterou knihu si vyberete, abyste se o programování dověděli
ještě více? Mohli byste zvolit některou z knih popisujících detaily hardwaru od firem
Intel nebo Motorola či popisujících podrobnosti funkcí operačních systémů Microsoft
Windows nebo Linux nebo jiného programovacího jazyka. Je nepochybné, že žádný
jazyk, program nebo prostředí nemůžete používat, aniž byste se s jeho funkcemi ze-
vrubně neseznámili. Jenže nyní máte v rukou knihu, která se programováním zabývá
skrze programování. Nejdůležitější informace o programování často popisují postupy,
jež můžete použít bez ohledu na prostředí nebo jazyk. Ostatní knihy obvykle tuto
stránku zanedbávají. Právě proto jsme se my soustředili na zmiňovaný aspekt.
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Informace, jež se vám skrze tuto knihu dostávají do rukou, pocházejí z mnoha zdrojů,
o čemž hovoří následující obrázek. Existuje ještě jeden jiný způsob, jak se k těmto in-
formacím dostat – prokousat se horou knih a několika sty technických časopisů a na-
konec k tomu přidat značnou dávku praktických zkušeností. Z této knihy můžete těžit,
i když jste své znalosti získali uvedeným způsobem, nebo� soustře�uje všechny popi-
sované informace na jednom místě.

Klíčové výhody této knihy
Tato kniha vám bez ohledu na vaše vzdělání a zkušenosti umožní psát programy rych-
leji a s menšími obtížemi.

Kompletní příručka detailního návrhu softwaru. Tato příručka popisuje obecné
aspekty detailního návrhu, jako jsou kvalita softwaru a způsoby nahlížení na progra-
mování. Popisuje takové podrobnosti jako tvorbu tříd, užívání dat a řídicích struktur,
ladění, restrukturalizaci a dola�ování kódu a související strategie. Knihu nemusíte po-
chopitelně číst od první do poslední strany. Je totiž navržena tak, abyste snadno
a rychle mohli najít přesně tu informaci, o niž vám v daném okamžiku jde.

Hotové kontrolní seznamy. Kniha obsahuje tucty seznamů, jež můžete používat
k hodnocení své softwarové architektury, návrhu, kvality tříd a jednotlivých rutin,
k posouzení názvů proměnných, řídicích struktur, rozvržení, testovacích případů
a mnoha dalších aspektů.

Nejčerstvější informace. Tato příručka popisuje některé z nejmodernějších dostup-
ných technik, z nichž mnohé ještě nejsou zcela zažité. Jelikož se nezaměřujeme jen na
praxi, ale rovněž na výzkum, budou popsané postupy užitečné ještě řadu let.

Širší úhel pohledu na vývoj softwaru. Tato kniha vám dává šanci povznést se nad
každodenní zápolení a přijít na to, co vlastně funguje a co ne. Jen málo aktivních pro-
gramátorů má čas na čtení stovek knih a odborných článků, z nichž jsme do této knihy
vybrali to podstatné. Výzkumy a zkušenosti ze skutečného života vybrané do naší pří-
ručky vás budou informovat o různých typech projektů a především vás budou vybízet
k zamýšlení nad vlastními projekty. Díky tomu budete schopni přijmout strategická
rozhodnutí, jež zajistí, že nebudete muset svádět stále stejné bitvy.

Absence vycpávek. Určité knihy o softwaru obsahují na každý gram podstatného ma-
teriálu 10 gramů vycpávky. Tato kniha obsahuje vyvážené pojednání o slabinách a kla-
dech jednotlivých technik. Požadavky na vlastní projekty znáte nejlépe vy sami. Kniha
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se vám pouze snaží nabídnout objektivní informace, bez nichž nebudete ve svých kon-
krétních poměrech schopni přijímat dobrá rozhodnutí.

Koncepce použitelné ve většině běžných jazyků. Tato kniha popisuje techniky, jež
můžete využít ve většině programovacích jazyků, bez ohledu na to, zda je to jazyk
C++, C#, Java, Microsoft Visual Basic nebo jakýkoli jiný podobný jazyk.

Mnoho ukázek kódu. Kniha obsahuje téměř 500 příkladů dobrého a špatného kódu.
Pro takové rozsáhlé množství příkladů jsem se rozhodl proto, že se sám nejlépe učím
na příkladech. Domnívám se, že tento názor sdílí většina programátorů.

Příklady jsou v různých jazycích, protože zvládnutí více jazyků je v kariéře profesio-
nálního programátora často zlomovým momentem. Jakmile si programátor uvědomí, že
určité zásady přesahují syntaxi některého jazyka, otevírají se před ním dveře poznání,
jež má obrovský význam pro zajištění kvality a produktivity.

Aby byla zátěž způsobená užíváním více jazyků co nejmenší, vyhýbal jsem se esoteric-
kým jazykovým funkcím. Výjimkou jsou případy, v nichž se zabýváme právě takovými
funkcemi. K pochopení smyslu příkladu nemusíte rozumět každému detailu v dotyč-
ném výpisu. Zaměříte-li se na podstatu, zjistíte, že můžete číst kód bez ohledu na pou-
žitý jazyk. Srozumitelnost příkladů jsem se snažil ještě zvýšit pomocí zvláštních
komentářů k příkladům.

Přístup k dalším pramenům informací. V této knize je soustředěna většina dostup-
ných informací na téma softwarové stavby. Jistě zde nenajdete všechno. V jednotlivých
kapitolách najdete oddíly nazvané Další prameny, v nichž uvádíme odkazy na další
knihy a články, jež můžete vyhledat, pokud vás dané téma při četbě zaujme.

Webový server knihy. Webový server na adrese cc2e.com obsahuje aktualizované
kontrolní seznamy, knihy, články, webové odkazy a další informace, které doplňují
obsah výtisku. Informace související s tématem probíraným v knize najdete snadno za-
dáním adresy cc2e.com/ a čtyřmístného čísla uvedeného vedle příslušného tématu.
Odkazy na web cc2e.com jsou rozsety po celé knize.

Proč jsem tuto knihu napsal
Hlad po vývojářských příručkách zachycujících znalosti týkající se účinných vývojových
postupů je v komunitě softwarového inženýrství známým jevem. Zpráva federálního
úřadu CSTB (Computer Science and Technology Board) uvádí, že největší pokrok
v kvalitě a produktivitě softwarového vývoje vychází z kodifikace, sjednocování a šíře-
ní existujících znalostí efektivních postupů softwarového vývoje (CSTB 1990,
McConnell 1977a). Úřad dospěl k závěru, že strategie šíření znalosti by měla být inte-
grální součástí koncepce všech příruček věnovaných softwarovému inženýrství.

Téma stavby je zanedbáváno
Kdysi byly vývoj softwaru a kódování považovány za jedno a totéž. Postupně se však
začaly z životního cyklu procesu vývoje softwaru vynořovat zřetelně odlišné aktivity.
Nejlepší mozky v programátorském odvětví se začaly vážně zabývat metodami řízení
projektu, požadavky, návrhem a testováním. Spěch, s jakým se všichni pustili do studia
nově odhalených aktivit, způsobil, že se problematika stavby kódu stala chudým pří-
buzným softwarového vývoje.

cc2e.com/1234
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Diskuse o stavbě přibrzdil rovněž názor, že označení stavby za samostatnou aktivitu
softwarového vývoje naznačuje, že se stavbou je třeba nakládat jako se samostatnou
fází. Ve skutečnosti mezi softwarovými aktivitami a fázemi nemusí být žádný pevný
vztah. O stavbě jako o aktivitě se tedy vyplatí hovořit bez ohledu na to, zda probíhá ve
fázích, v opakováních nebo v ještě jiné formě.

Stavba je důležitá
Dalším důvodem, proč vědci a autoři stavbu kódu ve srovnání s ostatními aktivitami soft-
warového vývoje tak zanedbávají, je fakt, že stavba je relativně mechanický proces, jenž
nabízí poměrně málo možností ke zlepšení. Nic však nemůže být vzdálenější od pravdy.

Stavba kódu obvykle tvoří kolem 65 procent veškerého úsilí vynaloženého na tvorbu
menších projektů a zhruba 50 procent u středně velkých projektů. Stavba však má až
75% podíl na celkovém počtu chyb v malých projektech a zhruba 50–75% podíl ve
středně velkých a velkých projektech. Jakákoli aktivita, která má 50–75% podíl na cel-
kové chybovosti, zcela očividně otevírá prostor pro zlepšení (podrobnější statistiky na-
jdete ve 27. kapitole).

Někteří komentátoři poukazují na skutečnost, že i když chyby vzniklé během stavby
tvoří vysoké procento všech chyb, je oprava těchto chyb mnohem méně nákladná než
oprava chyb vzniklých během přípravy požadavků nebo při tvorbě architektury. Na-
značují tím, že jde o chyby méně důležité. Tvrzení, že oprava chyb vzniklých během
stavby je levnější, je pravdou, ale je pravdou matoucí, nebo� náklady na jejich zanedbání
se mohou vyšplhat téměř do závratných výšin. Vědci zjistili, že malé chyby vzniklé při kó-
dování se nakonec ukázaly jako nejnákladnější softwarové chyby všech dob, nebo� jejich
dopadem byly ztráty čítající stovky milionů dolarů (Weinberg 1983, SEN 1990). Malé ná-
klady na opravu chyby ještě neznamenají, že taková oprava má nízkou prioritu.

Je ironií osudu, že ačkoliv se pozornost od stavby stále vzdaluje, je stavba jedinou ak-
tivitou, která při vývoji softwaru musí proběhnout. Požadavky lze předpokládat, není
je třeba vždy vyvíjet. Architekturu lze ošidit a testování zkrátit nebo úplně přeskočit.
Má-li však program vzniknout, musí být postaven – a to dělá ze stavby oblast, v níž lze
proces vývoje významně zkvalitnit.

Neexistuje žádná porovnatelná kniha
V době, kdy jsem o této knize začal uvažovat (a očividný význam procesu stavby
k tomu přispěl), jsem byl přesvědčen, že knihu o účinných stavebních postupech už
určitě někdo napsal. Potřeba příručky efektivního programování se zdála být samo-
zřejmá. Zjistil jsem však, že o stavbě bylo napsáno pouze několik knih, přičemž všech-
ny se zabývaly jen vybranou částí tématu. Některé z nich musely být napsány snad
před 15 lety nebo ještě dříve a zabývaly se relativně esoterickými jazyky, jako byly
ALGOL, PL/I, Ratfor a Smalltalk. Některé z nich napsali profesoři, kteří nikdy netvořili
kód nasazený do ostrého provozu. Psali o technikách, jež bylo možné uplatnit ve stu-
dentských projektech. V podstatě však neměli tušení, jak se tyto techniky osvědčí v pl-
nohodnotném vývojářském prostředí. Jiné knihy vytrubovaly do světa nové metodiky
svých autorů, ale všechny ignorovaly nepřebernou studnici vyspělých postupů, jejichž
efektivnost velmi důkladně prověřil nejpřísnější zkoušející – čas.

Stručně řečeno, nemohl jsem najít žádnou knihu, která by se alespoň pokusila zachytit
téma praktických technik získaných od zkušených odborníků, z průmyslových vý-
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zkumů a z akademických prací. Diskusi bylo třeba aktualizovat a přenést na půdu sou-
časných programovacích jazyků, objektově orientovaného programování a nejmoder-
nějších vývojářských postupů. Zdálo se samozřejmým, že knihu o programování musí
napsat někdo, kdo má dostatečné teoretické znalosti na úrovni současného stavu vývo-
je, ale kdo má zároveň také zkušenosti s psaním kódu používaného v ostrém provozu,
aby si uvědomoval význam praxe. Pojal jsem tedy tuto knihu jako vyčerpávající diskusi
o stavbě kódu – s různými programátory.

Sejdou-li se umÏleËtí kritici, hovo¯í o formÏ, stavbÏ a významu. Sejdou-li se umÏlci, hovo-
¯í o tom, kde lze sehnat levný terpentýn.

– Pablo Picasso

Poznámka autora
Vítám všechny vaše názory a dotazy týkající se témat popisovaných v této knize, zprá-
vy o chybách a dalších souvisejících tématech. Kontaktovat mě můžete na adrese
stevemcc@construx.com nebo na webových stránkách www.stevemcconnell.com.

Bellevue, Washington

Memorial Day, 2004

Technická podpora vzdělávacího programu společnosti Microsoft

K zajištění kvality této knihy bylo vynaloženo veškeré úsilí. Nakladatelství Microsoft
Press zveřejňuje opravy knih prostřednictvím sítě WWW na adrese:

http://www.microsoft.com/learning/support/

Můžete se rovněž připojit přímo ke znalostní databázi společnosti Microsoft a na ná-
sledující stránce zadat dotaz týkající se řešeného problému:

http://www.microsoft.com/learning/support/search.asp

Se svými komentáři, dotazy a náměty týkajícími se této knihy se můžete obracet přímo
na adresu nakladatelství Microsoft Press:

Na poštovní adresu:

Microsoft Press

Attn: Code Complete 2E Editor

One Microsoft Way

Redmond, WA 98052-6399

Nebo na elektronickou adresu:

msinput@microsoft.com

Poděkování
Knihu ve skutečnosti nikdy nepíše jeden člověk (alespoň tak je tomu u mých knížek).
Druhé vydání je snad ještě kolektivnějším podnikem než vydání první.
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Obsah

� 1.1 Co je to stavba softwaru?

� 1.2 Proč je stavba softwaru tak důležitá?

� 1.3 Jak číst tuto knihu

Jak číst tuto knihu

� Komu je tato kniha určena: viz předmluva

� Co vám tato kniha přináší: viz předmluva

� Proč byla tato kniha napsána: viz předmluva

Jistě víte, jaký je význam slova „stavba“ mimo prostředí softwarového vývoje. „Stavba“
je dílem „stavebních dělníků“, například při výstavbě domu, školy nebo mrakodrapu.
Když jste byli mladší, určitě jste své stavby vytvářeli z papíru. V běžném slova smyslu
se slovo „stavba“ vztahuje k procesu budování. Proces stavby může zahrnovat určité
aspekty plánování, návrhu a ověřování. Z větší části se však vztahuje k ručně vykoná-
vaným úkonům při tvorbě čehokoliv.

1.1 Co je to stavba softwaru?
Tvorba počítačového softwaru může být velmi složitým procesem. Za posledních 25 let
charakterizovali vývojáři řadu různých aktivit, jež do této kategorie činností spadají. Pa-
tří sem:

� Definice problému,

� vývoj požadavků,

� plánování stavby,

� architektura softwaru neboli logický návrh,

� detailní návrh,

� tvorba kódu a ladění,

� testování jednotlivých součástí,

� testování integrace,

� integrace,

� systémové testování,

� opravná údržba.

Máte-li již zkušenosti z neformálních projektů, asi vás napadne, že tento seznam obsa-
huje mnoho zbytečných úkonů. Pokud máte naopak zkušenosti s příliš formálními pro-
jekty, víte, že seznam obsahuje příliš mnoho zbytečných úkonů. Nalézt rovnováhu
mezi nedostatkem formality na jedné straně a přílišným formalismem na straně druhé
je velmi obtížné. K této problematice se později ještě vrátíme.

Pokud jste se sami naučili programovat, nebo jste dosud pracovali především na ne-
formálních projektech, snad si ani neuvědomujete rozdíly mezi jednotlivými aktivitami,

cc2e.com/0178
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jež celý proces tvorby softwarového produktu utvářejí. V duchu jste si pravděpodobně
spojili všechny tyto aktivity do jediné činnosti, jež je obecně nazývána „programování“.
Podílíte-li se na neformálních projektech, nejvíce při tvorbě softwaru pravděpodobně
myslíte na činnost, která je vývojáři označována jako „stavba“ (construction).

Intuitivní pojem „stavba“ je docela přesný. Nedává však možnost vidět věci v per-
spektivě. Uvedeme-li však stavbu do souvislosti s aktivitami, budeme schopni lepšího
soustředění na správné úkoly. Budeme umět lépe zdůraznit i další důležité „nestaveb-
ní“ aktivity. Na obrázku 1.1 vidíte, v jakém vztahu je stavba k ostatním aktivitám spoje-
ným s vývojem softwaru.

Obrázek 1.1: Stavební aktivity jsou zobrazeny uvnitř šedé elipsy. Během stavby se
soustředíme především na tvorbu kódu a ladění. Nedílnou součástí stavby je ale rovněž

podrobný návrh, testování jednotek, testování integrace a řada dalších aktivit.

Z obrázku je zřejmé, že stavba je především záležitostí tvorby kódu a ladění. Nicméně
zahrnuje rovněž aktivity, jako jsou podrobný návrh, plánování stavby, testování jedno-
tek, jejich integrace, testování této integrace a mnoho jiných aktivit. Kdyby naše kniha
popisovala všechny aspekty procesu vývoje softwarového produktu, následovalo by
nyní pojednání, v němž bychom se snažili jednotlivé činnosti v procesu vývoje vyvažo-
vat. Jelikož je to však kniha o technikách používaných právě při stavbě, budeme snad
poněkud nesouměrně zdůrazňovat aktivity spojené se stavbou. Ostatních aktivit se bu-
deme dotýkat jen okrajově. Kdyby tato kniha byla psem, lísala by se kolem stavby,
kdyby přišla řeč na návrh a testování, vrtěla by ocasem, na jiné vývojářské aktivity by
však hlasitě štěkala.
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Stavbě se rovněž občas říká „kódování“ nebo „programování“. „Kódování“ nebo také
tvorba kódu není ve skutečnosti nejlepší označení, protože naznačuje mechanický pře-
klad hotového návrhu do počítačového jazyka; stavba není ani trochu mechanickým
procesem a vyžaduje podstatnou míru kreativity a úsudku. V této knize budeme jako
synonymum slova „stavba“ používat slovo „programování“.

Na rozdíl od obrázku 1.1, kde jsme znázornili plochý pohled na vývoj softwarového
produktu, ukazuje obrázek 1.2 pohled z perspektivy oběžné dráhy Země.

Obrázek 1.2: V této knize se soustředíme na tvorbu kódu a ladění, detailní návrh,
plánování stavby, testování jednotek, integrace, testování integrace a další aktivity

víceméně ve znázorněných proporcích.

Na obrázcích 1.1 a 1.2 jsou znázorněny stavební aktivity na vyšší úrovni. Jak je to ale
s detaily? Podívejte se nyní na konkrétní úkoly spojené se stavbou:

� ověřování základů, aby stavba mohla být realizována úspěšně,

� určování způsobu testování kódu,

� návrh a tvorba tříd a jednotlivých rutin,

� tvorba a pojmenování proměnných a konstant,

� volba řídicích struktur a organizačních bloků, do nichž jsou příkazy seskupovány,

� testování jednotek a jejich integrace, jakož i ladění výkonu,

� zkoumání podrobnějších návrhů a kódu jiných členů vývojového týmu a poskyto-
vání kódu kolegům,

� dopilování kódu pečlivým formátováním a vložením příslušných komentářů,

� integrace softwarových komponent, jež byly vyvíjeny samostatně,

� optimalizace výkonu kódu a spotřeby systémových prostředků.

Podrobnějším seznamem stavebních činností jsou nadpisy kapitol v obsahu.
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Činností máme před sebou spoustu. Jeden by řekl: „Které aktivity tedy nejsou součástí
stavby?“ To je velmi dobrá otázka. Mezi důležité nestavební aktivity patří management,
vývoj požadavků, architektura softwaru, návrh uživatelského rozhraní, systémové tes-
tování a údržba. Každá ze zmíněných aktivit ovlivňuje konečný úspěch projektu stej-
nou měrou jako vlastní stavba. Přinejmenším tedy úspěch všech projektů, jež vyžadují
spolupráci minimálně dvou vývojářů a které trvají více než několik týdnů. Existuje
mnoho dobrých knih pojednávajících o jednotlivých aktivitách. Mnoho z nich je uve-
deno v oddílech „Další prameny“, jež najdete v celé knize a v kapitole 35 nazvané
Kam za dalšími informacemi, kterou jsme umístili na konec knihy.

1.2 Proč je stavba softwaru tak důležitá?
Vzhledem k tomu, že jste si tuto knihu vybrali, pravděpodobně souhlasíte s tvrzením,
že zdokonalování softwaru a produktivita vývojáře jsou velmi důležité. Software je vy-
užíván v mnohých současných vzrušujících projektech. Internet, speciální filmové efek-
ty, lékařské systémy pro podporu životních funkcí, vesmírné programy, aeronautika,
rychlé finanční analýzy a vědecký výzkum jsou jen vybranými příklady. Tyto projekty,
stejně jako mnoho dalších konvenčních, mohou těžit ze zdokonalených postupů, ne-
bo� zmiňované postupy stojí na stejných základech.

Pokud souhlasíte s tvrzením, že vývoj zdokonalujícího softwaru obecně je důležitý,
zbývá již jen odpovědět na otázku: „Proč se soustředit právě na stavbu?“

Podrobnosti týkající se vztahu mezi velikostí projektu a procentuálním podílem stavby najdete
v oddílu 27.5 Proporce aktivit a velikost.

Stavba je rozsáhlou částí vývoje softwarového produktu. V závislosti na velikosti
projektu zabírá aktivita označovaná jako stavba obvykle 30 až 80 procent celkového
času stráveného na projektu. Všechno, co zabírá tolik času z celkového času projektu,
nepochybně velmi výrazně ovlivňuje jeho výsledný úspěch nebo neúspěch.

Stavba je ústřední aktivitou vývoje softwarového produktu. Požadavky společně
s architekturou jsou definovány dříve, aby mohla stavba proběhnout hladce a efektiv-
ně. Systémové testování (ve smyslu nezávislého testování) probíhá po dokončení stav-
by, aby se ověřilo, zda proběhla korektně. Stavba je ústřední aktivitou procesu vývoje
softwarového produktu.

Údaje o alternativách mezi programátory najdete v oddílu 28.5 Individuální alternativy.

Soustředí-li se programátor na stavbu, může velmi významně zvýšit svou
produktivitu. Klasická studie Sackmana, Eriksona a Granta ukazuje, že produktivita
jednotlivých programátorů se liší faktorem v rozmezí 10–20, a to právě během stavby
(1968). Závěry této studie později potvrdilo mnoho dalších studií (Curtis 1981, Mills
1983, Curtis a kolektiv 1986, Card 1987, Valett a McGarry 1989, DeMarco a Lister 1999,
Boehm a kolektiv 2000). Tato kniha se snaží pomoci programátorům naučit se techni-
kám, jež patří do výbavy těch nejlepších z nich.

Výsledek stavby, tedy zdrojový kód, je často jediným přesným popisem
softwaru. V mnoha projektech je zdrojový kód jedinou formou dokumentace dostup-
né pro programátory. Specifikace požadavků a dokumenty popisující návrh mohou být
zastaralé, ale zdrojový kód je aktuální vždy. Z toho vyplývá, že zdrojový kód musí být
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nezbytně na nejvyšší úrovni. Konzistentní využívání technik zdokonalování zdrojového
kódu odlišuje šunt od detailního, korektního a informativního programu. Právě takové
techniky je třeba účinně uplatňovat během stavby.

Stavba je jedinou aktivitou, která opravdu musí proběhnout. Ideální cyklus vý-
voje softwarového projektu prochází fázemi pečlivé specifikace požadavků, následné-
ho návrhu a konečně stavby. Ideální projekt prochází po dokončení stavby
vyčerpávajícím a statisticky řízeným systémovým testováním. U nedokonalých skuteč-
ných projektů se však fáze specifikace požadavků a detailního návrhu přeskakují
a projekt zahajuje fáze stavby. Testování se vynechává, protože produkt obsahuje takové
množství chyb, že jejich odstranění by si vyžádalo tolik času, že by se projekt jednoduše
nestihl odevzdat včas. Ale bez ohledu na to, jak máte naspěch nebo jak mizerně jste si
projekt rozplánovali, nemůžete přeskočit fázi stavby – a právě zde se dostáváme
k podstatě problému. Zdokonalení fáze stavby je způsobem zdokonalení jakékoli sna-
hy o tvorbu softwarového produktu, navzdory všem zkrácením procesu vývoje.

1.3 Jak číst tuto knihu
Tato kniha byla navržena takovým způsobem, aby ji bylo možno číst najednou od
první do poslední strany, nebo podle vybraných témat. Čtete-li rádi knihu od počátku
do konce, začněte od 2. kapitoly Metafory pro rychlejší pochopení vývoje softwarových
produktů. Chcete-li se dostat ke specifickým programátorským tipům, začněte kapito-
lou 6 Pracovní třídy, potom pokračujte křížovými odkazy na další témata, která budete
považovat za zajímavá. Nejste-li si jisti, zda je tento postup vhodný právě pro vás, za-
čněte oddílem 3.2 Jak určit povahu softwaru, na němž právě pracujete.

Zapamatujte si
� Stavba softwaru je ústřední aktivitou při vývoji softwarového produktu; stavba je je-

dinou aktivitou, která musí v každém projektu proběhnout.

� Hlavními aktivitami ve fázi stavby jsou detailní návrh, kódování, ladění, integrace
a vývojářské testování (testování jednotek a integrace).

� Pojem stavba má dvě synonyma – „kódování“ a „programování“.

� Kvalita stavby významnou měrou ovlivňuje kvalitu výsledného softwaru.

� V konečné analýze se prokáže, jak dobrými jste programátory, podle toho, jak po-
rozumíte způsobu stavby. A to je obsahem této knihy.
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Obsah

� 2.1 Jak je důležité míti metafory

� 2.2 Jak používat softwarové metafory

� 2.3 Běžné softwarové metafory

Související témata

� Heuristika v návrhu: viz oddíl 5.1 Návrh je heuristický proces

Počítačové vědy mají ve většině oblastí nejbarvitější jazyk. V jaké jiné oblasti můžete
vstoupit do sterilního prostředí, v němž je stálá teplota 20 °C, a hledat v něm viry, troj-
ské koně, červy, štěnice, bomby, havárie, plameny a kritické chyby?

Tyto plastické metafory popisují specifický softwarový fenomén. Stejně svěží metafory
popisují ještě širší fenomén. Můžete je používat ke zdokonalování svého chápání pro-
cesu vývoje softwarových produktů.

Ostatní části této knihy nejsou přímo závislé na tomto pojednání o metaforách. Chce-
te-li se rychleji dostat k praktickým návrhům, můžete tuto kapitolu přeskočit. Chcete-li
mít při uvažování o vývoji softwaru jasnější hlavu, raději si ji přečtěte.

2.1 Jak je důležité míti metafory
Vývoj důležitých systémů často vychází ze stejně důležitých analogií. Porovnáváním
toho, co znáte méně, s tím, co znáte lépe, můžete dospět k závěrům, jež lépe vystihují
oblast, s níž nejste dokonale obeznámeni. Tento způsob užívání metafor se nazývá
„modelování“.

Dějiny vědy jsou plné objevů založených na využívání metafor. Chemik Kekule měl
vidinu, v níž spatřil hada požírajícího svůj ocas. Když se probudil, uvědomil si, že mo-
lekulární struktura založená na podobném prstencovém tvaru by mohla odpovídat
vlastnostem benzenu. Pozdější experimenty tuto hypotézu potvrdily (Barbour 1966).

Kinetická teorie plynů byla založena na modelu „biliárových koulí“. Vědci se domníva-
li, že molekuly plynu mají hmotu a že se při kolizích chovají elasticky – stejně jako bi-
liárové koule. Díky tomu vzniklo mnoho užitečných pouček.

Teorie světelných vln vznikla jako důsledek zkoumání podobností mezi světlem a zvu-
kem. Světlo a zvuk mají amplitudu (jas, hlasitost), kmitočet (barva, výška) a mnoho
dalších společných vlastností. Porovnávání teorie zvuku a světla bylo natolik produk-
tivní, že vědci vynaložili mnoho úsilí na hledání média, jež by přenášelo světlo stejným
způsobem, jímž vzduch přenáší zvuk. Dokonce je i pojmenovali (dali mu název „éter“),
ale nikdy toto médium nenalezli. Analogie, která byla v jiných případech tak plodná,
se v tomto případě neosvědčila.

Obecně lze říci, že produktivita modelů spočívá v pronikavosti a v síle, s jakou dokáží
uchopit konceptuální celky. Prostřednictvím modelu lze navrhovat vlastnosti, vztahy
a další oblasti bádání. Modely občas svádějí ke zkoumání nesprávných cest. V takových
případech jsou metafory přehnané. Když vědci hledali éter, svůj model přehnali.

cc2e.com/027
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Určité metafory jsou lepší než jiné. Dobrá metafora je jednoduchá, vztahuje se k dalším
důležitým metaforám a vysvětluje většinu experimentálních důkazů a pozorování.

Přibližme si to na příkladu těžkého kamene houpajícího se na provázku. Pohled na houpa-
jící se kámen přivedl dlouho před narozením Galilea Aristotelovy žáky k myšlence, že se
objekty přirozeně přesouvají z vyšší polohy do stavu klidu v poloze nejnižší. Aristotelův
žák by řekl, že kámen jednoduše padá únavou. Galileo však v houpajícím se kameni viděl
kyvadlo. Domníval se, že kámen téměř dokonale opakuje stále stejný pohyb.

Dva popsané sugestivní modely se však zásadním způsobem liší. Aristotelův žák, který
viděl houpající se kámen jako padající objekt, by mohl zkoumat hmotnost kamene,
výšku, do které musel být zvednut, a dobu, kterou potřeboval k tomu, aby konečně
spočinul v klidu. Galileo pozoroval hmotnost kamene, poloměr kyvu, úhel vytočení
a dobu kyvu. Objevil zákonitost, kterou by Aristotelův žák nikdy neobjevil, protože
starořecký model sváděl k tomu, že tehdejší učenci sledovali odlišné fenomény a kladli
odlišné otázky.

Metafory přispívají k lepšímu porozumění otázek souvisejících s vývojem softwarových
produktů stejným způsobem, jakým přispívají k lepšímu pochopení vědeckých pro-
blémů. V roce 1973 popsal Charles Bachman ve své práci oceněné Turingovou cenou
přechod od geocentrismu k heliocentrismu. Ptolemaiův geocentrický model přetrval
bez zásadnějších zpochybnění přibližně 1400 let. Potom přišel v roce 1543 Koperník
s heliocentrickou teorií, což byla myšlenka, v níž ústředním místem vesmíru nebyla
Země, nýbrž Slunce. Tato změna mentálního modelu vedla nezadržitelně k objevům
nových planet, ke klasifikaci Měsíce jako satelitu Země, nikoli jako samostatné planety,
a k odlišnému chápání významu lidstva ve vesmíru.

Hodnotu metafor bychom nemÏli podceÚovat. Kladem metafor je oËekávané
a všeobecnÏ chápané chování. Nezbytné komunikace a možnosti nepochopení jsou
omezeny na minimum. Studium a poznání je rychlejší. Z toho vyplývá, že metafory jsou
zp˘sobem k zavádÏní mezinárodní podpory a abstrahování pojm˘, což umožÚuje ËlovÏ-
ku uvažovat v širších souvislostech a p¯edcházet chybám vznikajícím na nižší úrovni.

– Fernando J. Corbató

Bachman přirovnával přechod od Ptolemaiových astronomických teorií až k teoriím
Koperníkovým ke změně v programování, jež proběhla na počátku sedmdesátých let.
V době tohoto porovnání, v roce 1973, přecházel způsob zpracování dat od modelu
orientovaného na počítač k modelu orientovanému na databáze. Bachman zdůrazňo-
val, že starší způsoby zpracování dat vyžadovaly pohled na data jako na sekvenční
proud štítků procházejících počítačem (model orientovaný na počítač). Obrovskou
změnou byla orientace na datový fond, s nímž měl počítač vlastně pracovat (model
orientovaný na databázi).

Dnes si již stěží můžeme představit člověka, který si ještě myslí, že Slunce obíhá kolem
Země. Podobně těžko si představíme programátora, který by se domníval, že všechna
data lze považovat za sekvenční proud štítků. V obou případech po překonání staré
teorie se zdá až neuvěřitelné, že jí mohl vůbec někdy někdo věřit. A je neskutečné, že
lidé, kteří věřili staré teorii, považovali novou teorii za stejně absurdní, za jakou vy
dnes považujete tu starou.

Geocentrický model vesmíru se astronomů držel jako klíště, dokud se neobjevila lepší
teorie. Podobně je tomu s modely nahlížení na způsob zpracování dat. Model oriento-
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vaný na počítač byl aktuální do té doby, dokud počítačoví odborníci nevynalezli mo-
del orientovaný na databázi.

Leckdo je v pokušení význam metafor trivializovat. Na každý z uvedených příkladů lze
snadno odvětit: „Dobře, ta správná metafora je užitečnější. Ta druhá byla špatná.“ Na-
stíněná reakce je však chybným zjednodušením. Historie vědy není posloupností pře-
chodů od „špatných“ metafor k metaforám „správným“. Je to posloupnost změn,
během nichž se z „horších“ metafor stávají „lepší“, z maloobsažných velkoobsažné,
z metafor připomínajících jednu oblast metafory připomínající oblasti jiné.

Ve skutečnosti má mnoho modelů, jež bylo nahrazeno lepšími modely, stále své uplat-
nění. Inženýři pořád řeší většinu problémů pomocí Newtonových zákonů dynamiky,
a to i přesto, že byla Newtonova teorie dynamiky nahrazena Einsteinovou teorií.

Vývoj softwaru je ve srovnání s ostatními oblastmi vědy mnohem mladším odvětvím.
Ještě nedosáhl dospělého věku a nemá dostatečně bohatou sadu vlastních standard-
ních metafor. Z toho vyplývá, že je zaplaven řadou komplementárních a v mnoha pří-
padech konfliktních metafor, z nichž jsou některé lepší, jiné zase horší. To, jak dobře
porozumíte metaforám, určuje, jak dobře porozumíte softwarovému vývoji.

2.2 Jak používat softwarové metafory
Softwarová metafora je spíše hledáčkem než podrobným vysvětlením. Neříká, kde hledat
odpově�. Naznačuje, jak ji hledat. Slouží spíše jako heuristika než jako algoritmus.

Algoritmus je sadou jasně definovaných instrukcí k provedení určité úlohy. Algoritmus
je předvídatelný, deterministický a neměnný. Sděluje, jak se dostat z bodu A do bodu
B bez zbytečných oklik, bez odboček do bodů D, E nebo F a bez zastávek, během
nichž by si člověk přivoněl k růžím nebo dal šálek kávy.

Heuristika je technikou, která pomáhá hledat odpově�. Její výsledky se mohou lišit,
protože sděluje jen to, kam se máte dívat, nikoli co máte hledat. Nesděluje, jak se do-
stat přímo z bodu A do bodu B. Nemusí dokonce vědět, že nějaké body A nebo B
existují. De facto je to algoritmus v klaunském převleku. Je méně předvídatelný, je zá-
bavnější a neseženete jej s 30denní zárukou vrácení peněz.

Podívejte se na algoritmus určený k tomu, abyste dojeli na nějakou adresu: Vydejte se
po dálnici 167 na jih směrem do Puyallupy. Na odbočce South Hill Mall sje�te z dálni-
ce a je�te 4,5 míle do kopce. Pak na světelné křižovatce u prodejny potravin zabočte
doprava a ihned poté odbočte doleva. Ocitnete se na příjezdové cestě k velkému hně-
dému domu stojícímu po levé straně. Jeho adresa je 714, North Cedar.

Podrobnosti o zp˘sobu užívání heuristiky p¯i navrhování softwaru najdete v oddílu 5.1 Návrh je
heuristický proces.

A te� se podívejte, jak vypadá heuristika vysvětlení cesty k uvedenému domu: Vyhle-
dejte poslední dopis, který jsme vám zaslali. Je�te do města uvedeného ve zpáteční ad-
rese. Jakmile se dostanete do města, zeptejte se někoho, kde je náš dům. Všichni nás
tam znají – někdo vám určitě rád pomůže. Pokud nikoho nenajdete, zavolejte z veřej-
ného automatu – přijedeme si pro vás.

Rozdíl mezi algoritmem a heuristikou je nepatrný a v podstatě se oba pojmy v mno-
hém překrývají. Pro účely této knihy postačí, když za největší rozdíl mezi nimi budeme
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považovat úroveň abstrakce. Algoritmus podává instrukce přímo. Heuristika sděluje,
jak bychom měli instrukce odhalit sami, nebo alespoň kde se po nich poohlédnout.

Víme-li, kde hledat řešení svého programátorského problému, je naše programování
mnohem snazší a výsledky jsou mnohem předvídatelnější. Programátorské vědy však
dosud tak daleko nedospěly a možná ani nikdy nedospějí. Největší výzvou programo-
vání je tvorba koncepcí, nebo� mnoho programátorských chyb vyplývá z nedostatku
koncepce. Každý program je koncepčně odlišný a je velmi obtížné nebo zhola nemož-
né vytvořit obecnou množinu směrů, jež vás vždy dovedou ke kýženému cíli. Tak te-
dy – znalost odhalování problémů je přinejmenším stejně hodnotná jako znalost
konkrétního řešení konkrétního problému.

Jak nejlépe používat softwarové metafory? Používejte je k tomu, abyste ostatním po-
skytli možnost nahlédnout do svých vlastních programátorských problémů a procesů.
Používejte je k tomu, aby vám pomohly v uvažování o vlastních programátorských ak-
tivitách a abyste si mohli snáze představit lepší cesty k vytouženému cíli. Jistěže nebu-
dete nikdy schopni podívat se na jeden řádek kódu a říci, že právě on porušuje
metafory popisované v této kapitole. Po nějaké době však bude osoba, která metafory
používá k osvětlení procesu tvorby softwarového produktu, chápána jako osoba, která
lépe rozumí programování a vytváří lepší kód rychleji než lidé, jež metafory nepouží-
vají.

2.3 Běžné softwarové metafory
Kolem vývoje softwarových produktů vznikl přímo dezorientující počet metafor. David
Gries říká, že psaní softwaru je věda (1981). Donald Knuth zase říká, že je to umění
(1998). Watts Humphrey napsal, že je to proces (1989). P. J. Plauger a Kent Beck říkají,
že je to jako řídit auto, ačkoli oba došli téměř ke zcela opačným závěrům (Plauger
1993, Beck 2000). Alistair Cockburn říká, že je to hra (2002). Eric Raymond tvrdí, že je
to jako bazar (2000). Andy Hunt a Dave Thomas říkají, že je to jako zahrádkářství. Paul
Heckel napsal, že je to jako filmování Sněhurky a sedmi trpaslíků (1994). Fred Brooks
zase říká, že je to jako farmaření, lov vlkodlaků nebo topení dinosaurů v asfaltové já-
mě (1995). Která metafora je nejlepší?

Psaní softwaru: Psaní kódu

Nejprimitivnější metafora vztahující se k vývoji softwarového produktu vychází z úsloví
„psát kód“. Metafory obsahující slovo „psaní“ naznačují, že vývoj programu je jako psaní
neformálního dopisu – jednoduše si jednoho krásného dne sednete, namočíte pero do in-
koustu a napíšete program od počátku do konce. Tento způsob tvorby kódu nevyžaduje
žádné plánování a vy při něm snadno a průběžně přijdete na to, co vlastně chcete napsat.

Mnoho myšlenek a nápadů se odvozuje právě od metafory psaní. Jon Bentley říká, že
byste měli být schopni sednout si ke krbu se skleničkou brandy, s dobrým cigárem
a s oblíbeným loveckým psem a potěšit se „kultivovaným programem“ stejným způso-
bem, jakým byste se těšili z dobrého románu. Brian Kernighan a P. J. Plauger pojme-
novali svou knihu o programování Prvky programovacího stylu (The Elements of
Programming Style, 1978). Programátoři přitom hovoří o „čitelnosti programů“.

Pro jedince, jenž pracuje na malých projektech, je metafora typu psaní dopisu jako uli-
tá. Ovšem v ostatních případech neplatí – protože nepopisuje softwarový projekt zcela
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a odpovídajícím způsobem. Psaní je obvykle aktivitou související s jedním člověkem,
zatímco v přípravě softwarového projektu je často angažována spousta lidí, z nichž
každý má na starosti něco jiného. Když svůj dopis dopíšete, je vaše obálka převzata
poštovním personálem a odeslána adresátovi. Po odeslání už dopis změnit nelze, je už
konečný. Software naopak není obtížné pozměnit, stěží kdy jej lze označit za definitiv-
ně hotový. Přibližně 90 % vývojářského úsilí při tvorbě typických softwarových systé-
mů má místo až po uvolnění první verze. Dvě třetiny jsou jevem zcela typickým
(Pigolski 1997). Při psaní se platí především za originalitu. Při stavbě softwaru je však
snaha vytvořit opravdu originální díla méně efektivní než snaha o opětovné použití exis-
tujících návrhových myšlenek, kódu a testovacích případů použitých v předchozích pro-
jektech. Zkráceně lze říci, že psaní metafor v sobě zahrnuje proces vývoje softwarových
systémů, jenž je však příliš jednoduchý a zkostnatělý, než aby mohl fungovat správně.

Naplánujte si, že jeden návrh zahodíte. Zahodíte jej stejnÏ.

– Fred Brooks

Pokud naplánujete, že zahodíte jednu variantu, nakonec zahodíte dvÏ.

– Craig Zerouni

Metafora psaní dopisu však byla bohužel zachráněna díky jedné z nejoblíbenějších
knih o programování. Díky knize Freda Brookse The Mythical Man-Month (Bájný pra-
covní měsíc, 1995). Brooks v ní píše: „Naplánujte si, že jeden návrh zahodíte. Zahodíte
jej stejně.“ Tato věta vyvolává představy koše zaplněného nedopsanými koncepty do-
pisů. Nějak tak, jak to vypadá na obrázku 2.1.

Obrázek 2.1: Metafora psaní dopisů naznačuje, že se proces vývoje softwaru opírá
místo o pečlivé plánování a návrh vlastně jen o velmi nákladný proces pokusů a omylů

Plán zahodit první návrh může být praktický v případě, že píšete zdvořilý návod k po-
užití pro svou tetu. Rozšířením metafory „psaní“ na plán zahodit první pokusy je vždy
pochybnou radou v případech, kdy hlavní systém již stál zhruba tolik peněz co deseti-
patrový dům nebo zaoceánský parník. Je snadné chopit se jedinečné příležitosti, po-
kud vám obsluha kolotoče dovolí sedět na svém oblíbeném dřevěném poníkovi
nekonečně dlouho. Nejdůležitější je vždy první otáčka – nebo několik prvních pokusů,
jež jsou nejlevnější. Dosažení kýženého cíle je však lépe popsáno jinými metaforami.

Softwarové farmaření: Pěstování systému

Na rozdíl od zkostnatělé metafory psaní někteří vývojáři říkali, že byste měli umět před-
stavit si tvorbu softwaru jako pěstování kytek nebo zeleniny. Navrhnete jednu součást, se-
stavíte pro ni kód, přidáte ji do systému víceméně hned. Malinkými krůčky minimalizujete
problémy, jimž byste se asi nevyhnuli, kdybyste se pokusili vložit vše najednou.
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Občas je dobrá technika popsaná špatnou metaforou. V takových případech se pokus-
te zachovat techniku a přijít s metaforou lepší. Technika postupného růstu je dobrá, ale
metafora farmaření je otřesná.

DALŠÍ PRAMENY Pro ilustraci jiných metafor farma¯ení lze vzpomenout metaforu použitou
pro údržbu softwaru. Zmínku najdete v knize Rethinking Systems Analysis and Design (P¯ehod-
nocení analýzy a návrhu systém˘, Weinberg 1988), a konkrétnÏ v kapitole On the Origins of
Designer Intuition (U ko¯en˘ návrhá¯ovy intuice).

Myšlenka předpokládající jeden úkon v jednom časovém okamžiku může připomínat
pěstování plodin, ale analogie s farmařením je slabá a málo informativní. Snadno ji na-
hradíme lepšími metaforami popsanými v následujících oddílech. Metaforu farmaření
stěží rozšíříme tak, aby popsala více než jednoduchou myšlenku jednoho úkonu v da-
ném časovém okamžiku. Přijmeme-li však tuto metaforu (viz obrázek 2.2), mohli by-
chom najednou zjistit, že hovoříme o systému hnojení. To znamená, že bychom začali
hovořit o detailním návrhu, což by zvětšilo riziko, že kód bude zvýhodněn například
vůči efektivní správě pozemků nebo dokonce i vůči kódu sklízení. Místo o cyklech
pěstování plodin budete v jazyce C++ hovořit o cyklech pěstování ječmene, čímž na-
konec odsoudíte pole k tomu, že bude ležet ladem celý rok, než se z půdy pevného
disku odstraní nežádoucí dusík.

Obrázek 2.2: Metaforu farmaření nelze na vývoj softwaru přenést správně.

Slabinou této metafory je náznak myšlenky, že nemáte přímou kontrolu nad způsobem
vývoje softwaru. Na jaře začínáte pěstovat softwarové rostlinky. Podle Farmářovy ro-
čenky a v soutěži o největší tykev však váš kód propadne.

Pěstování softwarových ústřic: Narůstání systému
Lidé často hovoří o tom, že software je stále objemnější a mají tím na mysli neustálé
narůstání systému. Obě metafory mají k sobě hodně blízko, ale narůstání systému je
pronikavější. „Narůstání“ (nemáte-li po ruce vhodný slovník) znamená jakýkoli růst
nebo zvětšování rozměrů postupným přidáváním nebo vkládáním. Narůstání popisuje
způsob, jímž se v lasturách ústřic tvoří perly – postupným přidáváním malého množství
uhličitanu vápenatého. V geologii znamená pojem „narůstání“ pozvolné zvyšování dna
usazováním sedimentů.

Podrobnosti o aplikaci postupných strategií na integraci systému najdete v oddílu 29.2 Frekven-
ce integrace – po etapách, nebo p¯ír˘stkovÏ?

To však stále neznamená, že se musíte učit způsobu, jak ze sedimentů vytvořit kód.
Znamená to, že se musíte naučit, jak přidávat ke svým softwarovým systémům menší
součásti. Dalšími slovy, jež jsou velmi příbuzná slovu narůstání, jsou „přírůstkový“, „ite-



Kapitola 2 – Metafory pro rychlejší pochopení vývoje softwaru44

rační“, „přizpůsobivý“ a „vývojový“. Přírůstkové navrhování, tvorba a testování jsou
jedním z nejvýkonnějších postupů používaných při vývoji softwaru.

V přírůstkovém vývoji nejprve vytvoříte nejjednodušší možnou spustitelnou variantu
systému. Tato varianta nemusí přijímat skutečný vstup, nemusí dokonce ani realistic-
kým způsobem manipulovat s daty, ani nemusí generovat realistický výstup – je to
pouze kostra, jež je však dostatečně pevná, aby udržela systém během jeho dalšího
vývoje. Pro vykonání již definovaných základních funkcí může používat atrapy tříd.
Tento základ je pro vznikající software tím, čím je prvotní zrnko písku pro nově vzni-
kající perlu v lastuře ústřice.

Jakmile máte kostru nového systému, můžete začít přidávat svaly a kůži. Všechny atra-
py tříd nahradíte skutečnými třídami. Program postupně přestane předstírat, že přijímá
vstup a začne generovat skutečný výstup. Po kouscích budete přidávat další a další
součásti, dokud nebude celý systém fungovat tak, jak jste si usmysleli.

Působivý je rovněž anekdotický důkaz. Fred Brooks, který v roce 1975 doporučoval
zahazovat první verze systému, řekl, že po napsání jeho významné knihy The Mythical
Man-Month ani deset let nic zásadně nezměnilo jeho postupy či efektivitu jeho po-
stupného vývoje (1995). Tom Gilb dospěl ke stejnému závěru ve své průlomové knize
Principles of Software Engineering Management (Zásady správy softwarového inže-
nýrství, 1988), v níž zavedl pojem Postupného dodávání a položil tím základ dnešního
přístupu označovaného za agilní programování. Řada dnešních metodologií je posta-
vena právě na této myšlence (Beck 2000, Cockburn 2002, Highsmith 2002, Reifer 2002,
Martin 2003, Larman 2004).

Síla metafory postupných přírůstků spočívá ve skutečnosti, že neslibuje příliš mnoho.
Rozšiřování této metafory je však ještě složitější než v případě metafory farmaření.
Představa ústřice vytvářející perlu je dobrým způsobem vizualizace přírůstkového vývo-
je neboli narůstání.

Stavba softwaru: Budování softwaru

Představa „budování“ softwaru je mnohem užitečnější než termín „psaní“ nebo „pěsto-
vání“. Je kompatibilní s myšlenkou narůstání systému a poskytuje mnohem podrobněj-
ší rady. Budování softwaru naznačuje různá stadia, jako jsou plánování, přípravy
a samotná realizace. Tato stadia mají svá specifika a jejich úroveň závisí na tom, co právě
budujete. Při podrobnějším zkoumání této metafory narazíte na mnoho dalších paralel.

Budování stodvaceticentimetrové věže vyžaduje pevnou ruku, rovnou plochu a 10 ne-
poškozených pivních plechovek. Budování věže 100krát větší nevyžaduje pouze
100krát více plechovek. Vyžaduje odlišný způsob plánování a stavby vůbec.

Budujete-li jednoduchou strukturu, například psí boudu, můžete zajít do jakéhokoli
obchodu se stavebním materiálem, kde koupíte desky a hřebíky. Za jedno odpoledne
pak postavíte nový domek pro svého Pun�u. Zapomenete-li na dveře, jako je tomu na
obrázku 2.3, nebo dopustíte-li se nějaké další chyby, nestane se nic vážného. Můžete
problém odstranit, nebo jednoduše začnete znovu. Vše, co ztratíte, je pouze část odpo-
ledne. Tento uvolněný přístup je vhodný rovněž pro malé softwarové projekty. Použi-
jete-li nevhodný návrh pro 1 000 řádků kódu, provedete nezbytné změny nebo začnete
znovu od píky. Ztráta se vás nijak výrazně nedotkne.



Běžné softwarové metafory 45

Obrázek 2.3: Cenou za chybu v jednoduché struktuře je pouze malá ztráta času nebo
trocha ostudy.

Pokud ovšem stavíte dům, je stavební proces mnohem složitější. Stejně jako důsledky,
které ponesete za špatný návrh. Nejprve se musíte rozhodnout, jaký typ domu vlastně
chcete postavit – což je analogické k definici problému při vývoji softwarového pro-
duktu. Potom musíte společně s architektem přijít s obecným návrhem, který je třeba
nechat schválit. A máme tu opět podobnost s architektonickým návrhem softwaru. Pak
připravíte podrobný plán a najmete dodavatele. Vidíte zde opět nápadnou podobnost
s detailním návrhem softwaru? Pak připravíte staveniště, položíte základy, postavíte zdi,
obložíte je, položíte střechu, provedete instalaci technického vybavení a přivedete
elektrický proud. Opět je zde nápadná podoba s budováním softwaru. Ve chvíli, kdy je
většina domu hotova, přicházejí malíři a dekoratéři, aby zkrášlili váš výtvor. Tyto čin-
nosti odpovídají optimalizaci softwaru. Během celého procesu navštěvují stavbu různé
kontroly a stavební dozor, jež prověřují staveniště, základy, zdi, elektroinstalaci a další
součásti domu. To se podobá kontrolám a prohlídkám softwaru.

Větší složitost a pochopitelně rozměry mají rovněž větší důsledky. Při stavbě domu
používáme nákladnější materiály, ale hlavním výdajem je práce. Zbourání zdi a její pře-
sunutí o 20 cm je velmi drahá záležitost, nejen proto, že jste vyplýtvali spoustu hřebí-
ků, ale především proto, že nyní musíte zaplatit lidem za dodatečný čas, který stráví
přesouváním zdi. Váš návrh tedy musí být co nejlepší, což naznačuje obrázek 2.4. Musí
být takový, abyste se pokud možno vyhnuli časově náročným opravám. Při budování
softwaru jsou materiály ještě levnější, ale cena za práci je stejná. Změna formátu vý-
stupní sestavy je stejně nákladná jako přesouvání zdi při stavbě domu, nebo� hlavní
výdajovou položkou je v obou případech cena za lidský čas.

Jaké další paralely lze najít mezi popisovanými aktivitami? Při budování domu se nemusíte
pokoušet o stavbu věcí, jež jsou již hotovy. Pračku, sušičku, myčku nádobí, ledničku nebo
mrazák jednoduše koupíte. Nejste-li mechanickými génii, nebudete ani na chvíli přemýš-
let o tom, že byste si tato zařízení sestrojili sami. Stejně tak nakoupíte montované skříně,
zástěny, okna, dveře či příslušenství do koupelny. Budujete-li softwarový systém, postu-
pujete stejným způsobem. Výrazným způsobem využíváte funkcí vyšších programovacích
jazyků, místo abyste psali kód vlastního operačního systému. Často použijete rovněž již
hotových knihoven tříd, vědeckých výpočtů, tříd uživatelského rozhraní nebo tříd obsa-
hujících funkce pro manipulaci s databází. Obecně lze říci, že nemá smysl psát podobný
kód znovu, nebo� je již hotový a především mnohokrát prověřený.



Kapitola 2 – Metafory pro rychlejší pochopení vývoje softwaru46

Obrázek 2.4: Komplikovanější struktury vyžadují pečlivější plánování.

Stavíte-li dům podle velmi vysokých požadavků a instalujete do něj prvotřídní zařízení
a vybavení, je pravděpodobné, že použijete ručně vyrobené skříně. Použijete rovněž
vestavnou myčku nádobí, ledničku a mrazničku tak, aby vše spolu ladilo. Je možné, že
váš dům bude mít okna zvláštních tvarů. Tyto úpravy mají rovněž své paralely v soft-
warovém vývoji. Budujete-li prvotřídní softwarový produkt, sestavíte si pravděpodobně
vlastní vědecké funkce, jež budou optimalizovány pro větší výkon nebo přesnost. Mů-
žete vytvořit rovněž vlastní kontejnerové třídy, třídy obsahující prvky uživatelského
rozhraní či databázové třídy, jež dají vašemu systému bezešvý a konzistentní vzhled.

Stavba domu a budování softwaru těží z přiměřeného plánování. Budujete-li software
v nevhodném pořadí, nadřete se nejen při psaní kódu, ale rovněž při testování a ladě-
ní. Vše vám bude trvat déle, nebo se může klidně stát, že se projekt zcela rozsype,
protože práce všech zúčastněných je tak složitá, že se v ní už nikdo neorientuje.

Pečlivé plánování ovšem neznamená, že musí být vše naplánováno až do posledního
puntíku. Můžete naplánovat strukturální podporu a později se dynamicky rozhodnout,
zda položíte dřevěné podlahy nebo koberce, později se rozhodnete, jakou barvu pou-
žijete při malbě zdi, nebo jaký materiál přijde na střechu. Dobře naplánovaný projekt
rozšiřuje vaše schopnosti změnit určité prvky návrhu podle aktuální potřeby. Čím více
zkušeností budete mít s určitým typem softwaru, tím více detailů můžete převzít z ji-
ných projektů. Musíte však mít jistotu, že je váš plán natolik dobrý, že vám v budouc-
nu nezpůsobí žádné vážnější problémy.

Podobnost mezi oběma typy stavby pomáhá rovněž vysvětlit, jak vlastně mohou různé
softwarové projekty těžit z různých vývojových přístupů. Při stavbě skladiště nebo kůl-
ny používáte jinou úroveň plánování, návrhu a zajištění kvality, než je tomu například
při stavbě nemocnice nebo nukleárního reaktoru. Zcela jistě byste použili jiné postupy
při stavbě školy, mrakodrapu nebo domu se třemi ložnicemi. Podobně je tomu u soft-
waru. Můžete použít flexibilní lehké přístupy, ale občas musíte použít nekompromisní
a robustní postup, abyste dosáhli nejen bezpečnostních, ale i mnoha dalších cílů.

Provádění změn v softwaru navozuje další podobnost se stavbou domů. Přesouváte-li
nosnou ze�, stojí její přesunutí o 20 cm více, než kdyby to byla pouhá příčka oddělují-
cí jednotlivé pokoje. Strukturální změny v programu stojí rovněž mnohem více než
přidávání nebo odebírání periferních funkcí a vlastností.
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Podobnost se stavbou domu nabízí rovněž možnost proniknutí do podstaty rozsáhlých
softwarových projektů. Daň za selhání rozsáhlé struktury je obvykle velmi tvrdá. Struktura
musí být tedy předimenzovaná. Stavitelé vytvářejí a kontrolují plány velmi podobně. Sta-
vějí domy tak, aby byly bezpečné. Je lepší zaplatit o 10 % více za pevnější materiál, než
aby se mrakodrap zřítil. Velký důraz se navíc klade na správné načasování. Při stavbě
Empire State Building měl každý nákla�ák patnáctiminutový limit, během něhož musel
svůj náklad vyložit. Kdyby nebyla dodávka doručena včas, opozdilo by to celý projekt.

U extrémně velkých projektů, na rozdíl od projektů, jež jsou pouze rozsáhlé, je pláno-
vání na vyšší úrovni rovněž zcela nezbytné. Capers Jones informuje, že softwarový sys-
tém s jedním milionem řádků kódu vyžaduje v průměru 69 typů dokumentace (1998).
Specifikace požadavků pro takový systém by měla mít zhruba 4 až 5 tisíc stránek. Ná-
vrhová dokumentace by pak mohla být tak třikrát větší. Je zcela nepravděpodobné, že
by byl jeden člověk schopen pochopit nebo dokonce jen přečíst celkový návrh projek-
tu takového rozsahu. Tady jsou nezbytné přípravy na vyšší úrovni.

Z ekonomického hlediska vytváříme softwarové projekty srovnatelné s Empire State
Building. Z tohoto důvodu musíme zajistit rovněž technickou a manažerskou kontrolu
odpovídající významu projektu.

DALŠÍ PRAMENY UžiteËné komentá¯e týkající se metafory budování najdete v knize What
Supports the Roof? (Co podpírá st¯echu?, Starr 2003).

Metaforu stavby domu lze rozšířit v mnoha dalších směrech. Proto je také tak významná
a působivá. Mnoho zavedených pojmů používaných mezi softwarovými vývojáři je odvo-
zeno právě od metafory budování: softwarová architektura, lešení, budování, podkladové
třídy nebo rozdělení kódu. Jistě jste sami slyšeli mnohem více podobných pojmů.

Aplikace softwarových technik: Mentální sada nástrojů

Lidé, jež pracují na vývoji vysoce kvalitního softwaru, strávili léta shromaž�ováním zku-
šeností s desítkami technik, triků a magických zaříkávadel. Techniky nejsou pravidly, jsou
analytickými nástroji. Dobrý řemeslník ví, jaký nástroj je pro jakou činnost nejlepší. Ví
rovněž, jak takový nástroj co nejlépe použít. Totéž platí o programátorech. Čím více se
učíte o programování, tím více zaplňujete svou mentální sadu nástrojů analytickými ná-
stroji a znalostmi. Postupně stále lépe víte, kdy tyto nástroje použít a jak je použít správně.

Podrobnosti týkající se výbÏru a kombinací návrhových metod najdete v oddílu 5.3 Navrhování
stavebních blok˘: Heuristika.

Při tvorbě softwaru vám konzultanti často říkají, že máte určitou vývojovou metodu za-
koupit. To je poněkud neš�astné, nebo� pokud se ponoříte bez výhrad do jedné meto-
dologie, budete se na svět dívat pouze jejíma očima. V určitých případech vám pak
uniknou možnosti využití jiných metod, jež lépe vystihují váš konkrétní problém. Meta-
fora sady nástrojů pomáhá udržovat všechny metody, techniky a tipy v perspektivě
dalších projektů – jsou připraveny k užití, až k tomu nastane vhodná doba.

Jak kombinovat metafory

Metafory jsou spíše heuristického než algoritmického původu. Nebývají výlučné. Může-
te klidně použít metaforu nárůstu a budování. Můžete dokonce použít metaforu psaní,
chcete-li. Stejně tak můžete kombinovat metaforu psaní s metaforou řízení, lovení vl-
kodlaků nebo topení dinosaurů v asfaltové jámě. Použije metafory, které chcete, pří-
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padně je kombinujte, abyste byli schopni simulovat takové myšlení, jež vám usnadní
komunikaci se všemi ostatními členy vývojového týmu.

Používání metafor ale může být i ošidné. Musíte je totiž používat tak, aby byly přínosem.
Pokud je použijete nevhodným způsobem, odvedou vás od kýženého cíle. Metaforu mů-
žete použít nesprávně, stejně jako můžete nevhodným způsobem použít jakýkoli jiný vý-
konný nástroj. Jejich síla z nich však činí velmi cennou součást vaší mentální sady
nástrojů.

Další prameny
Mezi knihami o metaforách, modelech a paradigmatech se vyjímá kniha Thomase Kuhna.

Thomas S. Kuhn: The Structure of Scientific Revolutions, 3rd ed. (Struktura vědeckých
revolucí, 3. vydání), Chicago, IL: The Univesity of Chicago Press, 1996. Tato kniha
o vynořování, vývoji a podléhání jedněch vědeckých teorií jiným teoriím v darwinov-
ském cyklu naslouchá filozofii vědy už od prvního vydání v roce 1962. Je stručná
a srozumitelná. Obsahuje zajímavé příklady vzestupu a pádu jednotlivých metafor,
modelů a paradigmat ve vědě.

Robert W. Floyd: The Paradigms of Programming (Paradigmata programování), 1978
Turing Award Lecture. Communications of the ACM, srpen 1979, str. 455–60. Jde o fas-
cinující pojednání o modelech v softwarovém vývoji a Floyd při něm uplatňuje
Kuhnovy myšlenky.

Zapamatujte si
� Metafory jsou heuristikou, nikoli algoritmy. Jako takové mají sklon být poněkud

neuspořádané.

� Metafory pomáhají pochopit proces vývoje softwaru tím, že jej dávají do souvislosti
s jinými známými aktivitami.

� Některé metafory jsou lepší, jiné horší.

� Zacházení s budováním softwaru obdobným způsobem jako se stavbou domů na-
značuje, že pečlivá příprava je nezbytná. Objasňuje rovněž rozdíl mezi malými
a velkými projekty.

� Nakládání s praktikami softwarového vývoje jako s nástroji v mentální sadě nástrojů
kromě toho naznačuje, že každý programátor má k dispozici mnoho nástrojů a že
žádný nástroj není vhodný pro všechny úkony. Volba správného nástroje k řešení
každého problému je jedním ze zásadních faktorů, jež odlišují úspěšné programáto-
ry od neúspěšných.

� Metafory se vzájemně nevylučují. Vždy používejte takové kombinace metafor, jaké
budete považovat za nejvhodnější.

cc2e.com/0285
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Než začne stavba domu, musí stavitel nejprve projít všechny plány, ověřit, zda byla vy-
řízena všechna povolení, a nakonec prověřit základy stavby. Na stavbu mrakodrapu je
nutno se připravit jinak než na stavbu rodinného domku nebo psí boudy. Bez ohledu
na to, o jaký jde projekt, je příprava vždy šitá na míru specifikaci projektu a je prová-
děna důsledně před zahájením stavby.

V této kapitole popisujeme činnosti, jež musí proběhnout, aby bylo k zahájení stavby
vše připraveno. Stejně jako je tomu v případě stavby domu, záleží úspěch nebo neú-
spěch softwarového projektu na činnostech, jež musí proběhnout ještě před zahájením
stavby. Bez solidních základů nebo důkladného plánování můžete během stavby už
jen minimalizovat škody.

Tesařské úsloví „dvakrát měř, jednou řež“ je pro fázi stavby velmi příznačné, nebo�
stavba pohltí zhruba 65 % celkových nákladů na projekt. Nejhorší softwarové projekty
končí kvůli tomu, že se fáze stavby opakuje dvakrát, třikrát nebo i vícekrát. Opakovaná
realizace nejnákladnější části projektu je stejně špatná při tvorbě softwaru jako v ostat-
ních oblastech lidského konání.

Přestože v této kapitole pokládáme základy úspěšného vybudování softwarového sys-
tému, nehovoříme zde přímo o stavbě. Nezajímá-li vás tato „omáčka“ nebo pokud jste
již zběhlí a dobře se orientujete v životních cyklech softwarového inženýrství, nalistujte
5. kapitolu Návrh během stavby. Pokud se vám myšlenka vstupních opatření předchá-
zejících samotnou stavbu nepozdává, vyhledejte oddíl 3.2 Jak určit povahu softwaru,
na němž pracujete. Pomůže vám určit, jaká vstupní opatření odpovídají přesně vaší si-
tuaci. Pak už stačí vrátit se k oddílu 3.1, v němž vyčíslujeme dodatečné náklady způ-
sobené chybějícími vstupními opatřeními.

3.1 Význam vstupních opatření
Pozornost vÏnovaná kvalitÏ je nejlepší cestou ke zvýšení produktivity. Podrobnosti najdete
v oddílu 20.5 Obecné zásady kvality softwaru.

cc2e.com/0309
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Společným jmenovatelem programátorů, jež vytvářejí velmi kvalitní software, je fakt, že
shodně využívají velmi kvalitní postupy. Tyto postupy kladou důraz především na kva-
litu na počátku, uprostřed a na konci projektu.

Zdůrazníte-li kvalitu na konci projektu, kladete důraz na systémové testování. Na tes-
tování myslí vývojáři často v okamžiku, kdy chtějí zajistit nezbytnou kvalitu výrobku.
Testování však není pouze součástí celkové strategie zajištění kvality. Není ani tou nej-
důležitější částí projektu. Nemůže odhalit nedostatky typu „vytváříme nevhodný pro-
dukt“ nebo „vytváříme sice dobrý produkt, ale špatným způsobem“. Takové závady
musí být odhaleny ještě dříve, než vstoupíte do fáze testování. Musí být odhaleny ještě
před zahájením stavby!

Kladete-li důraz na kvalitu uprostřed projektu, zdůrazňujete tím význam stavebních po-
stupů. Na tyto postupy se soustředíme v převážné části této knihy.

Zdůrazňujete-li kvalitu na počátku projektu, plánujete, vyžadujete a navrhujete vysoce
kvalitní produkt. Pokud zahájíte proces s plány na výrobu vozu Pontiac Aztek, můžete
výsledek testovat, jak chcete. Stejně z něj už nikdy nebude Rolls-Royce. Můžete sice
vytvořit co nejlepší Aztek, ale chcete-li vytvořit Rolls-Royce, musíte to chtít od samého
počátku. Při vývoji softwarových produktů se vám plánování hodí během definice
problému, když určujete řešení, a pak když toto řešení realizujete.

Jelikož je fáze stavby situována doprostřed realizace softwarového projektu, musí být
v době stavby dřívější části projektu už hotovy, nebo� jsou základem úspěchu či příčinou
selhání. Během fáze stavby byste však měli být schopni určit alespoň to, v jaké jste situaci.
Musíte být schopni vrátit se zpět, pokud se na obzoru začnou stahovat nebezpečně
černá mračna. Ve zbývající části této kapitoly podrobně popisujeme, proč je vhodná
příprava tak důležitá. Dovíte se rovněž, jak určit, zda jste již ke stavbě připraveni.

Jsou vstupní opatření nutná rovněž v moderních
softwarových projektech?

Zvolená metodika by mÏla být nejlepší a nejnovÏjší, nemÏla by být založena na ignoran-
ci. MÏla by však mít vazbu na starší a související metodiky.

– Harlan Mills

Určití lidé prohlašují, že vstupní opatření jako architektura, návrh a plánování projektu
nejsou v moderních softwarových projektech užitečné. Lze však říci, že tato tvrzení
nejsou podložena žádnými výzkumy, ani jimi nebyla podložena v minulosti. (Podrob-
nosti najdete později v této kapitole.) Odpůrci vstupních opatření obvykle ukazují na
příklady nevalných opatření, jejichž přínos byl nedostačující. Správně provedené pří-
pravy však už od sedmdesátých let indikují, že realizace dobře připravených projektů
běží plynuleji než realizace těch ostatních.

Překlenovacím cílem příprav je minimalizace rizik. Dobrý projektant se snaží uklidit
všechna hlavní rizika z cesty co nejdříve, aby realizace probíhala co nejplynuleji. Nej-
častějšími riziky, jež se vyskytují při vývoji softwaru, jsou nedostatečně specifikované
požadavky a mizerné plánování. Přípravy tedy směřují k upřesnění požadavků a ke
zdokonalení plánů.

Přípravy na stavbu nejsou exaktní vědou. Každý projekt je jiný a vyžaduje také odlišný
přístup. Další podrobnosti najdete v oddílu 3.2
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Příčiny nedostatečné přípravy
Možná se domníváte, že všichni profesionální programátoři vědí o důležitosti příprav
a ověřují, zda před zahájením vlastní stavby softwaru byla přijata všechna vstupní opat-
ření. Bohužel tomu tak není.

DALŠÍ PRAMENY Popis profesionálního vývojového programu, jenž kultivuje popisované do-
vednosti, najdete v 16. kapitole knihy Professional Software Development (McConnell 2004).

Znalosti a dovednosti potřebné k naplánování projektu, k vytvoření přesvědčivého
provozního případu, k definici vyčerpávajících a přesných požadavků a k tvorbě velmi
kvalitní architektury nejsou vůbec triviální. Většina vývojářů navíc neprošla žádným
tréninkem, jenž by jejich schopnosti v tomto směru rozšířil. Nevědí-li vývojáři, co je
třeba během příprav vykonat, zní doporučení „nejprve se na práci dobře připravte“ ja-
ko nesmysl. Není-li práce kvalitní, nebude kvalitní ani v případě, že jí vykonáme více!
Vysvětlování, jak vstupní opatření realizovat, je nad rámec této knihy. Přesto najdete
v oddílu Další prameny na konci této kapitoly řadu možností, jak tyto znalosti získat.

Někteří programátoři, přestože vědí, jak vstupní opatření zajistit, se před projektem ne-
připravují, nebo� nemohou odolat tlaku začít psát kód co nejdříve. Je-li to i váš případ,
máme pro vás dvě rady. A) Přečtěte si argument v dalším oddílu. Snad vám napoví, že
existují věci, na něž jste nepomysleli. B) Věnujte pozornost problémům, s nimiž se po-
týkáte. Stačí se však naučit několika rozsáhlejším programům a pak se zbytečným stre-
sům vyhnete plánováním. Nejlepším průvodcem vám budou vaše vlastní zkušenosti.

Posledním důvodem, proč se programátoři před zahájením projektu nepřipravují, je sku-
tečnost, že manažeři nemají pro ty programátory, kteří tráví čas přípravami před kódová-
ním, pochopení. Lidé jako Barry Boehm, Grady Booch a Karl Wiegers vytrubovali do
světa potřebu definice požadavků a návrhu celých 25 let. Jak byste mohli očekávat od
manažerů pochopení faktu, že vývoj softwaru je více než jen psaní zdrojového kódu?

DALŠÍ PRAMENY Jednu ze zajímavých variant tohoto tématu najdete v klasické knize
Geralda Weinberga The Psychology of Computer Programming (Weinberg 1998).

Před několika lety jsem shodou okolností pracoval na projektu pro ministerstvo obra-
ny, jenž se zaměřoval na vývoj požadavků. V té době nás přišel navštívit odpovědný
generál. Řekli jsme mu, že vyvíjíme požadavky a že především hovoříme se zákazní-
kem, zachycujeme jeho požadavky a v hlavních rysech nastiňujeme návrh. On ale stále
trval na tom, že chce vidět zdrojový kód. My jsme mu na to řekli, že žádný kód neexis-
tuje. On ale přesto obešel více než 100 lidí skálopevně rozhodnut, že uloví někoho,
kdo píše zdrojový kód. Zcela znechucen, že vidí tolik lidí, jež nesedí u svých stolů, ale
pracují na požadavcích a návrhu, se konečně ten zakulacený pán rozesmál, nebo� spat-
řil inženýra sedícího u svého stolu. Pak hlasitě zařval: „Co to dělá? Určitě píše kód!“
Tento inženýr však ve skutečnosti pracoval na utilitě pro formátování dokumentů. Ge-
nerál však chtěl najít kód. Domníval se, že to, co vidí, vypadá jako kód. Chtěl, aby ten-
to inženýr pracoval na kódu. Proto mu také inženýr řekl, že to je kód.

Popisovaný fenomén je známý jako syndrom WISCA (Why Isn’t Sam Coding Anything?,
proč Sam něco nekóduje?) neboli WIMP (Why Isn’t Mary Programming?, proč ta Marie
neprogramuje?).
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Pokud se manažer projektu chová jako brigádní generál a přikazuje vám rychle něco
začít kódovat, můžete mu klidně odvětit: „Ano, pane!“ (Neublíží vám to a starý pán se
bude stále domnívat, že ví, o čem mluví.) Je to však špatná odpově�. Má ale pouze
několik trpčích alternativ. Zaprvé můžete nekompromisně odmítnout pracovat bezvý-
sledným způsobem. Jsou-li vaše vztahy s nadřízeným dobré a váš bankovní účet dosta-
tečně tučný, jděte do toho. Hodně štěstí.

Druhou možností je předstírání, že píšete kód, i když jej ve skutečnosti nepíšete. Umís-
těte výpis staršího programu na roh obrazovky. Potom pracujte na požadavcích a ar-
chitektuře, bez ohledu na to, zda vám to šéf schválil, či nikoli. Váš projekt bude hotov
rychleji a s lepšími výsledky. Pro některé lidi je tento postup nepřijatelný, ale z pohle-
du šéfa bude nevědomost sladká.

Existuje i třetí cesta. Můžete poučit šéfa o nuancích technického projektu. Toto je asi
nejlepší postup, nebo� zvyšuje počet osvícených šéfů na světě. V dalším pododdílu se
zaměříme na širší zdůvodnění nutnosti vstupních příprav před zahájením stavby.

Nevyhovuje-li vám žádná z výše uvedených cest, hledejte si jinou práci. Navzdory
ekonomickým vzestupům a pádům se dobří programátoři ve světě neztratí (BLS 2002).
Život je navíc velmi krátký na to, abyste pracovali pod tupým šéfem softwarové spo-
lečnosti, když je tolik lepších alternativ.

Absolutně přesvědčivý a prostý argument pro vstupní
přípravy před zahájením stavby

Předpokládejme, že jste vystoupili na horu definice problému, prošli jste míli s člově-
kem požadavků, zbavili jste se špinavých svršků u sprchy architektury a vykoupali jste
se v čisté vodě připravenosti. Víte tedy, že před implementací systému musíte pocho-
pit, k čemu bude systém určen a jak systém vlastně implementovat.

Část vaší práce coby technického zaměstnance spočívá v poučení spolupracovníků –
„netechniků“ – o procesu vývoje. V této části se dovíte, jak komunikovat s manažery
a šéfy, kteří dosud nespatřili světlo poznání. Existuje další důvod pro přípravu poža-
davků a architektury ještě před zahájením kódování, testování a ladění. Musíte se
správně vypořádat se všemi kritickými aspekty projektu. Naučte se způsobu
argumentace. Potom si sedněte s šéfem a pokuste se od srdce diskutovat o procesu
programování.

Výzva k logickému jednání

Jednou z klíčových myšlenek efektivního programování je tvrzení, že příprava je důle-
žitá. Je pravda, že před zahájením prací na velkém projektu byste měli své kroky na-
plánovat. Velké projekty vyžadují více plánování. Menší projekty pochopitelně vyžadují
plánování méně. Z pohledu manažera znamená plánování určitou dobu, určitý počet
lidí a počítačů. Z technického hlediska jde o pochopení, co chceme postavit. Jedině
tak nebudeme mrhat penězi na nesprávné věci. Uživatelé si častokrát nejsou zcela jisti,
co vlastně chtějí. Proto je zcela na místě, když vynaložíte poněkud více úsilí k tomu,
abyste to zjistili za ně. Takový způsob je stále levnější, než kdybyste postavili něco, co
nakonec nebudou chtít a co skončí na smetišti.
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Nesmírně důležité je rovněž promyslet způsob, jímž budete systém budovat. Jistě ne-
chcete utratit spoustu peněz a času na procházení slepých uliček, není-li to zcela ne-
zbytné. Zejména tehdy, je-li to pouze ztráta peněz.

Výzva k analogii

Budování softwarového systému je podobné jakémukoli jinému projektu, jenž vyžadu-
je lidské zdroje a peníze. Stavíte-li dům, nejprve si necháte připravit plány. Teprve po-
tom začnete zatloukat první hřebíky. Než se pustíte do konkrétních prací, necháte si
jistě všechny plány a projekt schválit příslušnými úřady. Technické plány jsou stejně
důležité při stavbě domu jako při budování softwaru.

Zrovna tak nebudete strojit vánoční stromek předtím, než jej usadíte ve stojanu. Stejně
tak nezapálíte oheň pod hrncem dříve, než pustíte plyn, nevydáte se na dlouhou cestu
s prázdnou nádrží, ani se nebudete oblékat, když si chcete dát sprchu. Nebo jste už
viděli někoho, kdo si obouvá nejprve boty a teprve pak si nazouvá ponožky? Rovněž
při budování softwaru musíte dělat vše ve správném pořadí.

Programátoři jsou na konci softwarového potravinového řetězce. Architekt je konzument
požadavků, návrhář je konzument architektury, programátor je konzument návrhu.

Porovnejte softwarový potravinový řetězec se skutečným potravinovým řetězcem.
V přírodě racek pojídá lososa. Je to pro něj výživa, nebo� losos předtím snědl sledě,
jenž se zase předtím nakrmil planktonem. Výsledkem je zdravý potravinový řetězec.
Existuje-li zdravý potravinový řetězec rovněž v programování, je výsledkem zdravý kód
napsaný spokojenými programátory.

Ve znečištěném prostředí se plankton pohyboval v jaderném odpadu, sle� plaval ve vodě
kontaminované polychlorovanými bifenyly a racek snědl lososa plavajícího mezi ropný-
mi skvrnami. Racci jsou bohužel na konci potravinového řetězce, takže nejedí jen olej ve
špatném lososovi. Pozřou rovněž polychlorované bifenyly a jaderný odpad získaný ze
sledě a planktonu. Je-li potravinový řetězec v programování rovněž znečištěn, je jím kon-
taminována architektura, architektura kontaminuje stavbu. Výsledkem jsou nerudní
a podvyživení programátoři a radioaktivní a znečištěný software, jenž je plný chyb.

Plánujete-li vysoce iterativní projekt, musíte nejprve identifikovat kritické požadavky
a architektonické prvky, jež se vztahují právě k vyvíjené součásti. Stavitel bytové zá-
stavby nemusí znát podrobnosti každého domu, dokud nezačne stavba prvního. Musí
však nejprve prozkoumat staveniště, rozplánovat kanalizaci a elektrické vedení. Kdyby
se stavitel na stavbu nepřipravil pořádně, došlo by k významnému zpoždění, nebo�
kanalizaci by bylo třeba razit pod stojícími domy.

Žádost o data
Studie za posledních 25 let prokázaly zcela nezvratně, že se vyplatí dělat věci správně
a ve správnou dobu. Zbytečné změny jsou zbytečně drahé.

Výzkumníci ve firmách Hewlett-Packard, IBM, Hughes Aircraft, TRW a dalších zjistili,
že chyba nalezená na počátku stavby umožňuje přestavět dílo 10krát až 100krát levně-
ji, než kdyby se na chybu přišlo v poslední fázi procesu – během finálního testování
nebo po uvolnění produktu (Fagan 1976; Humphrey, Snyder a Willis 1991; Leffingwell
1997; Willis et at. 1998; Grady 1999; Shull a kolektiv 2002; Boehm a Turner 2004).
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Obecně lze říci, že hlavní je najít chybu co nejdříve poté, co se nám ji podaří vytvořit.
Čím déle působí defekt v softwarovém potravinovém řetězci, tím více škody nadělá. Je-
likož se požadavky shromaž�ují hned na počátku projektu, právě chyby vzniklé v této
fázi působí nejdéle a obvykle také nadělají nejvíce škod. Vady vzniklé později mají ob-
vykle užší pole působnosti a nenapáchají tolik zla. V důsledku toho nejvíce platíme za
chyby, jichž se dopustíme v úvodu projektu.

Tabulka 3.1 ukazuje relativní cenu opravy nedostatků v závislosti na době jejich vne-
sení do projektu a jejich odhalení.

Tabulka 3.1: Pr˘mÏrné náklady na opravu nedostatk˘. Výsledek se odvozuje od doby
odhalení a nahlášení.

Doba vzniku Požadavky Architektura Stavba Systémové
testování

Po uvolnění
produktu

Požadavky

Architektura

Stavba

1

-

-

3

1

-

5–10

10

1

10

15

10

10–100

25–100

10–25

Zdroj: Podklady pocházejí z knih Design and Code Inspections to Reduce Errors in Program Development
(Fagan 1976), Software Defect Removal (Dunn 1984), Software Process Improvement at Hughes Aircraft
(Humphrey, Snyder a Willis 1991), Calculating the Return on Investment from More Effective Requirements
Management (Leffingwell 1997), Hughes Aircraft’s Widespread Deployment of a Continuously Improving
Software Process (Willis a kolektiv 1998), An Economic Release Decision Model: Insights into Software Project
Management (Grady 1999), What We Have Learned About Fighting Defects (Shull a kolektiv 2002)
a Balancing Agility and Discipline: A Guide for the Perplexed (Boehm a Turner 2004).

Údaje v tabulce 3.1 ukazují, že náprava chyby v architektuře stojí během zpracovávání
architektonického návrhu přibližně 1 000 Kč. Když se na ni ale přijde až při finálním
systémovém testování, bude její náprava stát 15 000 Kč. Na obrázku 3.1 si můžete pro-
hlédnout stejný fenomén.

V průměrném projektu je většina chyb opravena na pravé straně (viz obrázek 3.1). To
znamená, že ladění a související činnosti zabírají přibližně 50 % času stráveného na vý-
voji typického softwarového produktu (Mills 1983; Boehm 1987a; Cooper a Mullen
1993; Fishman 1996; Haley 1996; Wheeler, Brykczynski a Meeson 1996; Jones 1998;
Shull a kolektiv 2002; Wiegers 2002). Desítky firem zjistily, že zaměří-li se na nalezení
a nápravu chyb dříve, podaří se jim snížit celkové náklady na projekt minimálně
o dvojnásobek (McConnel 2004). Jde o zdravou pohnutku, která mnohé problémy
umožňuje řešit co nejdříve.

Test připravenosti šéfa
Domníváte-li se, že váš šéf chápe důležitost činností předcházejících samotné budování
kódu, raději si to ještě ověřte pomocí následujícího testu.

Které z následujících tvrzení jsou sebenaplňujícími se proroctvími?

� Raději se pustíme hned do psaní kódu, nebo� stejně budeme muset mnoho odladit.

� Neplánovali jsme mnoho času pro testování, protože neočekáváme, že by výsledný
produkt měl mnoho chyb.
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� Zjistili jsme všechny požadavky a připravili návrh tak, že nás nenapadají žádné větší
problémy, s nimiž bychom se měli potýkat při psaní kódu nebo při ladění.

Všechna tato tvrzení jsou sebenaplňující. Zaměřte se však na tvrzení poslední.

Pokud stále nejste přesvědčeni, že vstupní aktivity jako shromáždění požadavků a návrh
nejsou vhodné pro váš projekt, informace z následujícího oddílu vám dají přesnější
odpově�.

Obrázek 3.1: Náklady na opravu chyby dramaticky narůstají podle toho, jak dlouho po
svém vzniku je chyba odhalena. To platí stejně pro sekvenční projekty (všechny
požadavky jsou definovány na počátku projektu), jako pro projekty iterační (na počátku

je definováno pouze 5 % požadavků).

3.2 Jak určit povahu softwaru, na němž
pracujete

Casper Jones, hlavní vědec výzkumného střediska pro zkoumání softwarové produktivity,
shrnul 20 let softwarového vývoje s poukazem, že společně se svými kolegy viděl 40
různých metod shromaž�ování požadavků, 50 variant prací nad softwarovým návrhem,
na 30 způsobů testování a konečně 700 různých programovacích jazyků (Jones 2003).

Různé projekty pochopitelně vyžadují jiné vyvážení mezi přípravami a samotnou stav-
bou. Každý projekt je totiž jedinečný. Projekty však obvykle patří do jednoho obecněj-
šího vývojového stylu. V tabulce 3.2 jsou znázorněny tři nejčastěji se opakující typy
projektů, jakož i seznam postupů, jež jsou pro jednotlivé projekty typické.

Ve skutečných projektech se budete setkávat s nekonečným množstvím variací na tři
témata uvedená v předchozí tabulce. Ovšem obecná tvrzení v tabulce mohou být pro
mnohé osvícením. Projekty provozních systémů těží často z iteračních přístupů, v nichž
jsou plánování, shromaž�ování požadavků a architektura prostoupeny stavbou, systé-
movým testováním a aktivitami sloužícími k zajištění nezbytné kvality. Životně důležité
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systémy zase vyžadují spíše sekvenční postup – stálost požadavků je součástí požadav-
ků nezbytných k zajištění maximální míry spolehlivosti.

Tabulka 3.2: Typické osvÏdËené postupy pro t¯i druhy softwarových projekt˘

Provozní systémy Strategické systémy Vložené životně důležité
systémy

Typické aplikace Internetový server

Intranetový server

Správa inventáře

Hry

Systémy řízení informací

Platební systémy

Vložený software

Hry

Internetový server

Zabalený software

Softwarové nástroje

Webové služby

Letecký software

Vložený software

Lékařská zařízení

Operační systémy

Zabalený software

Modely životního cyklu Agilní vývoj (extrémní
programování, mlýn, vý-
voj v časové skříňce
apod.)

Evoluční prototypování

Postupné doručování

Evoluční doručování

Spirální vývoj

Postupné doručování

Spirální vývoj

Evoluční doručování

Plánování a řízení Přírůstkové plánování
projektu

Testování podle potřeby
a plánování kvality

Neformální řízení změn

Základní přímé pláno-
vání

Základní plánování
testů

Plánování zajištění kva-
lity podle potřeby

Formální řízení změn

Rozsáhlé přímé pláno-
vání

Rozsáhlé plánování
testů

Rozsáhlé plánování za-
jištění kvality

Rigorózní řízení změn

Požadavky Neformální specifikace
požadavků

Poloformální specifikace
požadavků

Revize požadavků podle
potřeby

Formální specifikace po-
žadavků

Formální inspekce po-
žadavků

Návrh Návrh a kódování jsou
sloučeny

Architektonický návrh

Neformální podrobný
návrh

Revize návrhu podle po-
třeby

Architektonický návrh

Formální inspekce archi-
tektury

Formální podrobný ná-
vrh

Formální detailní in-
spekce návrhu
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Provozní systémy Strategické systémy Vložené životně důležité
systémy

Stavba Párové programování
nebo individuální kódo-
vání

Neformální kontrolní
procedura nebo bez
kontrolní procedury

Párové programování
nebo individuální kódo-
vání

Neformální kontrolní
procedura

Revize kódu podle po-
třeby

Párové programování
nebo individuální kódo-
vání

Formální kontrolní pro-
cedura

Formální inspekce kódu

Testování a zajištění
kvality

Vývojáři testují vlastní
kód

Vývoj s přípravným tes-
továním

Slabé nebo nulové tes-
tování prováděné samo-
statnými testovacími
skupinami

Vývojáři testují vlastní
kód

Vývoj s přípravným tes-
továním

Samostatná testovací
skupina

Vývojáři testují vlastní
kód

Vývoj s přípravným tes-
továním

Samostatná testovací
skupina

Samostatná skupina pro
zajištění kvality

Instalace (nasazení) Neformální instalační
procedura

Formální instalační pro-
cedura

Formální instalační pro-
cedura

Vliv iteračních přístupů na vstupní opatření
Někteří autoři tvrdí, že projekty založené na iteračních technikách téměř nevyžadují
speciální přípravy. Tento názor je ovšem mylný. Iterační přístupy zmírňují dopad ne-
dostatečných nebo nevhodných počátečních prací, ovšem zcela je eliminovat nedokáží.
Podívejte se na příklady projektů uvedených v tabulce 3.3, jež se nezaměřují na vstup-
ní přípravy. Jeden projekt je veden sekvenčně a spoléhá pouze na to, že veškeré chy-
by odhalí při testování. Jiné projekty jsou řízeny iteračně a v nich jsou problémy
odhalovány postupně. První způsob zpomalí práce výrazně až ke konci projektu. Ná-
klady na odstraňování chyb jsou však výrazně vyšší – což odpovídá údajům v tabulce
3.1. Iterační přístup absorbuje náklady na přepracování jednotlivých součástí už v prů-
běhu stavby, čímž náklady na opravy snižuje. Údaje v následujících dvou tabulkách
slouží pouze jako názorná ukázka. Relativní náklady dvou obecných přístupů však by-
ly mnohokrát potvrzeny výzkumy, na něž jsme se odkazovali v úvodu kapitoly.

Iterační projekt se zkrácenými přípravami nebo zcela bez příprav se bude od obdobného
sekvenčního projektu lišit ve dvou hlediscích. Zaprvé, průměrné náklady na opravu chy-
by budou nižší, protože chyby budou odhaleny rychleji. Ovšem přesto budou odhaleny
až při dalším průchodu a jejich oprava vždy bude vyžadovat předělávání návrhu, nové
kódování a opětovné testování – náklady jsou tedy stále vyšší, než by měly být.

Zadruhé, iterační přístup umožňuje absorbovat náklady postupně během celého trvání
projektu. Náklady se tedy nenahromadí na konci projektu. Až se prach usadí, budou
náklady podobné, ale nebudou se zdát tak vysoké, nebo� budou uhrazovány v men-
ších částkách v průběhu celého projektu. Částka vynaložená najednou na konci projek-
tu se totiž opticky jeví jako vyšší.
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Tabulka 3.3: Výsledek p¯eskoËení etapy p¯íprav v sekvenËních a iteraËních projektech

Sekvenční přístup
bez vstupních příprav

Iterační přístup
bez vstupních příprav

Status
projektu

Náklady
za práci

Náklady na
přepracování

Náklady
na práci

Náklady na
přepracování

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

0 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

75 000 Kč

75 000 Kč

75 000 Kč

75 000 Kč

75 000 Kč

Přepracování na
konci projektu

0 Kč 500 000 Kč 0 Kč 0 Kč

Celkem 500 000 Kč 500 000 Kč 500 000 Kč 375 000 Kč

Celkový součet 1 000 000 Kč 875 000 Kč

Z tabulky 3.4 vyplývá, že důraz na pečlivou přípravu snižuje náklady bez ohledu na to,
zda postupujete sekvenčně nebo iteračně. Iterační přístup je obvykle z mnoha důvodů
lepší, ale náklady za iterační přístup bez příprav se nakonec stejně vyšplhají výše než
v případě dobře připraveného sekvenčního projektu.

Tabulka 3.4: Výsledek zahrnutí p¯íprav do sekvenËních a iteraËních projekt˘

Sekvenční přístup
s vstupními přípravami

Iterační přístup
s vstupními přípravami

Status
projektu

Náklady
za práci

Náklady na
přepracování

Náklady
na práci

Náklady na
přepracování

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

20 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

100 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

10 000 Kč

Přepracování na
konci projektu

0 Kč 0 Kč 0 Kč 0 Kč

Celkem 500 000 Kč 100 000 Kč 500 000 Kč 50 000 Kč

Celkový součet 600 000 Kč 550 000 Kč

Z tabulky 3.4 vyplývá, že většina projektů není ani zcela sekvenčních, ani zcela iterač-
ních. Bylo by nepraktické specifikovat všechny požadavky a celý návrh ještě před za-
hájením prací. Přesto se ukazuje, že se na počátku projektu vyplatí specifikovat
alespoň ty nejdůležitější požadavky a architektonické prvky.

Podrobnosti o cestách k p¯izp˘sobení svého vývojového p¯ístupu r˘znÏ velikým program˘m na-
jdete ve 27. kapitole Jak velikost programu ovlivÚuje stavbu.
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Podle zkušenosti se vyplatí plánovat tak, aby 80 % požadavků bylo specifikováno na
počátku projektu. Čas na další požadavky můžete přidělit později. Systematickým říze-
ním změn pak můžete přijmout pouze nejhodnotnější nové požadavky. Další alternati-
vou je určení 20 % nejdůležitějších požadavků na počátku projektu a plán, že ostatní
požadavky budeme definovat v průběhu prací. Na obrázcích 3.2 a 3.3 vidíte oba tyto
rozdílné postupy.

Obrázek 3.2: Aktivity se budou do určité míry překrývat ve všech projektech, dokonce
i v těch přísně sekvenčních.

Obrázek 3.3: V dalších projektech se budou jednotlivé aktivity překrývat v průběhu trv-
ání celého projektu. Jedním z klíčových aspektů úspěšné realizace stavby je porozumění

rozsahu, v jakém byly přípravy provedeny, a přizpůsobení přístupu.

Volba mezi iteračním a sekvenčním přístupem
Míra, do jaké musí být přípravy provedeny, závisí na typu projektu (což naznačuje ta-
bulka 3.2), na jeho formálnosti, technickém prostředí, schopnostech kolektivu a na ob-
chodních cílech. Pro sekvenční přístup se můžete rozhodnout v případě, že:
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� požadavky jsou poměrně stálé,

� návrh je přímočarý a snadno srozumitelný,

� vývojový tým dobře zná oblast působnosti připravované aplikace,

� projekt není příliš rizikový,

� je důležitá dlouhodobá předvídatelnost,

� náklady na změny požadavků, návrhu nebo kódu by mohly být poměrně vysoké.

Iterační přístup můžete zvolit v případě, že:

� požadavky nejsou příliš srozumitelné nebo očekáváte, že budou nestálé,

� návrh je poměrně složitý, odvážný nebo obojí,

� vývojový tým nezná dobře oblast, v níž se bude projekt pohybovat,

� projekt obsahuje mnoho rizik,

� dlouhodobá předvídatelnost není důležitá,

� náklady na pozdější změny požadavků, návrhu nebo kódu by neměly být vysoké.

Bez ohledu na to, jaký použijete software, je iterační postup mnohem užitečnější než
sekvenční. Přípravy můžete snadno přizpůsobit každému konkrétnímu projektu, jenž
může být více nebo méně formální nebo více či méně kompletní. Podrobněji se však
rozdíly mezi velkými a malými projekty (často označovanými jako rozdíly mezi formál-
ními a neformálními projekty) zabýváme ve 27. kapitole.

Jaký to však má vliv na přípravy na stavbu? Musíte nejprve určit, jak se na konkrétní
projekt připravit. Určité projekty se vyznačují velmi krátkým obdobím příprav, což se
jednak později projeví zbytečně vysokými náklady na odstranění destabilizujících
změn, jednak to pak brání plynulému pokračování projektu. V jiných projektech však
můžeme zjistit příliš mnoho příprav. V nich se pak vývojáři často tvrdošíjně drží pů-
vodních požadavků a plánů, jejichž platnost zrušily pozdější objevy. Takový postup
rovněž realizaci projektu významně přibrzdí.

Předpokládáme, že jste dobře prostudovali tabulku 3.2 a uvědomili si, jaké přípravy
jsou pro váš projekt nejvhodnější. Ve zbývající části kapitoly popisujeme způsob, jímž
můžete určit, zda byly přípravy na konkrétní stavbu vykonány správně, nebo špatně.

3.3 Příprava na definici problému
Je-li „sk¯íÚka“ hranicí omezení a podmínek, pak podstata problému spoËívá v nalezení
„sk¯íÚky“. V žádném p¯ípadÏ neuvažujte v kontextu mimo sk¯íÚku – najdÏte sk¯íÚku.

– Andy Hunt a Dave Thomas

První podmínkou, kterou musíte splnit před zahájením stavby, je jasné pojmenování
problému, jejž má nový systém řešit. Tomu se občas říká „vize produktu“, „vyjádření
vize“, „vyjádření úkolu“ či „definice produktu“. My ji označujeme za „definici problému“.
Jelikož čtete knihu věnovanou stavbě, nezabýváme se v tomto oddílu způsobem, jímž by
měla být definice problému napsána. Snažíme se zde sdělit, jak rozpoznat, kdy taková
definice byla napsána a zda je hotová definice dobrým základem následné stavby.
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Definice problému formuluje problém, aniž by přitom nabízela jakékoli řešení. Je to
jednoduché vyjádření na jedné nebo dvou stranách. Toto vyjádření by mělo vyznít jako
problém. Výrok: „Nejsme schopni vyřizovat všechny objednávky od Gigatronu,“ zní ja-
ko problém a je to dobrá definice problému. Výrok: „Potřebujeme optimalizovat náš
systém zadávání dat tak, abychom stihli vyřizovat všechny objednávky od Gigatronu“,
je špatná definice problému. Nezní jako problém, zní jako řešení.

Z obrázku 3.4 vyplývá, že problém musí být definován před zahájením fáze podrob-
ných požadavků, což je vlastně důkladnější zkoumání problému.

Obrázek 3.4: Definice problému klade základy pro zbytek programovacího procesu.

Problém by měl být definován v jazyce uživatele a měl by být popsán z uživatelova
pohledu. Obvykle by neměl být vyjádřen pomocí počítačových termínů. Nejlepším ře-
šením není ani počítačový program. Předpokládejme, že potřebujete sestavit zprávu
o svém ročním zisku. Máte už počítačovou sestavu, která generuje kvartální výstupy.
Pokud jsou vaše úvahy v zajetí programátorského myšlení, budete se domnívat, že při-
dání výročních zpráv do systému kvartálních zpráv bude jednoduché. Potom zaplatíte
programátorovi za napsání a odladění časově náročného programu, jenž vypočítává
roční zisky. Kdybyste nebyli v zajetí programátorského myšlení, zaplatili byste sekre-
tářce za vytvoření výročních výstupů jednoduchým sečtením kvartálních výstupů na
kapesní kalkulačce.

Výjimkou z tohoto pravidla je problém, jenž se přímo týká počítače: doba kompilace je
příliš pomalá, případně programátorské nástroje obsahují chyby. V takovém případě je
vhodné popsat problém pomocí počítačových pojmů.

Z obrázku 3.5 vyplývá, že bez dobré definice problému se vám může snadno stát, že
vynaložíte obrovské úsilí k řešení nesprávného problému.
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Obrázek 3.5: Ujistěte se ještě před střelbou, že víte, na co míříte.

Cenou za neurčení problému bývá často obrovské množství promrhaného času a pe-
něz. Navíc se vše násobí faktem, že jste vlastně problém vůbec nevyřešili.

3.4 Příprava definice požadavků
Požadavky podrobně popisují, co má softwarový systém vlastně dělat. Jsou prvním
krokem k řešení problému. Fáze požadavků se označuje rovněž jako „vývoj požadav-
ků“, „analýza požadavků“, „analýza“, „definice požadavků“, „požadavky na software“,
„specifikace“, „funkční specifikace“ apod.

K čemu jsou oficiální požadavky?
Explicitní množina požadavků je důležitá z několika důvodů.

Explicitní požadavky pomáhají zajistit, aby funkce systému řídil uživatel, nikoli pro-
gramátor. Jsou-li požadavky explicitní, může je uživatel revidovat a souhlasit s nimi.
Pokud takové nejsou, vytváří příslušná rozhodnutí během procesu programování sám
programátor. Explicitní požadavky nás chrání před tím, abychom sami uživatelské po-
žadavky hádali.

Explicitní požadavky rovněž předcházejí případným sporům. O rozsahu systému se
rozhoduje před zahájením programování. Máte-li nějaký spor s jiným programátorem
týkající se účelu programu, můžete jej vždy rozhodnout prostým nahlédnutím do za-
psaných požadavků.

Věnovat pozornost explicitním požadavkům se vyplácí rovněž proto, že tato aktivita
pomáhá také minimalizovat změny v systému po zahájení vývoje. Zjistíte-li chybu v kó-
du během psaní kódu, stačí změnit několik jeho řádků a práce pokračují dále. Pokud
během psaní kódu zjistíte chybu v požadavcích, je obvykle třeba změnit rovněž návrh.
Tak se může snadno stát, že budete muset zahodit část původního návrhu. Kromě to-
ho budete muset již napsaný kód upravit, což bude trvat déle, než když jste kód psali
poprvé. Kromě toho budete muset zahodit kód a všechny testovací případy, jichž se
změna požadavků dotkla. Nezbývá než napsat nový kód a testovací případy. Znovu
testovat musíte rovněž kód, jehož se změna nedotkla přímo. Vy však musíte mít jistotu,
že změny v jiné oblasti nepodnítily vznik nových chyb.

Z tabulky 3.1 a z údajů mnohých organizací vyplývá, že odstranění chyb v požadav-
cích, jež jsou u velkých projektů odhaleny ve fázi architektury, je v průměru třikrát
dražší, než kdyby byly chyby odhaleny hned ve fázi specifikace požadavků. Jsou-li tyto
chyby odhaleny během psaní kódu, je cena za opravy 5krát až 6krát větší, jsou-li odha-
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leny až během testování, výdaje za jejich odstranění se zdesetinásobí a pokud se na ně
přijde až po nasazení programu, může cena oprav vyšplhat až na stonásobek původ-
ních nákladů. U menších projektů s menšími administrativními náklady se při odhalení
chyby po nasazení produktu počítá spíče s násobkem 5–10 (Boehm a Turner 2004).
Tak či onak, jistě jsou to peníze, které byste si neradi nechali odečíst ze svého příjmu.

Přiměřená pacifikace požadavků je klíčem k úspěchu každého požadavku. Jde o aktivi-
tu snad důležitější než užívání efektivních stavebních technik (viz obr. 3.4). O způsobech
specifikace požadavků bylo napsáno mnoho dobrých knih. Proto také v následujících ně-
kolika oddílech nepopisujeme, jak při specifikaci požadavků postupovat. Spíše se v nich
snažíme naznačit, jak určit, zda byly požadavky specifikovány správně a jak hotové po-
žadavky co nejefektivněji využít.

Obrázek 3.6: Bez dobrých požadavků můžete řešit správný obecný problém, ale mohou
vám unikat specifické aspekty řešeného problému.

Mýtus stálých požadavků
Požadavky jsou jako voda. Staví se na nich lépe, když jsou zamrzlé.

– Anonym

Stálé požadavky jsou svatým grálem softwarového vývoje. Se stálými požadavky může
projekt postupovat od architektury k návrhu a od návrhu ke kódování, aby nakonec
ukázněně a předvídatelným způsobem dospěl do fáze testování a do závěrečného kli-
du. To by bylo softwarové nebe! Měli byste předvídatelné výdaje a nikdy byste se ne-
museli strachovat, že se náklady na určitou funkci vyšplhají na 100násobek původní
implementace. To se vám pochopitelně může stát, když si uživatel na něco vzpomene
až ve fázi testování.

Je dobré doufat, že když zákazník přijme vámi připravený seznam požadavků, nedojde
k žádným změnám. V typickém projektu však zákazník nemůže spolehlivě popsat, co
vlastně potřebuje, ještě předtím, než vznikne první kód. Problémem není skutečnost,
že zákazníci jsou nižším živočišným druhem. Vše vyplývá spíše z faktu, že čím více na
projektu pracujete, tím více se do dané problematiky noříte a lépe ji chápete. Proces
vývoje pomáhá zákazníkům lépe pochopit jejich vlastní potřeby – a to je zřejmě hlavní
zdroj změn v požadavcích (Curtis, Krasner a Iscoe 1988; Jones 1998; Wiegers 2003).
Plán nepružného následování požadavků je ve skutečnosti plánem, jak nereagovat na
potřeby zákazníka.
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Do jaké míry jsou změny typické? Studie firmy IBM a řady dalších společností prokazu-
jí, že na jeden projekt připadá v průměru 25 % změn v požadavcích (Boehm 1981;
Jones 1994; Jones 2000), což tvoří přibližně 70 až 85 % všech předělávek typického
projektu (Leffingwell 1997; Wiegers 2003).

Možná se domníváte, že Pontiac Aztek je nejlepší vůz, jaký kdy spatřil světlo světa, že
patří spolku „Země je plochá“ a že slouží k poutím na místo přistání mimozemš�anů
v Roswellu v Novém Mexiku, jež se opakují každé čtyři roky. Pak můžete klidně věřit
i tomu, že se požadavky na váš projekt také nezmění. Pokud už ale nevěříte na Ježíška
a na kouzelného dědečka nebo už si to alespoň nepřipouštíte, můžete přijmout určitá
opatření, jež vám pomohou minimalizovat dopad změn v požadavcích.

Jak ošetřit změny v požadavcích během fáze stavby
Podívejte se na několik opatření, jež můžete přijmout, abyste dopad změn v požadav-
cích během stavby minimalizovali.

Na konci každé fáze používejte kontrolní seznam požadavků ke kontrole kvality
svých požadavků. Nejsou-li vaše požadavky dostatečně dobré, přerušte práci, vra�te
se zpět a opravte je. Teprve pak pokračujte v práci. Jistě, každé zastavení kódování
vám bude připadat jako krok zpět. Myslíte, že kdybyste cestovali z Brna do Prahy
a spatřili před sebou ceduli s nápisem Bratislava, bylo by zastavení a nahlédnutí do
mapy ztrátou času? Rozhodně ne. Nejedete-li správným směrem, zastavte se a zkont-
rolujte směr.

Ujistěte se, že všichni znají cenu změn v požadavcích. Klienti často ožijí, když je
napadne nová funkce. V tom vzrušení jim stoupne krev do hlavy, dostávají závratě
a zapomínají na všechny schůzky, během nichž se specifikovaly požadavky, na slav-
nostní podpis a na všechny dokončené dokumenty požadavků. Nejsnazším ošetřením
těchto funkcemi opojených lidí je jednoduchá odpově�: „Jé, to zní jako skvělá myšlen-
ka. Ale protože to nemáme v seznamu požadavků, hned se pustím do přepracování
harmonogramu a nákladů, abyste se rozhodli, zda budete chtít funkci implementovat
te�, nebo později.“ Slova jako „harmonogram“ a „náklady“ nutí k hlubšímu zamyšlení
více než káva a studená sprcha a z mnohých „nezbytností“ se stávají myšlenky typu
„bylo by hezké to mít“.

Pokud vaše organizace stále nevnímá důležitost vstupních požadavků, upozorňujte, že
změny požadavků jsou mnohem levnější než pozdější změny návrhu, nebo dokonce
kódu. Použijte k tomu oddíl Absolutně přesvědčivý a prostý argument pro vstupní
přípravy před zahájením stavby uvedený v úvodu kapitoly.

Podrobnosti týkající se ošet¯ování zmÏn v návrhu a v kódu najdete v oddílu 28.2 Správa
konfigurace.

Vytvořte proceduru pro řízení změn. Pokud vzrušení klienta neopadlo, uvažujte
o vytvoření formálního výboru pro řízení změn, jenž bude navrhované změny revido-
vat. Zákazníci mají plné právo měnit názory a uvědomovat si, že potřebují další funk-
ce. Problém nastává v okamžiku, kdy programátoři přestávají s častými změnami držet
krok. Vestavěná procedura pro řízení změn potěší všechny strany. Vy budete spokoje-
ni, protože budete moci se změnami pracovat pouze v určenou dobu. Zákazníci budou
spokojeni, nebo� vědí, že máte v plánu jejich připomínky zohlednit.



Kapitola 3 – Dvakrát měř, jednou řež: Vstupní opatření66

Podrobnosti týkající se iteraËních vývojových postup˘ najdete v oddílech 5.4 Opakujte a 29.3
Strategie p¯ír˘stkové integrace.

Zaho�te projekt. Jsou-li požadavky mimořádně špatné nebo nestálé a žádný z výše
uvedených návrhů nelze uplatnit, zrušte projekt. Dokonce i v případě, že projekt ne-
můžete opravdu zrušit, zamyslete se nad tím, co by bylo, kdybyste to skutečně udělali.
Zamyslete se, kam až byste mohli zabřednout, než by bylo zrušení projektu nevyhnu-
telné. Dostanete-li se do takové situace, raději projekt zrušte. Přinejmenším si položte
otázku, jaký rozdíl je mezi vaším konkrétním případem a uvedeným příkladem.

Podrobnosti týkající se rozdíl˘ mezi formálními a neformálními projekty (Ëasto dÏlenými podle
velikosti projektu) najdete ve 27. kapitole Jak velikost programu ovlivÚuje jeho stavbu.

Nespouštějte ze zřetele obchodní stránku projektu. Mnoho požadavků zahodíte,
když se vrátíte k obchodní stránce projektu. Požadavky, jež se zdají být dobrými myš-
lenkami, díváme-li se na ně jako na zajímavé „funkce“, se často ukazují jako příšerné,
když vyhodnotíte jejich „přidanou obchodní hodnotu“. Programátory, kteří nespouštějí
ze zřetele obchodní stránku projektu, bychom mohli vyvažovat zlatem! Přesto bych rád
za tyto rady někdy přijal platbu v hotovosti.

Kontrolní seznam: Požadavky
Kontrolní seznam požadavků obsahuje seznam otázek, které si kladete v souvislosti
s požadavky na svůj projekt. Naše kniha neříká, jak vytvářet dobré požadavky –
tento seznam vám to také neřekne. Použijte jej jako rozumný krok v době stavby,
jehož pomocí určíte, na jak pevných základech vlastně stojíte – kde se svými poža-
davky na Richterově stupnici stojíte.

Ne všechny otázky tohoto seznamu se budou vztahovat na váš projekt. Pracujete-li
na neformálním projektu, zjistíte, že o některých otázkách ani není třeba přemýšlet.
U jiných otázek zase zjistíte, že o nich přemýšlet musíte, ale nemusíte na ně formál-
ně odpovídat. Pracujete-li na velkém formálním projektu, budete se asi muset za-
mýšlet nad všemi.

Specifické funkční požadavky

� Jsou určeny všechny vstupy do systému, včetně jejich zdroje, přesnosti, rozsahu
hodnot a četnosti?

� Jsou určeny všechny výstupy ze systému, včetně cíle, přesnosti, rozsahu hod-
not, četnosti a formátu?

� Jsou určeny všechny výstupní formáty pro webové stránky, sestavy apod.?

� Byla určena všechna externí hardwarová a softwarová rozhraní?

� Byla určena všechna externí komunikační rozhraní, včetně počáteční výměny
informací, kontroly chyb a komunikačních protokolů?

� Byly určeny všechny úlohy, které chce uživatel vykonávat?

� Byla určena všechna data použitá ve všech úlohách, jakož i data, jež jsou vý-
sledkem jednotlivých úloh?

cc2e.com/0323
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Specifické nefunkční požadavky (vlastnosti)

� Byla z pohledu uživatele specifikována očekávaná doba odezvy pro všechny
nezbytné operace?

� Byly specifikovány všechny časové úvahy, jako jsou doba zpracování, rychlost
datových přenosů a průchodnost systému?

� Je specifikována úroveň zabezpečení?

� Je specifikována úroveň spolehlivosti, včetně důsledků vyplývajících ze selhání
softwaru, životně důležitých informací, jež musí být chráněny před selháním,
jakož i strategie odhalování chyb a zotavení?

� Je definována minimální kapacita paměti a diskového prostoru?

� Je specifikována udržovatelnost systému včetně schopnosti přizpůsobit se změ-
nám specifických funkcí, změnám operačního prostředí a změnám rozhraní, jež
je používáno ke komunikaci s ostatním softwarem?

� Je specifikována definice úspěchu nebo selhání?

Kvalita požadavků

� Jsou požadavky zapsány v jazyce uživatele? Myslí si to rovněž uživatel?

� Nedochází ke konfliktům jednotlivých požadavků?

� Bylo dosaženo přijatelného kompromisu mezi protichůdnými atributy – napří-
klad mezi robustností a bezchybností?

� Podařilo se vyhnout se v požadavcích snahám o definici návrhu?

� Jsou požadavky definovány na konzistentní úrovni detailu? Neměl by být někte-
rý z požadavků specifikován podrobněji? Neměl by být některý z požadavků
specifikován obecněji?

� Jsou požadavky srozumitelné, aby jim porozuměla i nová skupina vývojářů?
Myslí si to rovněž vývojáři?

� Vztahuje se každá položka k problému a k jeho řešení? Lze v prostředí problé-
mu vysledovat původ každé položky?

� Lze požadavek testovat? Bude možné pomocí nezávislého testu určit, zda byl
splněn každý jednotlivý požadavek?

� Jsou specifikovány všechny možné změny požadavků včetně pravděpodobnosti
takových změn?

Úplnost požadavků

� Jsou určeny oblasti neúplnosti všude tam, kde není dostatek informací před za-
hájením vývoje?

� Jsou požadavky kompletní v tom smyslu, že budou-li splněny všechny poža-
davky, bude výsledek přijatelný?

� Jste spokojeni se všemi požadavky? Odstranili jste požadavky, jež jsou nesplni-
telné a jež byly do seznamu vloženy jen pro uklidnění zákazníka nebo šéfa?
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3.5 Příprava architektury
Další informace týkající se návrhu na všech úrovních najdete v kapitolách 5–9.

Architektura softwaru je vyšší úrovní softwarového návrhu. Je to rámec, do něhož se
vsazují detailnější součásti návrhu (Buschman a kolektiv 1996; Fowler 2002, Bass
Clements a Kazman 2003; Clements a kolektiv 2003). Architektura se často označuje za
„systémovou architekturu“, „vyšší návrh“, „nejvyšší návrh“. Architekturu obvykle popi-
sujeme v jednom dokumentu označovaném jako „specifikace architektury“ nebo „nej-
vyšší úroveň návrhu“. Někteří lidé mezi architekturou a nejvyšší úrovní návrhu
rozlišují. Podle nich architektura popisuje omezení platná pro celý systém, zatímco ná-
vrh na nejvyšší úrovni popisuje návrh omezení, jež jsou platná na úrovni subsystému
nebo tříd, nikoli však nezbytně na úrovni systému.

Protože naše kniha pojednává o stavbě, nepopisujeme v tomto oddílu způsob tvorby
softwarové architektury; zaměřujeme se zde na pouze způsob určení kvality architektu-
ry existující. Ale jelikož je architektura o krůček blíže stavbě než požadavky, je popis
architektury poněkud podrobnější než popis požadavků.

Proč považujeme architekturu za přípravnou činnost? Protože její kvalita určuje koncepční
integritu celého systému. Ta pak určuje konečnou kvalitu systému. Dobře promyšlená ar-
chitektura poskytuje strukturu odshora až dolů. Programátorům slouží jako průvodce – na
úrovni podrobností odpovídající schopnostem programátorů a realizované úlohy. Rozdě-
luje práci tak, aby vývojáři nebo vývojové týmy mohly pracovat nezávisle na sobě.

Dobrá architektura stavbu usnadňuje. Špatná ji téměř znemožňuje. Obrázek 3.7 zná-
zorňuje problém se špatnou architekturou.

Obrázek 3.7: Bez dobré softwarové architektury můžete řešit správný problém, ale
můžete také nabízet špatné řešení; to se s vydařenou architekturou stát nemůže

Změny architektury v pozdějších stadiích projektu jsou velmi nákladné. Doba nezbytná
k opravě chyby v softwarové architektuře je přitom v podstatě stejně dlouhá jako v pří-
padě chyby v požadavcích – to znamená, že je delší než doba potřebná k opravě chy-
by v kódování (Basili a Prricone 1984; Willis 1998). Změny architektury jsou podobně
jako změny požadavků zdánlivě malými změnami s dalekosáhlými účinky. A� už změ-
ny architektury vyplývají z potřeby odstranit chyby nebo z potřeby vylepšit návrh, platí
pravidlo, že čím dříve nutnost změn rozpoznáte, tím lépe.

Typické architektonické součásti

Podrobnosti týkající se programového návrhu nižší úrovnÏ najdete v kapitolách 5–9.
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Mnohé součásti jsou pro většinu dobrých systémových architektur společné. Pokud ce-
lý systém budujete sami, bude se vaše práce na architektuře překrývat s prací na
podrobnějším návrhu. V takovém případě byste měli myslet na architektonické součás-
ti. Pracujete-li na systému navrženém někým jiným, měli byste být schopni vyhledat
důležité součásti bez použití policejních psů, lovecké čepice a lupy. Nyní vás sezná-
míme s důležitými architektonickými součástmi.

Uspořádání programu

Nejste-li schopni vysvÏtlit problém šestiletému dítÏti, ve skuteËnosti tomu sami p¯íliš ne-
rozumíte.

– Albert Einstein

Úplně na počátku potřebujeme přehled systémové architektury, jenž popisuje systém
v obecných pojmech. Bez takového přehledu budete mít plné ruce práce, abyste se-
stavili promyšlený a logicky ucelený systém z tisíců detailů nebo třeba jen z deseti sa-
mostatných tříd. Kdyby byl systém dětskou skládačkou složenou ze 12 dílků, vaše
jednoleté dítě by mohlo skládačku složit, zatímco je krmíte jeho oblíbenou kašičkou.
Skládačka ze 12 subsystémů je ovšem trochu jiné kafe a nejste-li ji schopni složit, stěží
pochopíte, jak vaše třídy mohou systému pomoci.

V architektuře je třeba hledat důkazy, že jste se pokusili najít všechny alternativy ko-
nečného uspořádání. Kromě toho je třeba hledat důvody, proč jste vybrali to a nikoli
jiné uspořádání. Je otravné pracovat na třídě, pokud nebyla její role v systému přesně
formulována. Popisem různých alternativ uspořádání systému nabízí architektura po-
třebné odůvodnění a ukazuje, že každá třída byla důkladně promyšlena. Jedna recenze
návrhových postupů ukázala, že odůvodnění návrhu je přinejmenším stejně důležité
jako jeho následná údržba (Rombach 1990).

Podrobnosti týkající se velikosti r˘zných stavebních blok˘ najdete v oddílu 5.2 ÚrovnÏ návrhu.

Architektura by měla definovat hlavní stavební bloky programu. V závislosti na velikos-
ti programu by měl být každý stavební blok samostatnou třídou nebo dokonce samo-
statným subsystémem složeným z několika tříd. Každý stavební blok je třídou nebo
kolekcí tříd či rutin spolupracujících na vyšších funkcích, jako je třeba interakce s uži-
vatelem, zobrazení webových stránek, interpretace příkazů, zapouzdření provozních
pravidel nebo přístup k datům. Pro každou funkci uvedenou v seznamu požadavků by
měl existovat alespoň jeden stavební blok. Je-li pro zajištění funkce třeba dvou nebo
více stavebních bloků, musí tyto bloky spolupracovat, nikoli vytvářet konflikty.

Minimalizace vÏdomostí, jež má každý stavební blok o ostatních stavebních blocích vÏdÏt, je klí-
Ëovým aspektem ukrývání informací. Podrobnosti najdete v oddílu 5.3 Jak ukrýt tajemství
(ukrývání tajemství).

Odpovědnost jednotlivých stavebních bloků by měla být definována jasně a srozumi-
telně. Stavební blok by měl mít jednu oblast odpovědnosti. O odpovědnostech ostat-
ních bloků by měl vědět jen to nejnutnější. Minimalizací rozsahu informací, jež má
každý stavební blok o ostatních stavebních blocích, omezujete informace o návrhu na
jednotlivé stavební bloky.

Jasně a srozumitelně by měla být definována rovněž pravidla komunikace pro jednotli-
vé stavební bloky. Architektura by měla popisovat, které další stavební bloky bude náš
stavební blok používat přímo, které nepřímo a které by neměl používat vůbec.
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Hlavní třídy

Podrobnosti týkající se návrhu t¯íd najdete v 6. kapitole Pracovní t¯ídy.

Architektura by měla upřesnit, jaké hlavní třídy by měly být v programu použity. Měli bys-
te identifikovat rozsah odpovědnosti každé hlavní třídy. Kromě toho by mělo být zřejmé,
jak bude taková třída komunikovat s ostatními třídami. Architektura by měla obsahovat
popis hierarchie tříd, popis přechodů stavů a persistence objektů. Je-li systém dostatečně
velký, měla by architektura popisovat rovněž způsob uspořádání tříd do subsystému.

Architektura by měla popisovat také návrh dalších tříd, o nichž se v projektu uvažuje,
a měla by vysvětlovat, proč bylo rozhodnuto pro takové a ne jiné uspořádání. Archi-
tektura nemusí upřesňovat každou třídu v systému. Snažte se o naplnění pravidla
80/20: upřesněte 20 % tříd, jež zajiš�ují 80 % chování systému (Jacobsen, Booch a Ru-
baugh 1999; Kruchten 2000).

Návrh dat

Podrobnosti o práci s promÏnnými najdete v kapitolách 10–13.

Architektura by měla popisovat hlavní soubory a návrh tabulek, jež by měly být v sys-
tému použity. Měla by popisovat alternativy, o nichž se uvažovalo, a měla by odůvod-
nit přijaté volby. Pokud aplikace spravuje seznam identifikátorů zákazníků a architekti
se rozhodli použít pro vyjádření tohoto seznamu seznam se sekvenčním přístupem,
měl by dokument vysvětlit, proč je seznam se sekvenčním přístupem lepší než seznam
s přímým přístupem nebo než zásobník či hešová tabulka. Během stavby umožňují ty-
to informace proniknout do myšlení architektů. Během údržby jde o stejně hodnotné
vodítko. Bez zmiňovaných informací by to bylo stejné, jako kdybyste sledovali cizoja-
zyčný film bez titulků a bez dabingu.

K datům by měla mít přímý přístup pouze jedna třída nebo jeden subsystém. Výjimkou
jsou přístupové třídy nebo rutiny, jež umožňují přístup k datům řízeným abstraktním
způsobem. Tento způsob je podrobněji popsán v oddílu 5.3 Jak ukrýt tajemství
(ukrývání tajemství).

Architektura by měla upřesnit vyšší uspořádání a obsah všech použitých databází. Měla
by vysvětlovat, proč je jedna databáze lepší než několik databází (nebo naopak). Měla
by objasňovat, proč je lepší použít databázi a ne ploché soubory, měla by rozlišovat
všechny možné způsoby interakce s ostatními programy, jež přistupují ke stejným da-
tům. Měla by vysvětlit, jaké pohledy na data byly vytvořeny a proč apod.

Provozní pravidla (business rules)

Pokud architektura aplikace závisí na určitých provozních pravidlech, měla by se tato
pravidla nejprve upřesnit a poté popsat jejich vliv na návrh systému. Předpokládejme,
že se má systém řídit provozním pravidlem, jež určuje, že informace o zákazníkovi by
měla být starší než 30 sekund. V takovém případě je vliv pravidla na architekturu zřej-
mý. V architektuře je třeba popsat způsob, jímž se bude udržovat aktuální informace
o zákazníkovi a jak budou tyto informace synchronizovány s databází.

Návrh uživatelského rozhraní

Uživatelské rozhraní se často určuje během specifikace požadavků. Pokud ne, mělo by
být upřesněno v architektuře softwaru. Architektura by měla přesně stanovit hlavní
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prvky formátu webové stránky, grafické uživatelské rozhraní, rozhraní příkazového
řádku apod. Pečlivě připravená architektura uživatelského rozhraní je příčinou rozdílu
mezi oblíbeným programem a programem, který nikdo nepoužívá.

Architektura by měla být vytvořena ve formě modulů, aby uživatelské rozhraní bylo
možno nahradit bez dopadu na provozní pravidla a výstup programu. Měla by být ta-
ková, aby umožňovala snadné odseknutí části tříd uživatelského rozhraní a vložení
skupiny tříd pro práci s příkazovým řádkem. To se hodí zejména proto, že rozhraní
příkazového řádku je vhodné pro testování na úrovni jednotky nebo subsystému.

Téma návrhu uživatelského rozhraní si zaslouží vlastní samostatnou knihu, a jelikož
přesahuje náš rámec, věnovat se mu nebudeme.

Správa prostředků

Architektura by měla popisovat plán správy vzácných prostředků, jako jsou databázová
připojení, vlákna a popisovače (handles). Správa paměti je další veledůležitou oblastí,
kterou by architektura měla upřesnit především v aplikacích s určitými omezeními, ja-
ko jsou ovladače a vložené systémy. Architektura by měla odhadnout, kolik prostředků
bude použito v běžném provozu a kolik v krajních případech. V jednoduchém případě
může odhad ukazovat, že všechny požadované prostředky jsou v předpokládaném cí-
lovém prostředí dostupné. Ve složitějších případech může aplikace vyžadovat aktivněj-
ší účast při správě vlastních prostředků. Tehdy by měl být správce prostředků navržen
stejně pečlivě jako jakákoli jiná součást systému.

Zabezpečení

DALŠÍ PRAMENY Excelentní pojednání o zabezpeËení softwaru najdete v knize Writing
Secure Code, 2nd Ed. (Tvorba zabezpeËeného kódu, 2. vydání, Howard a LeBlanc 2003) a ve vy-
dání Ëasopisu IEEE Software z ledna roku 2002.

Architektura by měla popisovat zabezpečení na úrovni návrhu a na úrovni kódu. V pří-
padě, že dosud nebyl vytvořen model ohrožení, měl by být vytvořen právě při tvorbě
architektury. Návody pro psaní kódu by měly být připraveny s myšlenkou na možná
ohrožení. Měly by v sobě zahrnovat postupy pro ošetření vyrovnávací paměti, pravidla
pro ošetření nedůvěryhodných dat (uživatelský vstup, soubory cookie, konfigurační
data a další externí zdroje), pravidla šifrování, úrovně podrobností v chybových hláše-
ních, způsoby ochrany důvěrných dat v paměti a další otázky.

Výkon

DALŠÍ PRAMENY Další informace o návrzích výkonných systém˘ najdete v knize Performance
Engineering of Software Systems (Connie Smith 1990).

Je-li vaším cílem tvorba výkonného systému, měl by být tento cíl výslovně uveden
v požadavcích. Mezi cíle ovlivňující výkon může patřit způsob využití prostředků, který
mimo jiné určuje priority jednotlivých prostředků (tu může ovlivňovat na základě po-
měru výkon/pamě�/náklady).

Architektura by měla obsahovat odhad a vysvětlení, proč architekti věří, že stanove-
ných cílů lze dosáhnout. Jsou-li určité oblasti rizikové, nebo pokud by mohlo dojít
k nesplnění stanovených cílů, měla by to architektura říci. Pokud určité oblasti vyžadují
k dosažení požadovaného výkonu užití specifických algoritmů či datových typů, musí
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to být vyjádřeno v architektuře. Architektura musí rovněž obsahovat časové a prostoro-
vé rozpočty na každou třídu nebo objekt.

Škálovatelnost

Škálovatelnost je schopnost systému růst s budoucími požadavky. Architektura by měla
popisovat, jak se systém vypořádá s rostoucím počtem uživatelů, serverů, sí�ových uz-
lů, databázových záznamů, s rostoucí velikostí databázového záznamu, s rostoucím ob-
jemem transakcí apod. Pokud se od systému nečeká, že v budoucnu poroste s novými
požadavky, měl by být tento fakt výslovně v architektuře uveden.

Interoperabilita

Má-li systém sdílet data nebo prostředky s ostatním softwarem nebo hardwarem, měla
by architektura popisovat způsob, jakým toho bude dosaženo.

Zavádění mezinárodní podpory a lokalizace

Zavádění mezinárodní podpory (zmezinárodnění) je technickou aktivitou zajiš�ující
přípravu programu pro nasazení do různých národních prostředí. Pro pojem zmeziná-
rodnění (internationalization) se často používá zkratka I18n, protože první a poslední
písmena v anglickém názvu jsou I a N a protože anglický termín má mezi prvním
a posledním znakem 18 dalších znaků. Termín lokalizace (localization) má ze stejného
důvodu obecně používanou zkratku L10n. Lokalizace je aktivita spočívající v překladu
programu do určitého jazyka.

Otázky spojené se zaváděním mezinárodní podpory si v architektuře interaktivního
systému zasluhují zvláštní pozornost. Většina interaktivních systémů obsahuje desítky,
ba stovky různých výzev, stavových informací, zpráv nápovědy, chybových hlášení
apod. V architektuře bychom měli odhadnout prostředky, jež budou pro naplnění
těchto řetězců nezbytné. Bude-li program používán komerčně, mělo by z architektury
vyplývat, že bylo zváženo, jaké typické řetězce a znakové sady budou používány
(ASCII, DBCS, EBCDIC, MBCS, Unicode, ISO 8859 apod.), jaký typ řetězců bude použit
(řetězce jazyka C, řetězce jazyka Visual Basic apod.), jak budou řetězce spravovány,
aby nebylo třeba upravovat kód aplikace, jak budou řetězce překládány do cizích ja-
zyků, aby to nemělo vliv na kód, ani uživatelské rozhraní. Architektura může rozhod-
nout, že řetězce budou definovány na řádcích, kde budou užity, že budou uloženy
v třídách a přistupovat se k nim bude přes rozhraní třídy, nebo že budou uloženy
v externích souborech prostředků. V architektuře byste měli vysvětlit, proč jste dali
přednost jednomu řešení před jiným.

Vstup a výstup

Vstup a výstup (angl. I/O, česky také V/V) je další oblastí, která si v architektuře za-
slouží zvláštní pozornost. Architektura by měla upřesnit nejen pohledy dopředu a do-
zadu, ale rovněž schéma čtení metodou just-in-time (právě včas). Měla by rovněž
popisovat úroveň, na níž jsou vstupní a výstupní chyby detekovány: na úrovni pole,
záznamu, proudu nebo souboru.

Zpracování chyb

Ukazuje se, že zpracování chyb je jedním z nejožehavějších problémů moderní počíta-
čové vědy. Ani vy si nemůžete dovolit luxus s touto oblasti hazardovat. Podle někte-
rých odhadů je až 90 % programového kódu napsáno pro ošetření výjimečných stavů
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a chyb, z čehož vyplývá, že pro běžné případy je napsáno jen asi 10 procent kódu
(Shaw in Bentley 1982). Je-li tolik kódu určeno pro ošetření chyb, musí být strategie
obsluhy výjimečných stavů v architektuře vysvětlena do detailu.

Pokud už se o ošetření chyb hovoří, je často považováno za problém konvencí při psaní
kódu. Jelikož má ovšem důsledky pro celý systém, je třeba jej projednat na úrovni archi-
tektury. V následujícím výčtu uvádíme několik otázek, jež byste měli dobře uvážit:

� Je zpracování chyb nápravné, nebo jen detektivní? Je-li nápravné, může se program
pokusit o zotavení po selhání. Je-li pouze detektivní, může program pokračovat ve
zpracování, jakoby se nic nestalo – nebo se může běh programu ukončit. Tak či
onak by měl program uživateli oznámit, že došlo k chybě.

� Je detekce chyb aktivní, nebo pasivní? Systém může aktivně předvídat chyby – na-
příklad ověřováním validity vstupu přijatého od uživatele. Může na ně ale také rea-
govat pasivně, zejména v případech, kdy jim nemůže zabránit – například
v případě, že souhrn vstupů od uživatele generuje numerické přetečení. Systém
může vyčistit cestu pro další zpracování, nebo odstranit chybu. V obou případech
má volba vliv na chování uživatelského rozhraní.

� Jak program předává chyby? Jakmile je chyba objevena, může program okamžitě
problematická data zahodit, může s chybou nakládat jako s chybou a přepnout
program do havarijního stavu. Může ale rovněž čekat, až zpracování celé úlohy
skončí a pak upozornit uživatele, že během zpracování došlo někde k chybě.

� Jaké existují konvence pro ošetřování chyb? Pokud není jednotná a konzistentní
konvence upřesněna v architektuře, bude uživatelské rozhraní uživatele dezorien-
tovat svým chováním připomínajícím míchaninu makaronů a sušených bobů, nebo�
v různých částech programu budou použita různá rozhraní. Aby k tomu nedošlo,
měla by být konvence stanovena v architektuře.

� Jak budou ošetřeny výjimky? Architektura by měla určit, kdy bude kód vyvolávat
výjimky, kde budou výjimky zachyceny, jak budou výjimečné situace protokolová-
ny, jak budou dokumentovány apod.

Konzistentní metoda ošet¯ení chybného parametru je dalším aspektem strategie ošet¯ení chyb,
který byste mÏli v architektu¯e urËit. P¯íklady najdete v 8. kapitole nazvané Defenzivní
programování.

� Jak závažné chyby v programu ošetřujete? Chyby můžete ošetřit v místě objevení, mů-
žete je předat třídě k tomu určené, nebo je předat proti proudu posloupnosti volání.

� Jaká je úroveň odpovědnosti každé třídy za ověřování uživatelského vstupu? Je
každá třída odpovědná za ověřování vlastních dat, nebo existuje skupina tříd odpo-
vědných za ověřování systémových dat? Mohou třídy na jakékoli úrovni předpoklá-
dat, že jimi přijímaná data jsou korektní?

� Chcete využít systém ošetřování výjimek implementovaný ve vašem prostředí, nebo
chcete raději vytvořit mechanismus vlastní? Skutečnost, že prostředí má vlastní me-
chanismus ošetřování výjimek, nemusí nutně znamenat, že je pro vaše požadavky
vhodný nebo dostačující.
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Odolnost proti chybám (fault tolerance)

DALŠÍ PRAMENY Úvod do problematiky odolnosti proti chybám najdete v Ëísle Ëasopisu IEEE
Software z Ëervence roku 2001. KromÏ dobrého úvodu obsahuje Ëlánky uvádÏjící mnoho klíËo-
vých knih a dalších Ëlánk˘ na toto téma.

Architektura by měla rovněž určovat typ očekávané odolnosti proti chybám. Odolnost
proti chybám je kolekcí technik, jež zvyšují spolehlivost systému tím, že detekují chyby
a že zotavují systém nejen ze samotných chyb, ale rovněž z jejich důsledků.

Systém například může vypočíst druhou odmocninu čísla s touto odolností proti chybám:

� Systém se může vrátit zpět a pokusit se detekovat chybu. Je-li první odpově� špat-
ná, může se vrátit ještě dále až do bodu, o němž ví, že v něm vše bylo v pořádku.
Pak může pokračovat ještě jednou.

� Systém může obsahovat pomocný kód, jenž bude použit v případě, že bude odha-
lena chyba v primárním kódu. Pokud tedy bude první odpově� špatná, bude sys-
tém přepnut do alternativní rutiny pro výpočet druhé odmocniny čísla.

� Systém může používat hlasovací algoritmus. Může obsahovat tři třídy pro výpočet
druhé odmocniny čísla, z nichž každá může používat odlišnou metodu výpočtu.
Každá třída vypočte druhou odmocninu a pak systém porovná výsledky. V závislos-
ti na nastaveném typu odolnosti proti chybám vestavěném v systému pak použije
průměr, medián nebo modus tří výsledků.

� Systém může nahradit chybnou hodnotu hodnotou předstíranou, o níž ví, že nebu-
de mít na zbytek systému negativní vliv.

Mezi další přístupy zajištění odolnosti proti chybám patří postup, v němž se po odha-
lení chyby změní stav částečné operace nebo stav degradované funkce. Systém může
svůj běh ukončit, nebo se automaticky restartovat. Uvedené příklady jsou pochopitelně
zjednodušené. Odolnost proti chybám je fascinující a poměrně složitý předmět – bohu-
žel jeho rozsah překračuje rámec této knihy.

Uskutečnitelnost architektury

Návrháři mohou mít obavy o schopnost systému vyhovět výkonnostním požadavkům,
o jeho schopnost funkce s omezenými prostředky, nebo zda bude dostatečně podpo-
rován implementačními prostředími. Architektura by měla demonstrovat, že systém je
technicky uskutečnitelný. Pokud existuje určitá oblast, v níž by mohlo v tomto ohledu
dojít k problémům, měla by architektura naznačit, jak lze tyto problémy prozkoumat –
pomocí korekturních prototypů, výzkumu a dalších prostředků. Riziko by mělo být vy-
řešeno ještě před zahájením stavebních prací.

Předimenzovaný návrh (overengineering)

Robustnost je schopnost systému pokračovat v běhu dokonce i po odhalení chyby. Ar-
chitektura často specifikuje robustnější systém, než jaký je specifikován pomocí poža-
davků. Jedním z důvodů je fakt, že systém složený z mnoha částí s minimální
robustností může být méně robustní, než se po něm žádá. V softwaru neplatí pravidlo,
že řetěz je tak pevný, jak jeho nejslabší článek. Je tak slabý, jak jsou slabé všechny je-
ho články vynásobené dohromady. Architektura srozumitelně ukazuje, zda může pro-
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gramátor chybovat tím, že předimenzuje návrh, nebo tím, že vyrobí nejjednodušší věc,
která funguje.

Upřesnění přístupu k předimenzovaným návrhům je velice důležité, nebo� mnoho pro-
gramátorů předimenzovává své třídy automaticky z pomatené pýchy. Jsou-li očekávání
v architektuře nastavena explicitně, můžete předejít nepříjemnému problému, jenž se
vyznačuje tím, že určité třídy jsou výjimečně robustní, zatímco ostatní stěží vyhovují.

Koupit, nebo vyrobit?

Seznam r˘zných typ˘ komerËnÏ dostupných softwarových komponent a knihoven najdete v od-
dílu 30.3 Knihovny kódu.

Nejradikálnějším řešením (jiným než tvorba software) je software nevytvářet, ale za-
koupit nebo stáhnout bezplatně dostupné softwarové součásti. Můžete zakoupit ovlá-
dací prvky grafického uživatelského rozhraní, třídy pro správu databází, komponenty
pro zpracování obrázků, komponenty pro tvorbu grafů, komponenty pro komunikaci
v Internetu, komponenty zajiš�ující zabezpečení a šifrování, nástroje pro tabulkové pro-
cesory, nástroje pro zpracování textu – seznam je prakticky nekonečný. Jednou z nej-
větších výhod programování v moderních prostředích, založených na grafickém
uživatelském rozhraní, je množství funkcí, jež máte k ruce automaticky: grafické třídy,
správce dialogových oken, obsluhy událostí myši a klávesnice, kód fungující automa-
ticky se všemi tiskárnami a monitory apod.

Pokud architektura nepoužívá hotové komponenty a součásti, měla by vysvětlovat
rovněž způsoby, jakými je nahradit.

Rozhodnutí o opětovném užití

Pokud váš plán vyžaduje užití dřívějšího softwaru, testovacích případů, datových for-
mátů a dalších materiálů, měla by architektura vysvětlit, jakým způsobem budou hoto-
vé softwarové součásti přizpůsobeny jiným architektonickým cílům – pokud budou
přizpůsobovány.

Změna strategie

Podrobnosti týkající se systematických zmÏn strategie najdete v oddílu 28.2 Správa konfigurace.

Budování softwarového produktu je neustálým studiem nejen pro uživatele, ale rovněž
pro programátory. Proto se také produkt během vývoje mění. Změny vycházejí z ne-
stabilních datových typů a souborových formátů, ze změněných nebo nových funkcí
apod. Změnami mohou být nové možnosti vyplývající z naplánovaných rozšíření, pří-
padně možnosti, jichž jsme v první verzi systému nevyužili. Jednou z menších výzev,
k nimž se softwarový architekt musí postavit čelem, je tvorba dostatečně pružné archi-
tektury, jež bude schopna přizpůsobit se pravděpodobným změnám.

Chyby v návrhu jsou Ëasto subtilní a vznikají v d˘sledku evoluce raných p¯edpoklad˘, jež
jsou zapomenuty nebo se p¯emÏnily v nové funkce, p¯ípadnÏ v d˘sledku rozší¯ení systé-
mu o nové funkce.

– Fernando J. Carbató

Architektura by měla srozumitelně popisovat strategii ošetření změn. Měla by naznačo-
vat, že se v ní počítá se všemi případnými změnami a že implementací dodatečných
rozšíření nevzniknou větší komplikace. Předpokládáme-li změny ve vstupním nebo vý-
stupním formátu, stylu interakce s uživateli nebo v požadavcích na zpracování dat, mě-
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la by architektura ukázat, že se v ní s těmito změnami počítá a že důsledky jednotli-
vých změn budou stejně jednoduché jako přidání čísla verze do datových souborů,
využití rezervovaného pole nebo přidání návrhových souborů pro nové tabulky. Pou-
žíváte-li generátor kódu, měla by architektura ukázat, že předpokládané změny jsou
v jeho možnostech.

Úplné vysvÏtlení zpoždÏného odevzdání najdete v oddílu 5.3 VÏdomá volba Ëasových závazk˘.

Architektura by měla určovat strategie použité při vzniku zpoždění. V architektuře mů-
žete specifikovat, že bude dána přednost technice řízené tabulkami před napevno za-
psanými strukturami if. Můžete určit, že data pro určitou tabulku nebudou napevno
zapsána v kódu, ale budou uchovávána v externím souboru. Díky tomu budete moci
data změnit, aniž byste museli program znovu přeložit.

Kvalita architektury obecně

Více informací o interakcích jakostních atribut˘ najdete v oddílu 20.1 Charakteristika kvality
softwaru.

Dobrá specifikace architektury je charakterizována pojednáním o třídách systému, o in-
formacích ukrytých v jednotlivých třídách a o důvodech užití, nebo neužití všech mož-
ných návrhových alternativ.

Architektura by měla být vytříbeným koncepčním celkem s několika jednoúčelovými pří-
davky. Ústřední tezí nejoblíbenější knihy o softwarovém inženýrství, knihy The Mythical
Man-Month (Mytický pracovní měsíc), je tvrzení, že základním problémem velkých sys-
témů je správa koncepční integrity (Brooks 1995). Dobrá architektura by s tím problémy
mít neměla. Podíváte-li se na architekturu, měli byste být potěšeni tím, jak snadno a přiro-
zeně řešení vypadá. Architektura by neměla vypadat jako silové řešení.

Snad znáte způsoby, jimiž se architektura systému během vývoje změnila. Každá změ-
na by však měla zapadat do celkové koncepce. Architektura by neměla vypadat jako
kampaň, na kterou politik používá státní peníze, aby zvítězil ve volbách, což je zby-
tečná investice pro všechny občany, které zastupuje.

Cíle architektury by měly být jasně stanoveny. Návrh systému s primárním cílem po-
změnitelnosti bude jiný než návrh s cílem nekompromisního výkonu i v případě, že
oba systémy plní stejnou funkci.

Architektura by měla popisovat motivaci pro všechna důležitá rozhodnutí. Dávejte si
pozor na tvrzení typu „my to tak děláme vždycky“! V jedné příhodě Lenka chtěla při-
pravit dušené maso podle tchýnina receptu, který posbíral mnoho cen. Její manžel Petr
řekl, že ho matka naučila jemně poprášit maso solí a pepřem, odkrojit oba konce, vlo-
žit do pánve, přikrýt a dusit. Lenka se zeptala, „proč bych měla odříznout oba konce?“
Petr řekl: „Nevím. Vždycky jsem to tak dělal. Zeptám se matky.“ Zavolal matce a ta
řekla: „Nevím. Vždycky jsem to tak dělala. Zeptám se své matky.“ Zavolala tedy Petro-
vě babičce, která odvětila: „Nevím, proč to tak děláš ty. Já jsem to tak dělávala, protože
maso bylo příliš velké a nevešlo se mi do pánve.“

Dobrá softwarová architektura je nezávislá na typu počítače a na implementačním ja-
zyce. Samozřejmě že nemůžete ignorovat prostředí stavby. Jste-li však v maximální mí-
ře nezávislí na prostředí, máte větší šanci odolat pokušení předimenzovat systém nebo
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dělat věci, pro něž je vhodnější fází stavba. Je-li smyslem programu využít konkrétní
typ počítače nebo programovací jazyk, pochopitelně tato poučka neplatí.

Architektura by měla být linií mezi nedostatečnou specifikací a nadměrným upřesňo-
váním systému. Žádná část architektury by neměla poutat více pozornosti, než si za-
slouží, ale neměla by být ani přehlížena. Návrháři by neměli věnovat pozornost jedné
části na úkor jiné. Architektura by měla určit všechny požadavky bez pozlátka (tak,
aby systém neobsahoval prvky, jež nejsou nezbytné).

Architektura by měla explicitně identifikovat rizikové oblasti. Měla by vysvětlovat, proč
jsou riskantní a jaké kroky byly učiněny, aby bylo riziko minimální.

Architektura by měla nabízet více pohledů. Plány domu budou nepochybně obsahovat
podlaží, půdorys, krov, plány elektrického vedení a další pohledy na dům. Softwarová
architektura rovněž těží z různých pohledů na systém. Různé pohledy totiž umožňují
odhalit všechny chyby a nekonzistence. Pomohou programátorům plně pochopit návrh
systému (Kruchten 1995).

A konečně, žádná část architektury by vás neměla znepokojovat. Neměla by obsahovat
něco jen proto, že to chce šéf. Neměla by obsahovat nic, co nemůžete pochopit. Jste-li
jediní, kdo bude návrh implementovat, jaký by měl návrh pro vás smysl, kdybyste ho
nebyli schopni realizovat?

Kontrolní seznam: Architektura
Zde je seznam otázek, na něž se má dobrá architektura zaměřit. Tento seznam si
neklade cíl být vyčerpávajícím průvodcem architekturou. Je spíše pragmatickým
způsobem vyhodnocení nejzákladnějšího obsahu toho, co se k programátorovi do-
stane na konci softwarového potravinového řetězce. Používejte tento kontrolní se-
znam jako výchozí bod při tvorbě vlastních kontrolních seznamů. Postupujte
podobně jako v případě kontrolního seznamu požadavků. Pracujete-li na neformál-
ním projektu, jistě najdete položky, nad nimiž nebudete muset ani uvažovat. Pracu-
jete-li však na projektu větším, většina bodů bude pro vás přínosem.

Specifická témata architektury

� Je celkové uspořádání projektu srozumitelné (včetně dobrého přehledu a odů-
vodnění architektury?

� Jsou dostatečně dobře definovány hlavní stavební bloky včetně oblasti odpo-
vědnosti a rozhraní k jiným stavebním blokům?

� Jsou všechny funkce uvedené v seznamu požadavků zahrnuty do architektury
rozumně? Není jim přiřazeno zbytečně mnoho nebo málo stavebních bloků?

� Jsou popsány a odůvodněny nejkritičtější třídy?

� Je popsán a odůvodněn datový návrh?

� Je upřesněno uspořádání databáze a jejího obsahu?

� Jsou upřesněna všechna klíčová provozní pravidla a je popsán jejich dopad na
systém?

� Je popsána strategie návrhu uživatelského rozhraní?

� Je uživatelské rozhraní vytvořeno ve formě modulů, aby změny v uživatelském
rozhraní neovlivnily zbývající části programu?

cc2e.com/0337
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� Je dostatečně popsána a odůvodněna strategie obsluhy vstupu a výstupu?

� Je dostatečně dobře popsán a odůvodněn odhad užití a strategie systémových
prostředků, jako jsou vlákna, databázová připojení, popisovače, sí�ové pásmo
apod.?

� Jsou popsány bezpečnostní požadavky architektury?

� Skýtá architektura místo pro prostorové a časové rozpočty pro jednotlivé třídy,
subsystémy a funkce?

� Popisuje architektura, jak bude dosaženo škálovatelnosti?

� Jak se architektura vypořádá s interoperabilitou?

� Je popsána strategie pro zavádění mezinárodní podpory a lokalizace?

� Je zajištěna promyšlená a srozumitelná strategie ošetřování chyb?

� Je definován postoj k odolnosti proti chybám (je-li potřeba nastavit určitou míru
tolerance)?

� Byla prokázána technická uskutečnitelnost všech částí systému?

� Je upřesněn přístup k předimenzovanému návrhu?

� Byla do architektury zahrnuta všechna nezbytná rozhodnutí týkající se volby
koupit/vytvořit?

� Popisuje architektura způsob opětného užití kódu, aby bylo vyhověno ostatním
cílům architektury?

� Je architektura navržena tak, aby byla schopna přijmout změny?

Kvalita architektury obecně

� Vyhovuje architektura všem požadavkům?

� Nejsou některé části předimenzovány na úkor jiných? Jsou očekávání v tomto
směru specifikována explicitně?

� Je architektura koncepčně jednolitým celkem?

� Je hlavní návrh nezávislý na počítači a na programovacím jazyce, jenž bude
použit k jeho implementaci?

� Jsou uvedeny motivace pro všechna hlavní rozhodnutí?

� Jste vy, tedy ti, kteří budou implementovat systém, s architekturou spokojeni?

3.6 Čas věnovaný přípravám
Množství Ëasu, které strávíte p¯ípravami, závisí vždy na typu konkrétního projektu. Podrobnosti
týkající se p¯izp˘sobení p¯íprav konkrétnímu projektu najdete v oddílu 3.2 Jak urËit povahu
softwaru, na nÏmž pracujete.

Množství času, který strávíte definicí problému, či přípravou požadavků a architektury
softwaru, se liší podle požadavků konkrétního projektu. Obecně lze však říci, že
u dobře řízených projektů je to 10–20 % úsilí a přibližně 20–30 % časového harmono-
gramu (McConnel 1998; Kruchten 2000). Tyto údaje však nezahrnují čas potřebný na
vznik podrobného návrhu – to je již součástí stavby.
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Jsou-li požadavky nestálé a vy pracujete na velkém formálním projektu, pravděpodob-
ně budete muset spolupracovat s analytiky požadavků, kteří vám pomohou vyřešit
problémy související s definicí požadavků objevených v rané fázi stavby. Dejte analyti-
kovi čas, aby se s požadavky seznámil, aby je revidoval a nakonec vám předal jejich
uskutečnitelnou verzi.

Jsou-li požadavky nestálé a vy pracujete na malém neformálním projektu, pravděpo-
dobně budete muset problémy s požadavky vyřešit sami. Dopřejte si dostatek času pro
definici požadavků, aby jejich nestálost měla na pozdější stavbu minimální dopad.

P¯ístupy k ošet¯ení mÏnicích se požadavk˘ najdete v oddílu Jak ošet¯it zmÏny v požadavcích
bÏhem fáze stavby d¯íve v této kapitole.

Jsou-li požadavky nestálé ve všech projektech (formálních i neformálních), považujte
práci na požadavcích za samostatný projekt. Po dokončení prací na požadavcích od-
hadněte dobu pro zbývající část projektu. Je to velmi rozumný postup, nebo� nikdo
soudný nemůže chtít, abyste odhadli svůj harmonogram, dokud sami nevíte, co budete
stavět. Je to stejné, jako kdybyste se chystali někomu postavit dům. Zákazník by se vás
zeptal: „Co to bude stát?“ Vy na to řeknete: „A co po nás budete chtít?“ On na to: „Ještě
nevím, ale rád bych věděl, co mě to bude stát?“ V takovém případě zdvořile poděkuje-
te zákazníkovi za to, že plýtvá vaším časem, a odjedete domů.

Jde-li o stavbu domu, je pochopitelné, že se zákazník nebude ptát na vaši nabídku ješ-
tě dříve, než vám sdělí své požadavky, abyste si alespoň v hrubých konturách mohli
představit, co vlastně budete stavět. Vaši klienti by zajisté nechtěli, abyste přijeli s ná-
kla�ákem naloženým dřevem, s taškou plnou hřebíků a s kladivem a začali utrácet je-
jich peníze ještě předtím, než architekt připraví potřebný projekt. Lidé si ovšem často
myslí, že nový software lze vytvořit dříve, než bys řekl švec. Je tedy velmi pravděpo-
dobné, že vaši klienti nepochopí ihned, proč plánujete vývoj požadavků realizovat ja-
ko samostatný projekt. Je možné, že jim to budete muset vysvětlit.

Budete-li přidělovat čas pro softwarovou architekturu, použijte model podobný mode-
lu použitému při vývoji požadavků. Jde-li o typ softwaru, s nímž jste předtím nepraco-
vali, dopřejte si na přípravu návrhu v nové oblasti více času. Ujistěte se, že doba,
kterou potřebujete na přípravu dobré architektury, vám nezabere čas, jenž potřebujete
investovat do jiných oblastí. Je-li to nezbytné, naplánujte si architektonické práce jako
samostatný projekt.

Další prameny
Následující odstavce nabízejí další prameny týkající se projednávaného tématu:

Požadavky

Karl Wiegers. Software Requirements, 2nd ed. Redmond, WA: Microsoft Press, 2003. Jde
o praktickou příručku popisující základní vlastnosti aktivit týkajících se požadavků,
včetně jejich získávání, analýzy, specifikace, validace a správy.

Suzanne Robertson a James Robertson. Mastering the Requirements Process. Reading,
MA: Addison-Wesley, 1999. Je to dobrá alternativa k Wiegersově knize pro pokročilej-
šího analytika požadavků.
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Tom Gilb. Competitive Engineering. Reading, MA: Addison-Wesley, 2004. Tato kniha
popisuje Gilbův jazyk požadavků označovaný za „Planguage“. Jde o Gilbův specifický
přístup k inženýrství požadavků, k návrhu a k jeho vyhodnocení, jakož i k evolučnímu
řízení projektu. Knihu můžete stáhnout ze stránek autora www.gilb.com.

IEEE Std 830-1998. IEEE Recommended Practice for Software Requirements
Specifications. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press. Tento dokument orga-
nizace IEEE-ANSI je průvodcem tvorbou softwarových specifikací. Popisuje, co by mě-
lo být zahrnuto v dokumentu specifikací, a ukazuje několik různých alternativ.

Alain Abran a kolektiv Swebok: Guide to the Software Engineering Body of Knowledge.
Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press, 2001. Tato kniha obsahuje podrobný
popis znalostí těla dokumentu softwarových požadavků. Lze ji stáhnout z webové
stránky www.swebok.org.

Mezi další dobré možnosti paří:

Soren Lauesen. Software Requirements: Styles and Techniques. Boston, MA: Addison-
Wesley, 2002.

Benjamin L. Kovitz. Practical Software Requirements: A Manual of Content and Style,
Manning Publications Company, 1998.

Alistair Cockburn. Writing Effective Use Cases. Boston, MA: Addison-Wesley, 2000.

Softwarová architektura

V posledních několika letech bylo vydáno mnoho knih. Zde je výčet několika nejlepších:

Len Bass, Paul Clements a Rick Kazman: Software Architecture in Practice, 2nd ed.
Boston, MA: Addison-Wesley, 2003.

Frank Buschman a kolektiv: Pattern-Oriented Software Architecture, Volume 1:
A System of Patterns. New York, NY: John Wiley & Sons, 1996.

Paul Clements: Documenting Software Architectures: Views and Beyond. Boston, MA:
Addison-Wesley, 2003.

Paul Clements, Rick Kazman a Mark Klein. Evaluating Software Architectures: Methods
and Case Studies. Boston, MA: Addison-Wesley, 2002.

Martin Fowler: Patterns of Enterprise Application Architecture. Boston, MA: Addison-
Wesley, 2002.

Ivar Jacobson, Grady Booch a James Rumbaugh: The Unified Software Development
Process. Reading, MA: Addison-Wesley, 1999.

IEEE Std 1471-2000: Recommended Practice for Architectural Description of Software-
Intensive Systems. Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press. Tento dokument or-
ganizace IEEE-ANSI je průvodcem tvorbou specifikací softwarových specifikací.

Obecné postupy při vývoji softwaru

Dostupné je rovněž množství knih, jež mapují různé způsoby řízení softwarových pro-
jektů. Některé postupy jsou více sekvenční, jiné jsou zase více iterační.

Steve McConnell: Software Project Survival Guide. Redmond, WA: Microsoft Press,
1998. Tato kniha nabízí jeden konkrétní způsob řízení projektu, který zdůrazňuje pro-
myšlené plánování, vývoj požadavků a architekturu, za nimiž následuje pečlivá realiza-
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ce projektu. Přístup skýtá velkou úroveň předvídatelnosti nákladů a harmonogramu,
vysokou kvalitu a rozumnou míru flexibility.

Philippe Kruchten: The Rational Unified Process: An Introduction, 2nd ed. Reading,
MA: Addison-Wesley, 2000. Tato kniha nabízí typ projektu „řízeného architekturou
a případy užití“. Kniha se podobně jako kniha Software Project Survival Guide zaměřu-
je na přípravné práce, jež zajiš�ují dobrou dlouhodobou předvídatelnost nákladů a har-
monogramu, vysokou kvalitu a přiměřenou flexibilitu. Přístup této knihy vyžaduje
poněkud rafinovanější užití metodiky než v případě knih Software Project Survival
Guide nebo Extreme Programming Explained: Embrace Change (Extrémní programo-
vání, Grada Publishing 2002).

Ivar Jacobson, Grady Booch a James Rumbaugh: The Unified Software Development Pro-
cess. Reading, MA: Addison-Wesley, 1999. Tato kniha pojednává o tématech z knihy The
Unified Software Development Process: An Introduction, 2nd ed., ale do větší hloubky.

Kent Beck: Extreme Programming Explained: Embrace Change. Reading, MA: Addison-
Wesley, 2000. Beck popisuje vysoce iterativní proces zaměřený na iterační vývoj poža-
davků a návrhu, spojený se stavbou. Přístup extrémního programování nabízí nejen
dlouhodobou předvídatelnost, ale rovněž vysokou dávku flexibility.

Tom Gilb: Principles of Software Engineering Management. Wokingham, England: Addi-
son-Wesley, 1988. Gilbův přístup zkoumá kritické otázky plánování, požadavků a archi-
tektury v rané fázi projektu a pak během vývoje projektu soustavně upravuje plány. Tento
přístup nabízí kombinaci dlouhodobé předvídatelnosti, vysoké kvality a velké dávky fle-
xibility. Vyžaduje rafinovanější přístupy, než jaké jsou popsány v knize Software Project
Survival Guide and Extreme Programming Explained: Embrace Change.

Steve McConnell: Rapid Development. Redmond, WA: Microsoft Press, 1996. Tato kniha
představuje sadu nástrojů pro plánování projektů. Zkušený plánovač projektů může popi-
sované nástroje používat k tvorbě plánů projektů šitých na míru jedinečným požadavkům.

Barry Boehm a Richard Turner: Balancing Agility and Discipline: A Guide for the
Perplexed. Boston, MA: Addison-Wesley, 2003. Tato kniha zkoumá kontrast mezi agil-
ním plánem a plánem řízeným vývojem. V kapitole 3 jsou čtyři mimořádně objevné
oddíly: „A Typical Day using PSP/TSP,“ „A Typical Day using Extreme Programming,“
„A Crisis Day using PSP/TSP“ a „A Crisis Day using Extreme Programming.“ Kapitola 5
je věnována vyvážení agilnosti a nabízí důležité vodítko pro volbu mezi agilními a plá-
nem řízenými metodami. Kapitola 6 nazvaná Conclusion (Závěr) je rovněž velmi dobře
vyvážena a popisuje vše z širší perspektivy. Příloha E je zlatým dolem obsahujícím
empirické údaje o agilních metodách.

Craig Larman: Agile and Iterative Development: A Manager’s Guide. Boston, MA: Addi-
son-Wesley, 2004. Jde o velmi dobře prozkoumaný úvod do flexibilních, evolučních
vývojových stylů. Nabízí přehled metod označovaných jako Scrum (mlýn), Extreme
Programming (extrémní programování), the Unified Process (jednotný proces) a Evo
(evoluce).

Kontrolní seznam: Vstupní práce
� Rozpoznali jste typ svého softwarového projektu a upravili jste svůj přístup

vhodným způsobem?
cc2e.com/0386
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� Jsou požadavky natolik stabilní a dostatečně dobře definovány, abyste mohli
zahájit stavbu (viz kontrolní seznam požadavků)?

� Je architektura natolik dobře definována, abyste mohli zahájit stavbu (viz kont-
rolní seznam architektury)?

� Vyřešili jste ostatní specifická rizika projektu, aby stavba nebyla vystavena vět-
ším rizikům, než je nezbytné?

Zapamatujte si
� Hlavním cílem příprav na stavbu je minimalizace rizik. Ujistěte se, že přípravné ak-

tivity pravděpodobnost rizika nezvyšují, ale snižují.

� Chcete-li vyvíjet kvalitní software, musíte dbát rovněž na kvalitu procesu jeho vývo-
je od počátku do konce. Pozornost věnovaná kvalitě na počátku projektu má ob-
rovský vliv na výslednou kvalitu projektu.

� Součástí programátorských úloh je poučit šéfa a spolupracovníky o procesu vývoje
softwaru a vysvětlit jim důležitost přiměřených příprav ještě před zahájením samot-
ného programování.

� Typ projektu významně ovlivňuje přípravu stavby – určité projekty by měly být ite-
rační, jiné sekvenční.

� Pokud jste dobře nespecifikovali problém, může se stát, že během stavby zjistíte, že
řešíte zcela jiný problém.

� Pokud jste dobře nespecifikovali požadavky, může se stát, že vám unikly některé
důležité aspekty problému. Specifikace požadavků může změnit náklady dalších fá-
zí projektu 20krát až 100krát. Snažte se tedy, aby požadavky byly správně specifi-
kovány ještě před zahájením programování.

� Jestliže nebyla dobře připravena architektura, může se stát, že budete sice řešit
správný problém, ale špatným způsobem. Náklady na změny architektury se zvyšují
úměrně množství napsaného kódu, takže se snažte, aby architektura byla vždy de-
finována správně.

� Snažte se vždy porozumět tomu, jaké přípravy proběhly před zahájením projektu,
a podle získaných informací zvolte vhodný způsob stavby.
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Obsah

� 4.1 Volba programovacího jazyka

� 4.2 Programovací konvence

� 4.3 Vaše místo na technologické vlně

� 4.4 Volba hlavních stavebních postupů

Související témata

� Přípravné aktivity: viz 3. kapitola

� Jak určit povahu softwaru, na němž pracujete: viz oddíl 3.2

� Vliv velikosti projektu na vstupní opatření a na následnou stavbu: viz 27. kapitola

� Řízení stavby: viz 28. kapitola

� Návrh softwaru: viz kapitoly 5–9

Jakmile jste si jisti spolehlivými základy budoucí stavby, přecházejí přípravné práce k de-
tailnějším stavebním rozhodnutím. Ve 3. kapitole nazvané Dvakrát měř, jednou řež: Vstupní
opatření jsme popisovali softwarové ekvivalenty stavebních plánů a povolení. Je možné, že
nad přípravnými pracemi nebudete mít plnou nebo dostatečnou kontrolu. V této kapitole
se tedy zaměříme na odhad činností, které byste měli udělat při zahájení stavby. Zaměřu-
jeme se v ní na přípravy, za něž jsou přímo nebo nepřímo odpovědni jednotliví programá-
toři a technici. Snažíme se v ní popsat způsob výběru vhodného nářadí do pracovní brašny,
jakož i způsob naložení nákla�áku před výjezdem na staveniště.

Máte-li dojem, že už o představebních přípravách víte dost, přejděte přímo k 5. kapito-
le nazvané Návrh během stavby.

4.1 Volba programovacího jazyka
Když uvolníme mozek od zbyteËné práce, umožníme mu dobrým zápisem soust¯edÏní na
pokroËilejší problémy. Výsledkem je zvýšení mentální síly naší rasy. P¯ed zavedením
arabského zápisu bylo násobení velmi obtížnou operací. Schopnost dÏlení, a to dokonce
celých Ëísel, bylo považováno za ukázku nejvÏtšího nadání. Snad nic v moderním svÏtÏ
by ¯eckého matematika neudivilo více než fakt, že velká Ëást populace západní Evropy
umí dÏlit i ta nejvÏtší Ëísla. Bylo by to pro nÏj naprosto nepochopitelné. Naše moderní sí-
la snadných výpoËt˘ desetinných zlomk˘ je témÏ¯ zázraËným výsledkem postupného ob-
jevování dokonalého zápisu.

– Alfred North Whitehead

Programovací jazyk, v němž bude systém implementován, byste měli velmi dobře znát,
nebo� v něm budete ponořeni od počátku stavby do jejího konce.

Studie ukazují, že volba programovacího jazyka velmi výrazně ovlivňuje nejen produk-
tivitu programátorů, ale mnoha způsoby rovněž i kódu.

Programátoři jsou produktivnější, používají-li důvěrně známý programovací jazyk. Úda-
je z analytického modelu Cocomo II naznačují, že programátoři, kteří používají imple-
mentační jazyk minimálně 3 roky, jsou o 30 % produktivnější než programátoři, kteří se
s jazykem teprve seznamují (Boehm a kolektiv 2000). Dřívější studie firmy IBM zjistila,
že programátoři, kteří mají s programovacím jazykem velké zkušenosti, jsou více než
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třikrát produktivnější než programátoři s malými zkušenostmi (Walston a Felix 1977).
(Metodika Cocomo II pečlivě odděluje vlivy individuálních činitelů, jež dávají v uvede-
ných dvou studiích rozdílné výsledky.)

Programátoři, kteří pracují s vyššími programovacími jazyky, dosahují lepší produktivity
a lepších kvalit než programátoři, jež pracují s jazyky nižší úrovně. Jazyky jako jsou
C++, Java, Smalltalk a Visual Basic jsou uznávány jako jazyky, jež zvyšují produktivitu,
spolehlivost, jednoduchost a srozumitelnost 5–15krát v porovnání s nižšími programo-
vacími jazyky, jakými jsou například asembler nebo jazyk C (Brooks 1987; Jones 1998;
Boehm 2000). Ušetříte spoustu času, nebažíte-li po oslavách každého příkazu v jazyce
C, který dělá to, co po něm chcete. Vyšší programovací jazyky jsou však nákladnější
než jazyky nižší úrovně. Tabulka 4.1 ukazuje typický poměr zdrojových příkazů v ně-
kolika vyšších programovacích jazycích a v jazyce C. Vyšší poměr znamená, že každý
řádek kódu v daném jazyce vykoná více než řádek kódu v jazyce C.

Tabulka 4.1: PomÏr efektivity p¯íkaz˘ ve vyšších programovacích jazycích a v jazyce C.

Jazyk Poměr k jazyku C

C

C++

Fortran 95

Java

Perl

Python

Smalltalk

Microsoft Visual Basic

1

2,5

2

2,5

6

6

6

4,5

Zdroj: P¯evzaté a upravené údaje z knih Estimating Software Costs (Jones 1998), Software Cost Estimation
with Cocomo II (Boehm 2000) a An Empirical Comparison of Seven Programming Languages (Prechelt 2000).

Určité jazyky se k vyjádření programátorských pojetí hodí lépe, jiné hůře. Můžete si klidně
vytvořit paralelu mezi přirozenými jazyky, jako je třeba angličtina, a programovacími ja-
zyky, jimiž jsou například Java nebo C++. U přirozených jazyků předpokládají lingvisté
Sapir a Whorf vztah mezi expresivní silou jazyka a schopností formulovat určité myšlen-
ky. Podle Sapirovy–Whorfovy hypotézy je vaše schopnost formulovat myšlenky závislá
na znalosti slov, jež slouží k vyjádření myšlenky. Neznáte-li slova, nemůžete myšlenku
vyjádřit a pravděpodobně ji nebudete umět ani zformulovat (Whorf 1956).

Programátoři mohou být svými jazyky ovlivněni stejným způsobem. Slova dostupná
v příslušném programovacím jazyce k vyjádření programátorských myšlenek nepo-
chybně určují způsob jejich vyjadřování. Mohou však dokonce určovat, jaké myšlenky
jste schopni vyjádřit.

Důkaz vlivu programovacích jazyků na programátory je znám. Lze jej vyjádřit slovy ná-
sledujícího minipříběhu: „Píšeme nový systém v jazyce C++, ale většina našich progra-
mátorů nemá s tímto jazykem mnoho zkušeností. Znají však dobře Fortran. Napsali sice
kód, který lze přeložit pomocí překladače jazyka C++, ale ve skutečnosti píší maskova-
ný kód ve Fortranu. Použili jazyk C++ k tomu, aby napodobili špatné funkce jazyka
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Fortran (například příkazy GOTO a globální data). Ignorují bohatou sadu objektově
orientovaných možností jazyka C++.“ Tento fenomén se vine softwarovým odvětvím
jako červená nit již mnoho let (Hanson 1984; Yourdon 1986a).

Popis jazyka
Dějiny vývoje určitých jazyků jsou velmi zajímavé, nebo� naznačují jejich obecné
schopnosti. Podívejte se na popis nejpoužívanějších jazyků dnešní doby.

Ada

Jazyk Ada je univerzálním vyšším programovacím jazykem založeným na jazyce Pascal.
Byl vyvinut pod záštitou Ministerstva obrany Spojených států a je vhodný především
pro vložené systémy a systémy fungující v reálném čase. Ada zdůrazňuje abstrakci dat
a ukrývání informací a nutí vás rozlišovat mezi veřejnými a soukromými částmi každé
třídy a každého balíčku. Název „Ada“ byl zvolen jako pocta Adě Lovelancové, matema-
tičce, jež je považována za prvního programátora na světě. Jazyk Ada se používá
zejména ve vojenských, vesmírných a leteckých systémech.

Asembler

Asembler je druh jazyka nižší úrovně, v němž každý příkaz odpovídá jedné strojové in-
strukci. Jelikož příkazy používají specifické strojové instrukce, je asembler vázán na kon-
krétní procesor – například na konkrétní procesor firmy Intel nebo Motorola. Asembler je
považován za jazyk druhé generace. Většina programátorů se mu vyhýbá. Uchylují se
k němu jen ti, kdo jsou nuceni posouvat hranice výkonu nebo minimalizovat velikost kódu.

Jazyk C

Jazyk C je univerzálním jazykem střední úrovně, jenž byl původně spojen s operačním
systémem Unix. Obsahuje řadu funkcí vyšších programovacích jazyků – například
strukturovaná data, strukturovaný tok řízení, nezávislost na počítači a bohatou sadu
operací. Byl nazýván rovněž „přenosným asemblerem“, protože do značné míry využí-
vá ukazatele a adresy a protože obsahuje určité nízkoúrovňové konstrukce (například
manipulace s bity). Má navíc slabou kontrolu typů.

Jazyk C byl vyvinut v sedmdesátých letech v Bellových laboratořích. Původně byl na-
vržen pro počítač DEC PDP-11 a byl na něm rovněž použit. Operační systém tohoto
počítače, překladač jazyka C a aplikační unixové programy byly napsány právě v jazy-
ce C. Jazyk C byl kodifikován standardem ANSI v roce 1988. Tento standard byl revi-
dován v roce 1999.1 Jazyk C byl de facto standardem pro programování mikropočítačů
a pracovních stanic v osmdesátých a devadesátých letech.

Jazyk C++

Jazyk C++ je objektově orientovaný jazyk založený na jazyce C. Byl vyvinut v Bellových
laboratořích v osmdesátých letech. Kromě kompatibility se svým předchůdcem nabízí
jazyk C++ třídy, polymorfismus, ošetření výjimek, šablony a mnohem robustnější kont-
rolu typů. Obsahuje rovněž rozsáhlou a velmi výkonnou standardní knihovnu.

1 V roce 1990 byl standard ANSI jazyka C stažen a nahrazen mezinárodním standardem ISO 9899-
1990. V roce 1999 byl revidován standard ISO – byl vydán standard ISO 9899–1999. (Pozn. lekto-
ra překladu)
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Jazyk C#

Jazyk C# je univerzální objektově orientovaný jazyk a programovací prostředí vyvinuté
společností Microsoft. Jeho syntaxe je podobná syntaxi jazyků C, C++ a Java. Nabízí roz-
sáhlou sadu nástrojů, jež usnadňuje vývoj aplikací na platformách společnosti Microsoft.

Cobol

Jazyk Cobol je programovací jazyk připomínající angličtinu, jenž byl původně vyvinut
v letech 1959–1961 pro potřeby Ministerstva obrany Spojených států. Cobol se dnes
používá hlavně v obchodních aplikacích. Je považován za druhý nejoblíbenější pro-
gramovací jazyk – hned za jazykem Visual Basic (Feiman a Driver 2000). Jazyk Cobol
byl v průběhu let aktualizován a doplněn o matematické a objektově orientované
funkce. Zkratka „Cobol“ znamená COmmon Business-Oriented Language.

Fortran

Fortran byl prvním počítačovým jazykem vyšší úrovně, v němž byly poprvé zavedeny
myšlenky proměnných a vyšších cyklů. Zkratka „Fortran“ znamená FORmula
TRANslation. Fortran byl původně vyvinut v padesátých letech a měl několik zásadních
revizí včetně verze Fortran 77 uvolněné v roce 1977. Tato verze přidala ke stávajícímu
jazyku blokově strukturované příkazy if-then-else a manipulace se znaky a textovými
řetězci. Fortran 90 obohatil jazyk o uživatelsky definované datové typy, ukazatele, třídy
a o bohatou sadu operací s poli. Fortran se používá hlavně ve vědeckých a inženýr-
ských aplikacích.

Java

Java je objektově orientovaný jazyk se syntaxí podobnou jazykům C a C++. Byl vyvinut
společností Sun Microsystems, aby aplikace vytvořené v tomto jazyce bylo možné
spouštět na libovolné platformě. Zdrojový kód v jazyce Java je konvertován do bajto-
vého kódu, jenž je na příslušných platformách spouštěn v prostředí označovaném za
virtuální stroj. Java se často používá při tvorbě webových aplikací.

JavaScript

JavaScript je interpretovaný skriptovací jazyk volně spřízněný s jazykem Java. Používá
se především pro programování na straně klienta – například rozšiřování webových
stránek o jednoduché sčítací funkce a aplikace online.

Perl

Perl je jazyk pro manipulaci s řetězci založený na jazyce C a několika unixových utili-
tách. Perl se často používá k vykonávání úloh systémové správy – například k tvorbě
sestavovacích skriptů nebo k tvorbě a zpracování sestav. Používá se rovněž k tvorbě
webových aplikací, jako je např. Slashdot. Zkratka „Perl“ znamená Practical Extraction
and Report Language.

PHP

PHP je skriptovací jazyk s veřejným zdrojovým kódem a s jednoduchou syntaxí po-
dobnou syntaxi jazyků Perl, Bourne Shell, JavaScript a C. Jazyk PHP lze ve většině
operačních systémů používat ke spouštění serverových interaktivních funkcí. Lze jej
vkládat do webových stránek, kde je využíván pro přístup do databáze a pro zpřístup-
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nění dynamických dat. Zkratka „PHP“ původně znamenala Personal Home Page, ale
nyní znamená PHP: Hypertext Processor.

Python

Python je interpretovaný, interaktivní a objektově orientovaný jazyk, který lze spouštět
v mnoha prostředích. Nejčastěji se používá k tvorbě skriptů a malých webových apli-
kací. Obsahuje určitou podporu pro tvorbu rozsáhlejších programů.

SQL

SQL je de facto standardním jazykem pro tvorbu databázových dotazů, pro aktualizaci
a správu relačních databází. „SQL“ znamená Structured Query Language. Na rozdíl od
ostatních jazyků uvedených v tomto oddíle je jazyk SQL jazykem deklarativním. To
znamená, že nedefinuje posloupnost operací, ale spíše jejich výsledek.

Visual Basic

Původní verze jazyka Basic byla jazykem vyšší úrovně vytvořeným v Dartmouth
College v šedesátých letech. Zkratka BASIC znamená Beginner’s All-purpose Symbolic
Instruction Code. Jazyk Visual Basic je vyšší, objektově orientovanou vizuální progra-
movací verzí jazyka Basic, vyvinutou společností Microsoft, která byla původně navr-
žena pro tvorbu aplikací pro systém Microsoft Windows. Od té doby však byl jazyk
Visual Basic rozšířen, aby podporoval jednak přizpůsobení aplikací spouštěných na
pracovní ploše systému Windows, jakými jsou například aplikace sady Microsoft Offi-
ce, jednak tvorbu webových programů a dalších aplikací. Odborníci hlásí, že v novém
století pracuje v jazyce Visual Basic více profesionálních vývojářů než v jakémkoli ji-
ném jazyce (Feiman a Driver 2002).

4.2 Programovací konvence
Další podrobnosti o síle konvencí najdete v oddílech 11.3–11.5.

Ve vysoce kvalitním softwaru si můžete povšimnout vztahu mezi koncepční integritou ar-
chitektury a nízkoúrovňové implementace. Implementace musí být konzistentní nejen
s architekturou, která ji řídí, ale musí vykazovat rovněž interní integritu. To je smyslem
stavebních směrnic týkajících se tvorby názvů proměnných, názvů tříd, názvů rutin,
formátovacích konvencí a konvencí komentářů.

Ve složitém programu poskytují směrnice architektury příslušnému programu struktu-
rální vyvážení, zatímco stavební směrnice zajiš�ují nízkoúrovňovou harmonii a formulu-
jí jednotlivé třídy jako důvěryhodné součásti složitého návrhu. Jakýkoli rozsáhlejší
program vyžaduje řídicí strukturu, která sjednotí detaily programovacího jazyka. Sou-
částí krásy rozsáhlé struktury je způsob, jímž její jednotlivé součásti podepírají hlubší
smysl architektury. Bez jednotící disciplíny by byla vaše tvorba pouze směsicí neuspo-
řádaných variací na daný styl. Toto chaotické uspořádání klade obrovské požadavky
na myšlení – a to vlastně jen proto, abyste pochopili rozdíly ve stylu kódování. Více
o tomto tématu najdete v oddílu 5.2 nazvaném Primární technický požadavek softwa-
ru: Zvládání složitosti.

Co když ale máte velký návrh obrazu, jehož jedna část má být klasická, jiná impresio-
nistická a další kubistická? Výsledek by se nemohl vyznačovat koncepční integritou bez
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ohledu na to, jak dalece byste se řídili celkovým návrhem. Takový obraz bude spíše
připomínat koláž. Programy také vyžadují integritu na nižší úrovni.

Před zahájením stavby objasněte do detailů programovací konvence, jež hodláte pou-
žít. Podrobnosti týkající se užitých programovacích konvencí jsou již na takové úrovni
přesnosti, že je téměř nemožné je po zapsání v kódu vylepšit. Podrobnosti týkající se
zmiňovaných konvencí najdete prakticky v celé této knize.

4.3 Vaše místo na technologické vlně
Během své kariéry jsem viděl, jak stoupá hvězda stolních počítačů, zatímco hvězda vel-
kých střediskových počítačů pohasla a zapadla za obzor. Viděl jsem rovněž programy
s grafickým uživatelským rozhraním, které vytlačily programy založené na příkazovém
řádku. Stejně tak jsem viděl stoupat oblibu webu, zatímco obliba programů pro systém
Windows klesá. Mohu pouze předpokládat, že v době, kdy budete číst tuto knihu, bude
na vzestupu nová technologie a programování webu, jak je znám já (v roce 2004) bude již
na ústupu. Tyto technologické cykly neboli vlny s sebou přinášejí odlišné programátorské
zvyklosti, jež jsou závislé na tom, v jakém místě se na dané vlně nacházíte.

Ve vyspělých technologických prostředích (na konci příslušné vlny), jaké zastupuje
například webové programování v polovině prvního desetiletí dvacátého prvního stole-
tí, těžíme z bohaté infrastruktury softwarového vývoje. Vývojová prostředí vznikající na
konci technologické vlny nabízejí mnohé volby programovacích jazyků, komplexní
systém kontroly chybovosti kódu napsaného v těchto jazycích, výkonné ladicí nástroje
a automatické a spolehlivé optimalizace výkonu. Překladače jsou téměř bezchybné.
Nástroje jsou velmi dobře dokumentovány nejen v literatuře od jejich tvůrců, ale rovněž
v knihách jiných dodavatelů, v článcích a v rozsáhlých webových zdrojích. Nástroje jsou
integrovány, takže můžete uživatelská rozhraní, databáze, sestavy a provozní logiku pou-
žívat z jednoho jediného prostředí. Dostanete-li se do problémů, můžete v seznamech
častých dotazů a odpovědí (FAQ) pohotově najít informace o všech zvláštnostech pří-
slušných nástrojů. K dispozici je rovněž mnoho konzultantů a školicích kurzů.

V prostředí, jež vznikají v počáteční fázi technologické vlny (webové programování
v polovině devadesátých let minulého století) je situace opačná. Vývojáři mají k dispo-
zici jen několik programovacích jazyků. Tyto jazyky jsou navíc plné chyb. Jejich do-
kumentace je rovněž z velké části nevalná. Programátoři tráví spoustu času tím, že se
snaží zjistit, jak vlastně jazyk funguje, místo aby jazyk využívali k psaní nového kódu.
Věnují navíc bezpočet hodin obcházení chyb nejen v samotném jazyce, ale rovněž
v nadřazeném operačním systému a v dalších nástrojích. Programovací nástroje rané
fáze technologické vlny jsou obvykle primitivní. Ladicí programy často vůbec neexistu-
jí, optimalizátory překladačů jsou spíše zábleskem v programátorském oku než skuteč-
ným jevem. Dodavatelé uvolňují jednu verzi překladače za druhou a s příchodem
každé verze se zdá, že nový překladač vždy poruší váš kód. Nástroje nejsou integrová-
ny. Musíte-li pracovat s různými nástroji, přeskakujete mezi různými uživatelskými roz-
hraními pro databáze, sestavy a provozní logiku. Nástroje nebývají příliš kompatibilní
a vývojáři musí vynaložit velké úsilí, aby existující funkce zůstaly funkční pod prudkým
náporem nových verzí překladače a knihoven. Dostanete-li se do problému, najdete
snad referenční literaturu na webu, ale nemáte jistotu, že získané informace jsou sto-
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procentně spolehlivé. Skýtá-li získaná literatura nějaké vodítko, nakonec vždy zjistíte,
že problémy, s nimiž se potýkáte, ještě nikdo před vámi neřešil.

Tyto komentáře mohou znít jako doporučení, abyste nepodlehli pokušení svézt se na
počáteční technologické vlně. Některé z nejvíce inovačních aplikací však vznikly z pro-
gramů raných vln – například Turbo Pascal, Lotus 123, Microsoft Word a prohlížeč Mo-
saic. Poučení je takové – způsob, jakým budete trávit své programátorské dny, z velké
části závisí na tom, kde se na dané technologické vlně právě nacházíte. Plujete-li na
technologické vlně v její pozdní fázi, můžete si naplánovat, že většinu dne strávíte psa-
ním nových funkcí. Jste-li naopak na technologické vlně v její rané fázi, strávíte pod-
statnou část svého času snahou zjistit nedokumentované funkce používaného jazyka,
budete ladit chyby, jež se nakonec ukáží jako chyby v kódu knihovny, budete korigo-
vat kód, aby fungoval i s novými verzemi souvisejících knihoven apod.

Budete-li pracovat v primitivním prostředí, zjistíte, že vám programovací postupy popi-
sované v této knize pomohou ještě více, než by vám pomohly ve vyspělých prostře-
dích. Jak zdůrazňuje David Gries, programovací nástroje nemusí určovat, co si
o programování myslíte (1981). Gries rozlišuje mezi programováním v jazyce a pro-
gramováním do jazyka. Programátoři, kteří programují „v“ jazyce, omezují své myšlení
na stavbu příslušného jazyka. Jsou-li nástroje dotyčného jazyka primitivní, jsou obvykle
stejně primitivní rovněž nápady našich programátorů.

Programátoři, kteří programují „do“ jazyka, se nejprve rozhodnou, jaké myšlenky chtějí
vyjádřit, aby se pak mohli rozhodnout, jak tyto myšlenky vyjádřit pomocí nástrojů kon-
krétního jazyka.

Příklad programování do jazyka
V prvních dnech po narození jazyka Visual Basic jsem byl otráven, protože jsem chtěl
mít provozní logiku, uživatelské rozhraní a databázi na odlišných místech. Ale zmiňo-
vaný produkt neměl žádnou vestavěnou funkci, která by to umožňovala. Věděl jsem,
že kdybych nebyl opatrný, zanedlouho by moje formuláře obsahovaly nejen provozní
logiku, ale rovněž kód pro komunikaci s databází. Ještě později bych zjistil, že už ani
nevím, kde který kód vlastně je. Právě jsem dokončil projekt v jazyce C++, v němž
jsem bojoval se stejnými problémy. Nechtěl jsem tedy zažít déjà vu v jiném jazyce.

Proto jsem přijal návrhové konvence, v nichž soubor .frm (soubor formuláře) umož-
ňoval pouze přijímat data z databáze a ukládat je zpět do databáze. Těmto datům ne-
bylo dovoleno komunikovat přímo s žádnou jinou částí programu. Každý formulář
podporoval rutinu IsFormCompleted(), kterou používala volající rutina ke zjištění, zda
právě aktivovaný formulář uložil svá data. Procedura IsFormCompleted() byla jedinou
veřejnou rutinou, kterou formuláře mohly mít. Formuláře rovněž nesměly obsahovat
žádnou provozní logiku. Veškerý kód včetně všech rutin pro ověření validity dat zada-
ných do formuláře musel být uložen v souvisejícím souboru .bas.

Jazyk Visual Basic k takovému přístupu vůbec nevybízel. Spíše naváděl programátory,
aby co nejvíce kódu vkládali do souborů .frm a znemožňovali tím snadné volání ze
souboru .frm zpět do souvisejícího souboru .bas.

Moje konvence byla sice velmi jednoduchá, ale jakmile jsem se do projektu začal nořit
stále více, zjistil jsem, že jsem se díky ní vyhnul mnoha případům, kdy bych musel
problémy řešit velmi spletitým kódem. Musel bych načítat formuláře obsahující potřeb-
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ný kód, ale nechat je přitom ukryté před zraky uživatelů. Jedině tak bych totiž mohl
volat rutiny pro ověřování validity dat. Nebo bych musel kopírovat kód z formulářů do
jiných míst a pak udržovat paralelní kód na několika místech. Konvence
IsformCompleted() mi navíc umožnila zachovat jednoduchost kódu. Každý formulář
pak fungoval přesně stejným způsobem. Nemusel jsem nikdy ověřovat, co zrovna ruti-
na IsFormCompleted() daného formuláře dělá. Tato rutina ve všech formulářích vyko-
návala stejnou úlohu.

Visual Basic tuto konvenci nepodporoval přímo, ale moje jednoduchá programátorská
konvence (programování do jazyka) vykompenzovala chybějící struktury a pomohla
udržet projekt racionálně zvládnutelný.

Pochopení rozdílu mezi programováním v jazyce a programováním do jazyka je jedním
z klíčových aspektů umožňujících porozumění materiálu obsaženému v této knize. Vět-
šina důležitých programovacích zásad nezávisí na specifickém jazyce, ale na způsobu,
jakým daný jazyk používáte. Neobsahuje-li váš jazyk nějakou konstrukci nebo má-li
sklony k tvorbě jiných problémů, snažte se jeho nedostatky kompenzovat. Vyviňte
vlastní konvenci kódování, standardy, knihovny tříd a další rozšíření.

4.4 Volba hlavních stavebních postupů
Jednou z velmi důležitých součástí stavby je rozhodnutí, na který z mnoha dostupných
postupů se budete spoléhat především. V řadě projektů se používá postup společného
programování a testování, zatímco v jiných projektech jsou vývoj a formální revize rea-
lizovány odděleně. Obě kombinace mohou fungovat správně. Vše závisí na specific-
kých okolnostech daného projektu.

Následující kontrolní seznam shrnuje specifické postupy, o nichž byste měli vědomě
rozhodnout, zda je do stavby zahrnete, nebo zda je z ní vyloučíte. Podrobnosti těchto
postupů najdete v celé knize.

Další podrobnosti týkající se zajištÏní kvality najdete ve 20. kapitole nazvané Jak to vypadá
s kvalitou softwaru.

Další podrobnosti týkající se nástroj˘ najdete ve 30. kapitole nazvané Programovací nástroje.

Kontrolní seznam: Hlavní postupy stavby

Kódování
� Definovali jste, jaká část návrhu bude hotova dopředu a jaká bude realizována

během psaní kódu?

� Definovali jste konvence kódování názvů, komentářů a rozvržení?

� Definovali jste zvláštní postupy kódování, jež jsou předpokládány architekturou –
například způsob ošetření chybových podmínek, způsob řešení problémů zabez-
pečení, konvence použité pro rozhraní tříd, standardy uplatňované na opětně
používaný kód, otázka, zda bude během kódování brán zřetel na výkon apod.?

� Definovali jste své místo na technologické vlně a přizpůsobili jste svůj přístup
tomuto zjištění? Definovali jste, jak budete programovat do jazyka, abyste nebyli
omezováni programováním v konkrétním jazyce?
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Spolupráce
� Definovali jste proceduru integrace – tj. definovali jste konkrétní kroky, jež mu-

sí programátor udělat ještě dříve, než bude zkoumat kód v hlavních zdrojích?

� Budou programátoři programovat ve dvojicích, individuálně nebo v kombino-
vaných dvojicích?

Zajištění kvality

� Budou programátoři psát testovací případy pro svůj kód ještě před psaním sa-
motného kódu?

� Budou programátoři psát testovací jednotky bez ohledu na to, zda je budou
psát na počátku nebo na konci procesu?

� Budou programátoři procházet svůj kód v ladicím programu ještě předtím, než
jej zaregistrují v centrálním úložišti kódu?

� Budou programátoři testovat míru integrace svého kódu dříve, než jej zaregis-
trují v centrálním úložišti kódu?

� Budou programátoři revidovat nebo kontrolovat kód navzájem?

Nástroje

� Vybrali jste nástroj pro řízení revizí?

� Vybrali jste jazyk a jazykovou verzi nebo verzi překladače?

� Vybrali jste systém tříd – třeba J2EE, Microsoft .NET – nebo jste se explicitně
rozhodli nepoužívat žádný takový systém?

� Rozhodli jste se, zda umožníte užití nestandardních funkcí jazyka?

� Určili jste a získali všechny nezbytné nástroje – editor, nástroj pro restrukturali-
zaci zdrojového kódu, ladicí nástroj, testovací systém, nástroj pro kontrolu syn-
taxe apod.?

Zapamatujte si
� Každý programovací jazyk má nejen silné stránky, ale rovněž slabiny. Měli byste ta-

to slabá a silná místa svého jazyka dobře znát.

� Nastolte programovací konvence ještě před zahájením programátorských prací.
Změnit hotový kód bude později téměř nemožné.

� Existuje více stavebních postupů, než kolik byste jich mohli použít na jakémkoli sa-
mostatném projektu. Vědomě vyberte postupy, jež se pro váš projekt hodí nejlépe.

� Ptejte se sami sebe, zda vaše programátorské postupy korespondují s programova-
cím jazykem, který používáte nebo který je těmito postupy řízen. Místo, abyste pro-
gramovali v jazyce, programujte raději do jazyka.

� Vaše místo na technologické vlně určuje docela přesně, jaké přístupy budou efek-
tivní nebo alespoň možné. Určete, kde se na technologické vlně nacházíte, a pak
příslušným způsobem upravte své plány a svá očekávání.
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Obsah

� 5.1 Návrhové úkoly

� 5.2 Klíčové návrhové koncepce

� 5.3 Návrhové stavební bloky: Heuristika

� 5.4 Návrhové postupy

� 5.5 Interpretace oblíbených metodik

Související témata

� Softwarová architektura: viz oddíl 3.5

� Pracovní třídy: viz 6. kapitola

� Charakteristika vysoce kvalitních rutin: viz 7. kapitola

� Defenzivní programování: viz 8. kapitola

� Restrukturalizace zdrojového kódu: viz 24. kapitola

� Vliv velikosti projektu na stavbu: viz 27. kapitola

Jistí lidé tvrdí, že návrh ve skutečnosti stavební aktivitou není, ale u malých projektů je
mnoho aktivit považováno shodně za stavbu – často také včetně návrhu. U některých vět-
ších projektů však může formální architektura řešit pouze otázky na úrovni systému
a většinu návrhové práce lze přenechat samotné stavbě. U jiných velkých projektů může
být vyžadován detailní návrh, aby kódování proběhlo hladce. Návrh je však zřídkakdy
kompletní. Část programu obvykle stejně navrhuje programátor – oficiálně, nebo jinak.

Podrobnosti týkající se r˘zných úrovní formálnosti vyžadované u vÏtších projekt˘ najdete ve 27.
kapitole nazvané Jak velikost programu ovlivÚuje stavbu.

V malých neformálních projektech zajiš�uje velkou část návrhu programátor u klávesni-
ce. „Návrhem“ může být například to, že programátor napíše v pseudokódu rozhraní
třídy předtím, než ji naprogramuje. Mohou jím být diagramy vzájemných relací mezi
několika třídami. Návrhem může být dotaz směrovaný na jiného programátora, v němž
se ptáme, jaký návrhový vzor považuje za lepší volbu. Bez ohledu na to, co vlastně
budeme připravovat, mohou menší projekty těžit z pečlivého návrhu stejně jako velké
projekty. Uznání návrhu jako explicitní aktivity maximalizuje jeho přínos.

Návrh je poměrně rozsáhlé téma, proto se v této kapitole zaměříme pouze na několik
jeho aspektů. Velká část dobrého návrhu třídy nebo rutiny je určena architekturou sys-
tému. Přesvědčte se tedy, že architektura byla vhodným způsobem připravena (viz od-
díl 3.5). Na úrovni jednotlivých tříd a rutin se však obvykle provádí ještě další návrhové
práce, což je popsáno v 6. kapitole Pracovní třídy a v 7. kapitole Vysoce kvalitní rutiny.

Pokud dobře znáte témata týkající se softwarového návrhu, vyhledejte pouze oddíl 5.1
zabývající se návrhovými úkoly a oddíl 5.3, v němž se soustředíme na heuristiku.

cc2e.com/0578



Návrhové úkoly 97

5.1 Návrhové úkoly
Rozdíl mezi heuristikou a deterministickým procesem je popsán ve 2. kapitole nazvané Metafory
pro rychlejší pochopení vývoje softwaru.

Fráze „softwarový návrh“ znamená koncepci, nalezení nebo přípravu schématu pro
převod specifikace počítačového softwaru na operační systém. Návrh je aktivitou, která
spojuje požadavky s kódem a s následným laděním. Dobrý celkový návrh poskytuje
strukturu, která může bezpečně obsahovat více nízkoúrovňových návrhů. Dobrý návrh
je pro malé projekty užitečný, zatímco pro velké projekty je prakticky nepostradatelný.

Návrh je poznamenán mnoha různými úkoly, jež budou popsány v této podkapitole.

Návrh je děsný problém
Obraz softwarového návrhá¯e odvozujícího sv˘j návrh rozumným a bezchybným zp˘so-
bem ze seznamu požadavk˘ je zcela nerealistický. Takto totiž dosud nebyl vyvíjen žádný
systém a také pravdÏpodobnÏ nikdy nebude. Dokonce i vývoj malých program˘ pro pra-
covní plochu popisovaný v uËebnicích a v mnoha Ëláncích je nereálný. Popisované projek-
ty byly p¯epracovávány a uhlazovány tak dlouho, dokud se autorovi nepoda¯ilo ukázat,
co by sice chtÏl udÏlat, ale co se mu ve skuteËnosti nikdy nepoda¯ilo.

– David Parnas a Paul Clemens

Obrázek 5.1: Most v Tacoma Narrows – příklad děsného problému

Horst Rittel a Melvin Webber definovali „děsný“ problém jako stav, kdy problém může být
zcela jasně a srozumitelně definován pouze jeho vyřešením jako celku nebo jeho určité
části (1973). Tento paradox v podstatě naznačuje, že chcete-li umět problém srozumitelně
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definovat a následně vyřešit, aby řešení fungovalo, musíte jej nejprve „vyřešit“. Tento
proces byl alfou a omegou vývoje softwaru po celá desetiletí (Peters a Tripp 1976).

V mých končinách lze za dramatický příklad podobně děsného problému považovat pů-
vodní návrh mostu v Tacoma Narrows. V té době se uvažovalo hlavně o stavbě mostu,
jenž by byl dostatečně pevný, aby unesl plánovanou zátěž. V případě mostu Tacoma
Narrows se však neočekávaným problémem stal boční vítr. Jednoho bouřlivého dne
v roce 1940 trvaly nárazy větru tak dlouho, až se most zřítil, což ukazuje obrázek 5.1.

Jde o velmi dobrý příklad děsného problému, protože dokud se most nezřítil, jeho in-
ženýři vůbec netušili, že by bylo třeba až do takové míry zohlednit i aerodynamiku.
O dodatečných kritériích v řešeném problému se mohli dovědět pouze postavením
mostu (vyřešením problému). Pak teprve mohli postavit druhý most, který stojí dodnes.

Jedním z hlavních rozdílů mezi programy vyvíjenými ve škole a v profesionálním pro-
středí je skutečnost, že návrhové problémy řešené ve školních programech jsou
zřídkakdy děsné. Programátorské školní úlohy jsou navrženy tak, aby vás jako studenta
vedly od počátku do konce. Učitele, kteří by vám nejprve zadali úkol a poté, co byste
dokončili návrh, by úkol změnili, aby posléze mohli úkol změnit ještě několikrát, byste
asi polili dehtem a vyváleli v peří. S tímto problémem se však v každodenní realitě
profesionálního programování setkáváme zcela běžně.

Návrh je neuspořádaný proces
(dokonce i když generuje uspořádaný výsledek)

Hotový softwarový návrh by měl vypadat uspořádaně a uhlazeně, ale proces, který
k tomuto výsledku vede, není vždy jako ze škatulky.

DALŠÍ PRAMENY Další informace o popisovaném pohledu najdete v publikaci A Rational
Design Process: How and Why to Fake It (Parnas a Clemens 1986).

Návrh je neuspořádaný, protože se v něm nevyhnete řadě chybných kroků, mnoha vy-
kročením do slepých uliček, spoustě chyb a následných oprav, v nichž se opět dopus-
títe předchozích chyb, jež pak odhalíte až po dokončení kódu, abyste je zase opravili.
Návrh je neuspořádaný, protože dobré řešení se často od špatného liší jen nepatrně.

Lepší odpovÏÔ na tuto otázku najdete v podkapitole 5.4, Kdy poznáme, že je návrh dostateËný?

Návrh je neuspořádaný, nebo� jen těžko poznáte, že „je už dostatečně dobrý“. Do ja-
kých detailů bychom se měli pouštět? Jaká část návrhu by měla být ve formálním návr-
hovém zápisu a jakou lze ponechat na práci u klávesnice? Jak poznáte, že je návrh
hotový? Každý návrh má otevřený konec. Nejčastější odpovědí na předchozí otázku je
tedy: „Až už není čas.“

Návrh znamená kompromisy a priority
V ideálním světě by bylo možné každý systém spustit okamžitě. Systém by nespotřeboval
žádný prostor, využíval by nulovou šířku pásma, nikdy by neobsahoval chyby a jeho vý-
stavba by nestála ani pětník. Ve skutečném světě je však jednou z klíčových úloh návrháře
vyvážit protichůdné vlastnosti a nalézt rovnováhu mezi nimi. Je-li rychlá odezva důležitěj-
ší než minimalizace doby vývoje, může se návrhář rozhodnout pro určitý návrh. Je-li
však důležitější minimalizace doby vývoje, vytvoří dobrý návrhář návrh jiný.
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Návrh zahrnuje omezení
Jedním z cílů návrhu je rovněž zčásti tvorba možností a zčásti omezení možností. Po-
kud by měli lidé k tvorbě fyzických struktur nekonečně mnoho času, prostředků
a prostoru, mohli byste kolem sebe na ulicích pozorovat neuvěřitelně roztahané stavby
s jedním pokojem pro každou botu. Každý dům by měl stovky pokojů. Takovou po-
dobu může mít software, když na něj vědomě a rozumně neuvalíme příslušná omeze-
ní. Omezení prostředků pro stavbu domů si vynucuje různá zjednodušená řešení, která
v konečném důsledku stavbu zdokonalí. Smysl softwarového návrhu je v podstatě stejný.

Návrh není deterministický
Zadáte-li třem lidem návrh stejného programu, může se snadno stát, že vám přinesou
tři zcela odlišné návrhy. Přitom je každý z nich přijatelný. Vždy se najde více způsobů,
jak vyřešit jakýkoli problém. Jak ale navrhnout počítačový program – na to existují celé
desítky způsobů.

Návrh je heuristický proces
Jelikož návrh není procesem deterministickým, jsou návrhové techniky obvykle heuris-
tické (spíše se používají empirická pravidla nebo se zkoušejí věci, jež by měly fungo-
vat), místo aby se využívalo opakovatelných procesů se zaručenými a předvídatelnými
výsledky. Součástí návrhu je rovněž dobře známý proces pokusů a omylů. Návrhový
nástroj nebo návrhová technika, jež fungovaly v jednom případě, nemusí fungovat v ji-
ném projektu. Žádný nástroj neexistuje věčně.

Návrh vzniká
Kdybychom chtěli čistým způsobem shrnout všechny atributy návrhu, museli bychom
říci, že návrh „právě vzniká“. Návrhy nepramení přímo z něčího mozku. Vznikají
a zdokonalují se díky postupným revizím, neformálním diskusím, přepisováním a ko-
rekturám kódu.

DALŠÍ PRAMENY Software není jedinou strukturou, která se v pr˘bÏhu Ëasu mÏní. Vyvíjejí se
rovnÏž fyzické struktury, viz publikace Jak se budovy uËí (Brand 1995).

Prakticky všechny systémy během počátečního vývoje podstupují do určité míry návr-
hové změny. Ve větší míře se obvykle mění až při přechodu na novou verzi. Přínosný
nebo akceptovatelný stupeň změny je závislý na povaze vytvářeného softwaru.

5.2 Klíčové návrhové koncepce
Dobrý návrh závisí na pochopení několik klíčových koncepcí. V této podkapitole se
zaměříme na roli, jakou v návrhu hrají složitost kódu, žádoucí charakteristika návrhu
a konečně také úrovně návrhu.

Primární technický požadavek softwaru: řízení
složitosti

Pojednání o zp˘sobech, jimiž složitost ovlivÚuje jiné programovací záležitosti než návrh, najdete
v podkapitole 34.1 v oddílu Jak zvítÏzit nad složitostí.

cc2e.com/0539
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K pochopení důležitosti správy či řízení složitosti se vyplatí nahlédnout do publikace
Freda Brookse „No Silver Bullets: Essence and Accidents of Software Engineering“ (1987).

Náhodné a podstatné obtíže

Brooks tvrdí, že vývoj softwaru je obtížný ze dvou typů důvodů – náhodných (accidental)
a podstatných (essential). S odvoláním na tyto dva pojmy vykresluje Brooks filozofickou
tradici, která vede zpět až k Aristotelovi. Ve filozofii se za podstatné vlastnosti považují
vlastnosti, jež musí daná věc mít, aby byla za tu věc považována. Auto musí mít motor,
kola a dveře, jinak nebude za auto považováno. Nemá-li žádnou z vyjmenovaných
podstatných vlastností, není to skutečné auto.

Náhodné vlastnosti jsou vlastnosti, které věc může mít, vlastnosti, které ve skutečnosti
neurčují, zda je věc tím, čím je. Auto může mít osmiválcový motor třídy V8 přeplňova-
ný turbodmychadlem. Za auto však bude považováno, i kdyby mělo motor jiného ty-
pu. Auto může mít dvoje nebo čtvery dveře. Může mít taková nebo maková kola.
Všechny tyto detaily jsou náhodnými vlastnostmi. Náhodné vlastnosti můžete považo-
vat za vedlejší, přenechané volnému uvážení, volitelné nebo za náhodné shody.

Náhodné obtíže jsou ËastÏjší p¯i vývoji v rané fázi technologické vlny. Podrobnosti najdete
v podkapitole 4.3 nazvané Vaše místo na technologické vlnÏ.

Brooks poukazuje na fakt, že hlavní náhodné obtíže v softwaru byly vyřešeny už hodně
dávno. Například náhodné obtíže spojené s neobratnou jazykovou syntaxí byly odstraně-
ny během evoluce od asembleru k jazykům třetí generace. Od té doby jejich výskyt po-
stupně klesá. Náhodné obtíže spojené s neinteraktivními počítači byly vyřešeny
v okamžiku, kdy operační systémy umožňující aplikacím sdílet čas procesoru nahradily
systémy s dávkovým režimem. Malou efektivitu programátorské práce ještě více omezila
integrovaná programovací prostředí, jež vznikla z nástrojů, které původně nespolupracovaly.

Brooks tvrdí, že postup v případě zbývajících podstatných softwarových obtíží bude
pomalejší. Jde v podstatě o to, že se vývoj softwaru skládá z vyřešení všech detailů
velmi složitých a propletených koncepcí. Podstatné obtíže vyvstávají z nutnosti komu-
nikace se složitým a vysoce neuspořádaným skutečným světem. Z nutnosti přesně
a naprosto úplně definovat závislosti a výjimečné případy, z nutnosti navrhovat řešení,
jež nemohou být přibližně správná, ale která musí být přesně správná. Důvodů by se
jistě našlo mnohem více. Dokonce, i kdybychom vynalezli programovací jazyk, jenž by
používal stejnou terminologii jako řešený problém pocházející ze skutečného světa, by-
lo by programování stále velmi obtížné, nebo� úkol určit přesně, jak skutečný svět fun-
guje, nebude nikdy snadný. Software se snaží vyřešit stále rozsáhlejší problémy.
Interakce s entitami skutečného světa je stále propletenější. Kvůli tomu jsou podstatné
obtíže softwarových řešení rovněž stále větší.

U zdroje všech zmiňovaných podstatných obtíží je složitost – náhodná i podstatná.

Jak je důležité mít složitost pod kontrolou

Existují dva zp˘soby, jak tvo¯it softwarový návrh: jedním z nich je tvorba jednoduchého
návrhu, jenž nemá žádné z¯ejmé nedostatky, druhým je tvorba návrhu tak složitého,
v nÏmž žádné z¯ejmé nedostatky najít nelze.

– C. A. R. Hoare

Pokud průzkum softwarového projektu hlásí selhání projektu, zřídkakdy se dovíte, že
hlavním důvodem neutěšeného stavu jsou technické příčiny. Projekty nejčastěji selhá-
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vají kvůli mizerně sestaveným požadavkům, v důsledku nevalného plánování nebo ža-
lostného řízení. Jestliže ovšem projekt selže hlavně z technických důvodů, je často
pravým důvodem neřízená složitost. Softwaru bylo umožněno růst do takové složitosti,
že už pak nikdo nebyl schopen vědět, co vlastně dělá. Dosáhne-li projekt bodu,
v němž nikdo není schopen zcela porozumět možným důsledkům změny ve zdrojo-
vém kódu, postup prací se nevyhnutelně zastaví.

Řízení složitosti je jedním z nejdůležitějších technických témat při vývoji softwaru.
Z našeho pohledu je to tak důležité, že primárním technickým požadavkem softwaru
musí být řízení složitosti.

Složitost není novou vlastností softwarového vývoje. Jeden z pionýrů počítačového vě-
ku, Edsger Dijkstra zdůrazňoval, že programování je jedinou profesí, v níž musí být je-
den mozek schopen překonat vzdálenost od jednoho bitu po několik set megabajtů,
což je poměr 1 k 109 neboli devět řádů (Dijkstra 1989). Tento gigantický poměr je
ohromující. Dijkstra to vyjádřil takto: „V porovnání k tomuto číslu sémantických úrovní
je průměrná matematická teorie téměř plochá. Vybavíme-li si potřebu hlubokých kon-
cepčních hierarchií, pak nás automatický počítač postaví před radikálně novou intelek-
tuální výzvu, která je v naší historii bezprecedentní.“ Software je však dnes ještě
složitější. Původní Dijkstrův poměr 1 k 109 dnes může snadno být více než 1 k 1015.

Jedním z p¯íznak˘, že jste uvízli v pasti poËítaËového p¯etížení, je situace, kdy sami zjistí-
te, že používáte metodu, která je minimálnÏ z cizího pohledu zcela nepodstatná. Je to
v podstatÏ stejné, jako když se nešikovi pokazí auto a on nalije vodu do akumulátoru
a vyprázdní popelníky.

– P. J. Plauger.

Dijkstra zdůrazňoval, že žádná lebka není tak velká, aby mohla obsáhnout celý mo-
derní počítačový program (Disjkstra 1972). Softwaroví vývojáři by se podle toho neměli
snažit nacpat celé programy do hlavy najednou. Měli bychom se raději snažit uspořá-
dat program tak, abychom se mohli bezpečně soustředit vždy na jednu jeho část.
Smyslem je tedy minimalizovat množství programu, jež musíte mít v hlavě v jednom
okamžiku. Můžete to klidně považovat za duševní žonglování. S počtem míčků, s ni-
miž vás váš program nutí žonglovat v jednom okamžiku, roste úměrně rovněž pravdě-
podobnost, že vám některý z nich spadne. Tak je tomu také s možností vzniku
návrhových chyb nebo chyb při psaní kódu.

Na úrovni softwarové architektury je složitost problému snižována rozdělením systému na
subsystémy. Lidem se mnohem lépe pracuje s několika kratšími jednoduchými informa-
cemi než s jednou složitou informací. Smyslem všech technik softwarového návrhu je
rozbít složitý problém na několik menších a hlavně jednoduchých částí. Čím více jsou
subsystémy na sobě nezávislé, tím snáze se budete moci vždy soustředit jen na jeden pro-
blém. Pečlivě definované objekty osamostatňují problémy, takže se vždy můžete soustře-
dit jen na ten aktuální. Balíčky nabízejí stejný komfort, jen na vyšší úrovni agregace.

Krátké rutiny pomáhají v minimalizaci duševního zatížení. Píšete-li program v pojmech
problému, nikoli v pojmech nízkoúrovňové implementace, a pracujete-li na vyšší úrovni
abstrakce, pomáháte tím především sami sobě, nebo� zmenšujete zátěž svého mozku.

Rozhodujícím faktorem je skutečnost, že programátoři, kteří umí kompenzovat základní
lidská omezení, píší kód, jenž je snazší nejen pro ně samotné, ale i pro všechny ostat-
ní. Vedlejším účinkem je obvykle kód s menším počtem chyb.
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Jak zatočit se složitostí

Příliš nákladné a neefektivní návrhy vycházejí ze tří zdrojů:

� složité řešení jednoduchého problému,

� jednoduché a nekorektní řešení složitého problému,

� nevhodné a složité řešení složitého problému.

Jak už poukazoval Dijkstra, je moderní software složitý už ze své podstaty a bez ohle-
du na to, jak se budete snažit, nakonec vždy narazíte na určitou úroveň složitosti, která
je řešenému reálnému problému vlastní. Taková úvaha naznačuje rozvětvený způsob
řízení složitosti:

� Zaprvé je to minimalizace množství podstatné složitosti, s níž je schopen vypořádat
se jeden mozek v daném okamžiku,

� zadruhé je to snaha zabránit šíření náhodné složitosti.

Jakmile pochopíte, že všechny ostatní technické cíle jsou v softwaru druhořadé, budou
mnohé návrhové úvahy najednou naprosto srozumitelné.

Žádoucí vlastnosti návrhu
Pracuji-li na problému, nikdy nemyslím na krásu. Myslím jen na to, jak vy¯ešit problém.
Když jsem ale hotov a ¯ešení není hezké, vím, že je špatné.

– R. Buckminster Fuller

Tyto znaky souvisejí s obecnými atributy kvality softwaru. Podrobnosti týkající se obecných atri-
but˘ najdete v podkapitole 20.1 – Charakteristika kvality softwaru.

Vysoce kvalitní návrh má několik obecných znaků. Jste-li schopni dosáhnout všech
těchto cílů, bude váš návrh jistě velmi dobrý. Určité cíle si však navzájem odporují. Co
je však úkolem návrhu? Vytvořit dobrou sadu kompromisů z protichůdných cílů. Ně-
které znaky kvality návrhu jsou rovněž neklamnými znaky dobrého programu: spoleh-
livost, výkon apod. Jiné jsou zase vnitřními znaky návrhu.

Přibližme si nyní seznam interních návrhových znaků:

Minimální složitost. Primárním cílem návrhu by měla být minimalizace složitosti ze
všech již uvedených důvodů. Vyvarujte se tvorby „důmyslných“ návrhů. Takové návrhy
jsou obvykle těžko srozumitelné. Raději vytvořte „jednoduchý“ a „snadno srozumitelný“
návrh. Pokud vám návrh neumožňuje po vnoření se do určité části bezpečně ignorovat
většinu ostatních součástí programu, asi to nebude příliš dobrý návrh.

Snadná údržba. Jde o návrh, jenž zohledňuje nutnost údržby programátorem. Neustá-
le si pokládejte otázky, jaké by vám mohl klást programátor odpovědný za údržbu kó-
du. Představte si, že vašimi posluchači jsou právě tito programátoři. Systém pak
navrhněte tak, aby sám sebe dostatečně popisoval.

Volné vazby. Snažte se mezi různými částmi programu navrhovat minimální počet
propojení. Používejte zásadu volby vhodných pojmů (abstrakce) nejen při návrhu roz-
hraní tříd, ale rovněž při návrhu zapouzdření, ukrývání informací. Minimální souvislost
minimalizuje rozsah prací nezbytných při integraci, testování a údržbě.

Rozšiřitelnost. Rozšiřitelnost znamená, že můžete rozšířit systém bez dopadu na nad-
řazenou strukturu. Můžete pak změnit jakoukoli součást systému, aniž se to negativně
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odrazilo na ostatních součástech. Nejpravděpodobnější změny obvykle způsobí systé-
mu nejmenší traumata.

Znovupoužitelnost. Navrhujte systém tak, abyste mohli jeho jednotlivé součásti pou-
žít i v ostatních systémech.

Vysoká míra užití. Vysoká míra užití znamená, že vaši třídu používá spousta ostatních
tříd. To je znak návrhu systému, který dobře využil pomocné třídy na nižší úrovni systému.

Užití nepříliš velkého množství tříd. Snažte se navrhovat třídu, aby používala střed-
ně velký počet jiných tříd. Užití poměrně velkého množství tříd (více než sedm) zna-
mená, že třída používá velký počet ostatních tříd a že se může stát zdrojem složitosti.
Výzkumníci zjistili, že zásada středně nízkého rozptylu je přínosná zejména v přípa-
dech, kdy zvažujete počet rutin, jež budou volány z rutiny nebo z třídy (Card a Glass
1990; Basili, Briand a Melo 1996).

Přenositelnost. Systém je navržen tak, aby jej bylo možno přenést do jiného prostředí.

Štíhlost. Navrhujte systémy tak, aby neobsahovaly žádné zbytečné součásti (Wirth
1995; McConnel 1997). Voltaire řekl, že kniha není hotova v okamžiku, kdy už nemá-
me co dodat, ale když už z ní nelze nic odstranit. Při vývoji softwaru to platí dvojná-
sob. Při úpravách kódu totiž musíme často vytvářet dodatečný kód, který je třeba
kontrolovat, testovat a především brát v úvahu. Budoucí verze softwaru musí zůstat
kompatibilní rovněž s tímto dodatečným kódem. Osudná otázka obvykle vypadá takto:
„Je to snadné, tak proč bychom si měli dělat problémy a vkládat to tam?“

Rozvrstvení. Snažte se rozložit návrh do několika vrstev, abyste se mohli na systém
dívat rovněž pod jiným úhlem. Systém přitom musí ze všech úhlů vypadat stejně. Na-
vrhujte systémy takovým způsobem, abyste se při prohlížení jedné vrstvy nemuseli
namočit do vrstvy jiné.

Další informace o práci se staršími systémy najdete v podkapitole 24.5 – Strategie restrukturalizace.

Vytváříte-li moderní systém, jenž ale musí používat mnoho staršího špatně navrženého
kódu, vytvořte vrstvu nového systému, která bude odpovědná za interakce se starším
kódem. Navrhněte vrstvu tak, aby ukrývala nevalnou kvalitu starého kódu a zároveň
novým vrstvám nabízela konzistentní sadu služeb. Potom nechte nový systém používat
tuto vrstvu, nikoli starší kód. Výhodou bude rozvrstvený návrh, v němž a) rozškatulku-
jete neduhy špatného kódu, b) pokud nebudete moci upravit nebo restrukturalizovat
starý kód, nebudete se muset měnit ani kód nový – s výjimkou vrstvy rozhraní.

ObzvláštÏ p¯ínosným typem standardizace je užití návrhových vzor˘. Touto tematikou se zabý-
váme v podkapitole 5.3, Hledejte bÏžné návrhové vzory.

Standardní techniky. Čím více se systém spoléhá na exotické součásti, tím horší bu-
de pro někoho nového pochopit, oč v něm vlastně jde. Pokuste se dát celému systému
důvěrně známou formu užitím standardizovaných běžných postupů.

Odstupňovaný návrh
Návrh je v softwarovém systému odstupňován. Určité návrhové techniky lze uplatnit na
všech stupních. Jiné jsou vhodné pouze pro jeden nebo dva stupně. Odstupňování ná-
vrhu je znázorněno na obrázku 5.2.
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První stupeň: Softwarový systém

Jinými slovy lze ¯íci – a to je skálopevná zásada, na níž je postaven základ úspÏchu celo-
galaktické spoleËnosti – zásadní nedostatky návrhu jsou zcela ukryty pod povrchními ne-
dostatky návrhu.

– Douglas Adams

Na prvním stupni je celý systém. Mnozí programátoři přeskakují od návrhu celého sys-
tému přímo k návrhu jednotlivých tříd. Obvykle se však vyplatí promyslet rovněž vyšší
stupeň uspořádání tříd například do subsystémů nebo balíčků.

Druhý stupeň: Rozdělení do subsystémů nebo balíčků

Hlavním produktem návrhu na tomto stupni může být rozpoznání všech hlavních sub-
systémů. Subsystém může být velký: může to být databáze, uživatelské rozhraní, pro-
vozní pravidla, interpret příkazů, stroj pro tvorbu sestav apod. Hlavní návrhovou
aktivitou na tomto stupni je rozhodování o způsobu rozdělení programu na hlavní
subsystémy a definice způsobu, jakým se mohou subsystémy vzájemně používat. Roz-
dělení na tomto stupni je obvykle nezbytné u všech projektů, jejichž příprava trvá déle
než několik týdnů. V jednotlivých subsystémech lze použít odlišné metody návrhu.
Vždy volíme přístup, jenž nejvíce odpovídá dané části systému. Na obrázku 5.2 je po-
pisovaný stupeň označen číslem 2.

Zvláštní důležitost na tomto stupni návrhu mají pravidla týkající se vzájemné komuni-
kace jednotlivých subsystémů. Mohou-li všechny subsystémy komunikovat se všemi
subsystémy, ztrácíte výhodu jejich osamostatnění. Význam každého subsystému zvětší-
te tím, že smysluplně omezíte jeho komunikaci s dalšími subsystémy.

Předpokládejme, že jste definovali systém s šesti subsystémy (viz obrázek 5.3). Neexistu-
jí-li žádná pravidla, začne fungovat druhý zákon termodynamiky a poroste entropie sys-
tému. Neomezená komunikace je jedním ze způsobů, jímž se v systémech bez jakýchkoli
komunikačních omezení mezi subsystémy zvyšuje hodnota entropie (viz obrázek 5.4).

Jak vidíte, bude každý subsystém nakonec komunikovat se všemi ostatními subsysté-
my. Musíme si tedy postavit několik zásadních otázek:

� Kolika různým součástem systému musí vývojář rozumět alespoň tak dobře, aby
mohl něco změnit například v subsystému Grafika?

� K čemu dojde, pokusíte-li se použít provozní pravidla v jiném systému?

� K čemu dojde, pokusíte-li se použít v systému jiné uživatelské rozhraní – například
rozhraní příkazového řádku pro testovací účely?

� K čemu dojde, budete-li chtít umístit datové úložiště na vzdálený počítač?

Představte si, že komunikační kanály mezi subsystémy jsou vodovodním potrubím,
jímž protéká voda. Budete-li chtít jeden z takových subsystémů odebrat, budete k ně-
mu potřebovat také určitý počet hadic. Čím více hadic budete muset odpojit a pak zase
zapojit, tím budete mokřejší. Jistě budete chtít svůj systém navrhnout tak, abyste z něj
mohli jakýkoli subsystém vytáhnout a použít jinde. V takovém případě budete chtít,
abyste museli odpojovat a znovu zapojovat co nejmenší počet hadic.

Prozíravosti není nikdy dost. S ní totiž můžete všechny popisované problémy vyřešit
s nepatrnou námahou. Umožněte komunikaci mezi systémy pouze na základě infor-
mace: „stačí, že o tobě vím“, a i pro to by měl existovat dobrý důvod. Jste-li na pochy-
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bách, raději komunikaci zakažte a později ji povolte. Je to lepší způsob, než kdybyste
ji nejprve neomezovali a o omezení se snažili až poté, co napíšete několik set volání
mezi subsystémy. Na obrázku 5.5 vidíte, jak může několik komunikačních zásad změ-
nit systém znázorněný na obrázku 5.4.

Obrázek 5.2: Tento obrázek ukazuje odstupňování návrhu programu. Systém (1) je
nejprve uspořádán do subsystémů (2). Subsystémy jsou následně rozděleny do tříd (3)
a třídy jsou rozděleny na rutiny a data (4). Navržen je rovněž vnitřek každé rutiny (5).

Chcete-li, aby spoje mezi subsystémy zůstaly srozumitelné a především snadno udrži-
telné, bu�te při tvorbě relací mezi subsystémy velmi opatrní. Nejjednodušší relací je
volání rutin jednoho subsystému jiným subsystémem. Pokročilejší relace se vyznačuje
tím, že jeden subsystém obsahuje třídy jiného subsystému. Nejpokročilejší relace nastá-
vá v případě, kdy jsou třídy jednoho subsystému odvozovány od tříd jiného subsystému.

Dobré obecné pravidlo říká, že by systémový diagram (podobný tomu z obrázku 5.5)
měl být acyklickým grafem. Program by tedy neměl obsahovat žádné cyklické vztahy,
v nichž třída A používá třídu B, třída B používá třídu C a třída C používá třídu A.
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Obrázek 5.3: Příklad systému s šesti subsystémy.

Obrázek 5.4: Příklad toho, co se stane, když vzájemnou komunikaci subsystému
neomezíte.

Obrázek 5.5: Uplatněním několika komunikačních pravidel můžete významně
zjednodušit interakce mezi subsystémy.

V rozsáhlých programech a v rodinách programů je návrh na úrovni subsystému jiný.
Domníváte-li se, že je váš program dostatečně malý, abyste návrh subsystémů přesko-
čili, udělejte toto rozhodnutí alespoň vědomě.
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Společné subsystémy. Některé subsystémy se objevují v různých systémech. Projdě-
me si některá z nich.

Více se o zjednodušení provozní logiky jejím vyjád¯ením v tabulkách dovíte v 18. kapitole nazva-
né Metody ¯ízené tabulkami.

Provozní pravidla (business rules). Provozní pravidla jsou zákony, předpisy, zásady
a procedury, které vkládáte do počítačového systému. Tvoříte-li účtovací systém, musí-
te do systému zapracovat pravidla ministerstva financí týkající se odečitatelných polo-
žek a předpokládané výše daně. Další pravidla účtovacího programu mohou vyplývat
ze smluv určujících sazby za přesčasy, dovolenou apod. Vytváříte-li program pro výpo-
čet splátek pojištění za vozidlo, mohou pravidla pocházet od vládních nařízení týkají-
cích se pokrytí finančních závazků, skutečných sazebníků nebo pojistných omezení.

Uživatelské rozhraní. Vytvořte subsystém, v němž izolujete komponenty uživatelského
rozhraní, aby se toto rozhraní mohlo vyvíjet podle vlastních evolučních zákonů. Vlastní
evoluce uživatelského rozhraní přitom nesmí narušit funkčnost zbývajících součástí pro-
gramu. Ve většině případů používá subsystém uživatelského rozhraní několik podříze-
ných subsystémů nebo tříd, zajiš�ujících tvorbu grafického uživatelského rozhraní,
rozhraní příkazového řádku, operace s nabídkami, správu oken, systém nápovědy apod.

Přístup k databázím. Implementační detaily přístupu k databázím můžete ukrýt. Zbý-
vající součásti programu se pak nebudou muset starat o komplikované detaily manipu-
lace s nízkoúrovňovými strukturami a budou moci s daty pracovat na úrovni řešeného
problému. Subsystémy, jež ukrývají implementační detaily, formují úroveň abstrakce,
která velmi významně snižuje složitost programu jako celku. Zmiňované subsystémy
centralizují databázové operace do jednoho místa a snižují možnost vzniku chyb při
práci s daty. Díky tomu je změna struktur v databázovém návrhu snadná a nenarušuje
funkci většiny součástí programu.

Systémové závislosti. Zabalte všechny závislosti v operačním systému do jednoho sub-
systému. Důvod je stejný jako v případě závislosti na hardwaru. Vytváříte-li program pro
operační systém Microsoft Windows, proč se omezovat jen na tento operační systém? Izo-
lujte všechna volání do subsystému, jež budou tvořit rozhraní pro komunikaci se systé-
mem Windows. Budete-li později chtít přenést svůj program do systému Mac OS nebo
Linux, stačí změnit nebo přepracovat subsystém pro komunikaci s operačním systé-
mem. Implementace takového subsystému však pro vás může být příliš nákladná. Ta-
kové subsystémy jsou však již dnes dostupné v několika komerčních knihovnách.

Třetí stupeň: Rozdělení do tříd

DALŠÍ PRAMENY Dobré pojednání o návrhu databází najdete v publikaci Agile Database
Techniques (Ambler 2003).

Návrh na tomto stupni zahrnuje určení všech tříd v systému. Například subsystém pro
komunikaci s databází může být rozdělen na třídy pro přístup k datům a třídy zajiš�ují-
cí systém persistence na straně jedné a na databázová metadata na straně druhé. Na
obrázku 5.2 ukazuje stupeň 3, jak lze jeden ze subsystémů 2. úrovně rozdělit na třídy.
Naznačuje, že další tři subsystémy 2. úrovně lze rovněž rozložit do tříd.

Podrobnosti týkající se způsobů, jimiž jednotlivé třídy komunikují se zbytkem systému,
jsou specifikovány podobně jako třídy. Konkrétně je třeba definovat rozhraní třídy. Hlavní
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návrhovou aktivitou na této úrovni odstupňování je důsledná dekompozice všech sub-
systémů, abyste mohli jejich jednotlivé části implementovat jako samostatné třídy.

Podrobnosti týkající se vlastností vysoce kvalitních t¯íd najdete v 6. kapitole nazvané Pracovní t¯ídy.

Rozdělení subsystémů do tříd je obvykle nutné ve všech projektech, jejichž realizace
trvá více než několik dnů. Je-li projekt rozsáhlý, je rozdělení jiné než dělení programu
na 2. úrovni. Je-li program velmi malý, můžete se z pohledu na první úrovni přenést
rovnou do pohledu tříd na úrovni 3.

Třídy versus objekty. V objektově orientovaném návrhu je zcela zásadním požadav-
kem odlišování objektů a tříd. Objekt je specifická entita, která existuje v programu po
jeho spuštění. Třída je statická věc, na niž se díváte při procházení výpisu kódu. Objekt
je dynamickým předmětem se specifickými hodnotami a s atributy, které můžete pozo-
rovat za běhu programu. Můžete například deklarovat třídu Osoba s vlastnostmi jméno,
věk, pohlaví apod. Za běhu můžete pracovat s objekty Petr, Karel, Tomáš, Lenka – tedy
se specifickými instancemi dotyčné třídy. Jste-li dobře obeznámeni s databázovými
pojmy, je to stejné jako se schématem a s instancí. Na třídu se můžete klidně dívat jako
na rádlo na vyřezávání těsta a na objekt jako na těsto. V této knize používáme termín
třída neformálně a obvykle mezi třídami a objekty nerozlišujeme.

Čtvrtý stupeň: Rozdělení do rutin

Návrh na tomto stupni zahrnuje rozdělení jednotlivých tříd do rutin. Rozhraní třídy de-
finované na 3. stupni bude definovat určité rutiny. Návrh na 4. stupni bude definovat
soukromé rutiny třídy. Při zkoumání rutin uvnitř třídy můžete spatřit, že mnoho rutin je
jako jednoduché krabičky, ale několik z nich může být uspořádáno do určité hierar-
chie (což zase vyžaduje zvláštní návrh).

Výsledkem úplné definice rutin třídy je lepší pochopení rozhraní třídy a následná
úprava rozhraní – změny na úrovni 3.

Tato úroveň dekompozice a návrhu je obvykle ponechávána na jednotlivých progra-
mátorech a je nezbytná ve všech projektech, jejichž realizace zabere více než několik
hodin. Tuto aktivitu nemusíte uskutečňovat formálně. Stačí pouze myšlený model.

Pátý stupeň: Návrh rutiny

Podrobnosti tvorby vysoce kvalitních rutin najdete v 7. kapitole nazvané Vysoce kvalitní rutiny
a v 8. kapitole nazvané Defenzivní programování.

Návrh na úrovni rutiny se skládá z rozvržení podrobných funkcí jednotlivých rutin.
Vnitřní návrh rutin je typicky ponechán programátorům, jež se implementací rutin za-
bývají. Návrh se skládá z aktivit, jako je psaní pseudokódu, vyhledávání algoritmů
v příručkách, rozhodování o uspořádání odstavců kódu v rutině a z psaní zdrojového
kódu v programovacím jazyce. Tato úroveň návrhu probíhá vždy, přestože je obvykle
prováděna nevědomky a špatně. Na obrázku 5.2 je návrh této úrovně označen číslem 5.

5.3 Návrhové stavební bloky: Heuristika
Vývojáři softwaru mají zafixovanou odpově�: „Udělej A, B a C, a X, Y, Z budou následovat
vždy.“ Jsme pyšní na to, že se někdo chce učit tajemné postupy, aby dosáhl požadova-
ných výsledků, ale stejně tak dokážeme být otráveni, když naše pokyny nefungují, jak se
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od nich očekává. Touha po deterministickém chování je přiměřená detailnímu počítačo-
vému programování, kde tento typ striktní pozornosti věnované detailu může program
posílit, nebo také zastavit. Návrh softwaru je však poněkud jiným příběhem.

Návrh není deterministický. Obratná aplikace účinné sady heuristik je pouze jádrem
dobrého softwarového návrhu. V následujících oddílech popisujeme řadu heuristických
postupů – způsobů uvažování o návrhu, jenž občas umožní proniknout do podstaty
problému. Heuristiku můžete klidně považovat za návod k pokusům v procesu „pokus
a omyl“. Přitom si můžete být stoprocentně jisti, že se do podobných situací zcela jistě
dostanete. Z toho vyplývá, že následující oddíly popisují každou z heuristik v termino-
logii primárního technického požadavku softwaru – řízení složitosti.

Najděte skutečné objekty

Neptejte se nejprve, co systém dÏlá, zeptejte se, VE JMÉNU »EHO to dÏlá! – Bertrand Meyer

Jak vypadá hlavní a nejoblíbenější způsob určování návrhových alternativ? Jednoduše,
programátor vyčte moudra z knihy o objektově orientovaném programování, jež se zamě-
řují na rozpoznávání nejen objektů ze skutečného světa, ale rovněž objektů syntetických.

Jaké kroky byste měli vykonat při návrhu objektů:

Více podrobností týkajících se návrhu pomocí t¯íd najdete v 6. kapitole nazvané Pracovní t¯ídy.

� Určete objekty a jejich atributy (metody a data).

� Určete, co má který objekt dělat.

� Určete, jak budou jednotlivé objekty vzájemně komunikovat.

� Určete, které části objektu budou viditelné pro ostatní objekty – které části budou
veřejné a které soukromé.

� Definujte veřejné rozhraní každého objektu.

Uvedené kroky nemusíte vykonat právě v tomto pořadí. Dokonce byste je měli často
opakovat. Opakování je matkou moudrosti. Každý z popsaných kroků je shrnut v ná-
sledujících odstavcích.

Určete objekty a jejich atributy. Počítačové programy jsou obvykle založeny na sku-
tečných entitách. Systém směnovnic jistě založíte na skutečných zaměstnancích, klien-
tech, píchacích kartách a účtech. Na obrázku 5.6 vidíte objektově orientovaný pohled
na takový systém.

Zjištění atributů jednotlivých objektů není o nic složitější než rozpoznání samotných
objektů; každý objekt má charakteristické znaky, jež jsou pro počítačový program dů-
ležité. Například v systému pro vyúčtování odpracovaných hodin má objekt zaměstna-
nec vlastnosti jméno, titul a hodinová sazba. Objekt klienta má zase vlastnosti jméno,
fakturační adresa a zůstatek na účtě. Objekt účet má vlastnosti hodnota faktury, jmé-
no klienta, datum zaúčtování apod.

Objekty v grafickém uživatelském rozhraní mohou mít podobu oken, dialogů, tlačítek, pí-
sem a kreslicích nástrojů. Další testování problémové domény vyústí obvykle v lepší volbu
softwarových objektů, než kdybyste mapovali softwarové objekty na objekty skutečného
světa v měřítku 1:1. Objekty skutečného světa jsou však dobrým výchozím bodem.
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Obrázek 5.6: Tento účtovací systém se skládá ze čtyř hlavních objektů. Objekty byly pro
tento příklad zjednodušeny.

Určete, co lze u každého objektu změnit. Každý objekt může vykonávat bezpočet
operací. V systému pro vyúčtování odpracovaných hodin zobrazeném na obrázku 5.6
můžeme objektu zaměstnanec změnit vlastnosti – třeba titul nebo hodinovou sazbu.
U klienta bychom mohli změnit jméno nebo fakturační adresu.

Určete, co je jednotlivým objektům dovoleno vůči ostatním objektům. To je do-
cela přesné. Objekty mohou navzájem dělat dvě obecné věci: být kontejnerem a dědit.
Které objekty mohou obsahovat jiné objekty? Které objekty mohou dědit od kterých
objektů? Na obrázku 5.6 může objekt píchačka obsahovat objekt zaměstnanec a objekt
klient, objekt účet může obsahovat jeden nebo více objektů píchačka. Kromě toho
může objekt účet ukazovat, že klient byl vyplacen, zatímco klient může zadávat platby
na účtě. Komplikovanější systém by mohl obsahovat mnoho dalších interakcí.

Podrobnosti týkající se t¯íd a ukrývání informací najdete v podkapitole 5.3 v oddílu Skrývání ta-
jemství (ukrývání informací).

Určete části jednotlivých objektů, jež budou viditelné z pohledu jiných objektů.
Jedním z klíčových návrhových rozhodnutí je určení částí objektu, jež budou veřejné,
a částí, jež budou uchovány v soukromí. Toto rozhodnutí musíte učinit nejen pro data,
ale i pro metody.

Definujte rozhraní každého objektu. Definujte formální syntaktická rozhraní jednot-
livých objektů v příslušném programovacím jazyce. Data a metody, které objekt zpří-
stupňuje všem ostatním objektům, se nazývají „veřejným rozhraním“. Součásti, které
objekt poskytuje odvozeným objektům prostřednictvím mechanismu zvaného dědění,
jsou „chráněným rozhraním“. Mějte na paměti oba tyto druhy rozhraní.

Po dokončení uvedených kroků, jejichž výsledkem bude hierarchicky a objektově ori-
entované uspořádání systému, budete systém procházet dvěma způsoby. Uspořádání
systému na nejvyšší úrovni budete procházet proto, abyste své třídy uspořádali lépe.
Budete samozřejmě procházet rovněž jednotlivé třídy. Tím dotáhnete také detaily ná-
vrhu jednotlivých tříd.
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Definujte konzistentní pojmy (abstrakce)
Abstrakce je schopnost věnovat se určité koncepci při současném ignorování určité
části detailů. Je to vlastně způsob porozumění různým detailům na různých úrovních.
Kdykoli pracujete s celkem, pracujete s abstrakcí (s obecnými pojmy). Označujete-li
objekt za „dům“, nikoli za kombinaci skla, dřeva a hřebíků, abstrahujete. Pokud kolek-
ci domů označíte za „město“, vytváříte další abstrakci.

Bázové třídy jsou abstrakcí, která umožňuje programátorům soustředit se na společné
atributy sady odvozených tříd a ignorovat detaily specifických tříd, zatímco pracují
s bázovou třídou. Dobré rozhraní třídy je abstrakcí, která umožňuje vývojářům soustře-
dit se na rozhraní, aniž by se museli zabývat zkoumáním, jak vlastně třída funguje
uvnitř. Rozhraní k dobře navržené rutině poskytuje stejné výhody, ale na nižší úrovni.
Rozhraní k dobře navrženému balíčku nebo subsystému je stejným přínosem, pouze
na stupni vyšším.

Z pohledu složitosti je hlavním přínosem abstrakce fakt, že umožňuje ignorovat ne-
podstatné detaily. Většina reálných objektů je rovněž abstrakcí. Dům je abstrakcí oken,
dveří, stěn, elektrického vedení, potrubí a izolace a určitého způsobu, jak tyto součásti
uspořádat. Dveře jsou zase abstrakcí určitého uspořádání obdélníkového materiálu
s panty a klikou. Klika je abstrakcí určité formy mědi, niklu, železa nebo oceli.

Lidé používají abstrakci stále. Kdybyste museli pracovat s jednotlivými dřevěnými vlák-
ny, molekulami fermeže nebo laku či s molekulami železa pokaždé, když chcete pou-
žít přední dveře, stěží byste zvládli z domu každý den vyjít, nebo se do něj zase dostat
zpět. Z obrázku 5.7 vyplývá, že abstrakce má velký podíl na způsobu, jímž jsme
schopni čelit složitosti skutečného světa.

Další podrobnosti týkající se abstrakce najdete v podkapitole 6.2, Dobrá abstrakce.

Obrázek 5.7: Abstrakce umožňuje jednodušší pohled na složitý předmět.

Softwaroví vývojáři občas vytvářejí systémy na úrovni dřevěných vláken, molekul fer-
meže a molekul železa. Jejich systémy jsou pak příliš složité a stěží jim lze porozumět.
Není-li programátor schopen nabídnout obecnější programovací abstrakci, není systém
schopen projít předními dveřmi.

Dobří programátoři vytvářejí abstrakce na úrovni rozhraní k rutinám, ke třídám, k ba-
líčkům. Jinými slovy na úrovni kliky, dveří a domu. Tím vytvářejí dobrý základ pro
rychlejší a bezpečnější programování.
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Zapouzdřete implementační detaily
Zapouzdření pokračuje tam, kde končí abstrakce. Abstrakce říká: „Můžete se na objekt
podívat z obecnějšího hlediska.“ Zapouzdření říká: „Dále se už nesmíte na objekt dívat
z žádného obecnějšího hlediska.“

Pokračujme v analogii ke stavebním materiálům našeho domu. Zapouzdření je způso-
bem, jímž říkáme, že se můžete dívat na dům, ale nejste schopni se dostat k němu tak
blízko, abyste si mohli prohlédnout detaily úpravy dveří. Je vám dovoleno, abyste vě-
děli, že dům má dveře. Víte rovněž, kdy jsou dveře otevřeny nebo zavřeny. Není vám
ale dovoleno vědět, zda jsou dveře ze dřeva, ze skelné vaty, oceli nebo z jiného mate-
riálu. Už vůbec není možné, abyste se podívali na jednotlivá dřevěná vlákna.

Obrázek 5.8: Zapouzdření říká nejen, že si nesmíte složité věci zjednodušit, ale že vám
není dovoleno ani prohlédnout si podrobnosti složitého vnitřku. Můžete dostat jen to, co

vidíte!

Z obrázku 5.8 vyplývá, že zapouzdření usnadňuje řízení složitosti tím, že vám brání
v pohledu na složité vnitřní součásti. Oddíl nazvaný Dobré zapouzdření, který najdete
v podkapitole 6.2, obsahuje o užití zapouzdření při návrhu třídy mnohem více informací.

Dědění: Kdy dědění zjednodušuje návrh
Během návrhu softwarového systému se často setkáváme s objekty, jež jsou velmi po-
dobné jiným objektům. Liší se pouze v několika detailech. V účetním systému můžete
například vést mzdy pracovníků zaměstnaných na plný i poloviční úvazek. Většina dat
spojených s oběma typy zaměstnanců je stejná. Liší se jen některá z nich. V objektově
orientovaném programování můžeme definovat obecný typ zaměstnance, z něhož od-
vodíme zaměstnance na plný a poloviční úvazek. Oba odvozené typy se od obecného
typu zaměstnance budou lišit jen v několika drobnostech. Pracujeme-li pak s odvoze-
ným objektem zaměstnance a přitom nám nezáleží na jeho typu, je operace vykonána,
jako kdyby byl zaměstnanec obecným typem zaměstnance. Pokud ale záleží na tom, zda
je zaměstnanec zaměstnán na plný nebo poloviční úvazek, je operace ošetřena odlišně.

Návrh podobností a rozdílů mezi takovými objekty se označuje jako „dědění“, nebo�
určité části zaměstnanců na plný i pracovní úvazek dědí svou charakteristiku od obec-
ného typu zaměstnance.

Nespornou výhodou dědění je skutečnost, že s pojmem abstrakce funguje synergicky.
Abstrakce jedná s objekty na různých stupních detailu. Vzpomeňte si na dveře, jež jsou
kolekcí určitého typu molekul na jedné úrovni, kolekcí dřevěných vláken na úrovni
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další a něčím, co brání zlodějům vykrást dům, na úrovni ještě vyšší. Dřevo má určité
vlastnosti – můžete je řezat motorovou pilou nebo slepit pomocí lepidla. Dřevěné hra-
noly, stejně jako cedrový šindel mají obecné znaky dřeva. Kromě toho však mají řadu
vlastních specifických vlastností.

Dědění zjednodušuje programování, nebo� stačí, že napíšete jednu obecnou rutinu,
která ošetří vše, co závisí na obecných vlastnostech dveří. Zvláštní rutiny napíšete až
k ošetření specifických operací pro specifické typy dveří. Určité operace, jako třeba
Otevrit() nebo Zavrit(), lze použít bez ohledu na to, zda manipulujete s venkovními,
vnitřními, francouzskými nebo posuvnými dveřmi. Schopnost jazyka podporovat ope-
race typu Otevrit() nebo Zavrit() bez předchozí znalosti typu dveří, na něž budou
operace použity, se nazývá polymorfismus. Objektově orientované jazyky, jako třeba
C++, Java a nejnovější verze jazyka Microsoft Visual Basic podporují nejen dědění, ale
také polymorfismus.

Dědění je jedním z nejvýkonnějších nástrojů objektově orientovaného programování.
Skýtá velké výhody, je-li použito správně. Použijete-li je naivně, můžete napáchat
mnoho škod. Podrobnosti najdete v oddílu Dědění (vztah „je“) v podkapitole 6.3.

Skrývání tajemství (ukrývání informací)
Ukrývání informací je základní součástí nejen strukturovaného, ale rovněž objektově
orientovaného návrhu. Ve strukturovaném návrhu se hovoří o „černých skříňkách“
a není to nic jiného než metafora pro ukrývání informací. V objektově orientovaném
návrhu byla metafora povýšena na pojmy, jako jsou zapouzdření a modularita. Ukrý-
vání informací je jednou z původních myšlenek v softwarovém vývoji. Proto se jí věnu-
jeme rovněž v tomto oddílu.

Téma ukrývání informací se poprvé dostalo na veřejnost v článku Davida Parnase nazva-
ném „On the Criteria to Be Used in Decomposing Systems Into Modules“ vydaném v roce
1972. Ukrývání informací je charakterizováno myšlenkou „tajemství“. Návrhové a imple-
mentační rozhodnutí vývojář ukrývá, aby nebyly z ostatních součástí programu vidět.

Ve 20. vydání knihy The Mythical Man Month usuzuje Fred Brooks, že kriticismus týka-
jící se ukrývání informací byl jedním z několika chyb, jichž se ve své knize dopustil.
„Parnas měl pravdu a já jsem se mýlil,“ prohlásil (Brooks 1995). Barry Boehm oznámil,
že ukrývání informací bylo velmi výkonnou technikou pro eliminaci předělávek. Zdů-
raznil, že hlavní přínos byl patrný v inkrementačních prostředích vyznačujících se vy-
sokým počtem změn (Boehm 1987).

Ukrývání informací je z pohledu softwarového primárního technického pravidla velmi
výkonnou heuristikou, nebo� názvem techniky počínaje a jejími detaily konče se důraz
klade na ukrývání složitosti.

Tajemství a právo na soukromí

V terminologii ukrývání informací je každá třída (balíček nebo rutina) charakterizována
návrhem a stavebními rozhodnutími ukrytými před ostatními třídami. Za tajemství lze
považovat oblast, která se může změnit, formát souboru, způsob implementace dato-
vého typu nebo oblast, kterou chceme oddělit zdí od zbývajících částí programu, aby
nám chyby napáchaly co nejméně škod. Úlohou třídy je zachovat zadané tajemství
a chránit vlastní soukromí. Menší změny v systému mohou ovlivnit několik rutin v tří-
dě, ale neměly by čeřit vody za hranicemi rozhraní třídy.
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Snažte se, aby rozhraní vašich t¯íd bylo úplné a minimální.

– Scott Meyers

Jednou z klíčových úloh během návrhu třídy je rozhodnutí o úlohách, jež by měly být
známy vně třídy, a o úlohách, jež by měly zůstat ukryty. Třída může využívat 25 rutin,
ale navenek poskytovat pouze 5 z nich. Ostatních 20 rutin může používat interně. Tří-
da může používat několik datových typů a přitom nemusí poskytovat informace
o žádném z nich. Tento aspekt návrhu je znám rovněž pod pojmem „viditelnost“. Ho-
voříme totiž o vlastnostech, jež jsou navenek „viditelné“ nebo „poskytované“.

Obrázek 5.9: Dobré rozhraní třídy je jako špička ledovce – nechá většinu třídy ukrytou.

Rozhraní třídy by mělo o třídě samotné vyzradit co nejméně. Z obrázku 5.9 vyplývá, že
třída je jako ledovec: sedm osmin je pod vodou, takže nad vodou můžeme spatřit pou-
ze jednu osminu celé hory.

Návrh rozhraní třídy je iterační proces – stejně jako jakýkoli jiný aspekt návrhu. Pokud
se vám nepodaří dosáhnout požadovaného rozhraní napoprvé, zkoušejte to znovu.
Jestliže se rozhraní nestabilizuje, měli byste zvolit jiný postup.

Příklad ukrývání informací

Předpokládejme, že máte program, v němž má každý objekt svůj vlastní identifikátor
(identifikační číslo) uložený v členské proměnné nazvané id. Podle jednoho z mož-
ných návrhových přístupů bychom mohli k tomuto účelu použít celá čísla. Nejvyšší
použitý identifikátor bychom pak ukládali do proměnné nazvané g_maxId. Po vytvoře-
ní každého nového objektu, možná v konstruktoru každého objektu, byste mohli jed-
noduše použít příkaz id = ++g_maxId, jenž by zaručil jedinečnost identifikátoru id,
a my bychom do třídy přidali absolutní minimum kódu právě v místě tvorby nového
objektu. Co je však na tom příkladu špatně?

Pokazit se toho může hodně. Co kdybyste chtěli rezervovat určitý rozsah identifikátorů
pro zvláštní účely? Co když kvůli zvýšení bezpečnosti chcete používat nesekvenční
identifikátory? Co když chcete nastavit aserci, která se spustí, když přidělíte identifiká-
tor, jenž překračuje rozsah id = ++g_maxId? Kvůli každému z těchto případů byste mu-
seli související kód přepracovat. Co když je váš program vícevláknový? Bude váš
přístup přizpůsoben pro souběžné užití ve více vláknech?
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Způsob, jímž jsou vytvářeny nové identifikátory, je návrhovým rozhodnutím, které bys-
te měli ukrýt. Použijete-li ve svém programu frázi ++g_maxId, zveřejníte tím i způsob,
jímž nové identifikátory přidělujete. Tímto způsobem je jednoduchá inkrementace
hodnoty proměnné g_maxId. Kdybyste však vložili do svého programu příkaz id =
NewId(), ukryli byste informaci o způsobu tvorby nových identifikátorů. Uvnitř rutiny
NewId() můžete stále používat jeden řádek kódu, return (++ g_maxId) nebo jeho ob-
dobu. Pokud ale později budete muset rezervovat určité identifikátory pro zvláštní úče-
ly, stačí, když tuto změnu provedete pouze v rutině NewId(). Nemusíte už opravovat
stovky příkazů id = NewId(). Bez ohledu na to, jak složitou změnou implementace ru-
tiny NewId() projde, neovlivní změna žádnou jinou část programu.

Předpokládejme, že jste zjistili, že je třeba změnit typ identifikátoru z celého čísla na
řetězec. Kdybyste celý program zamořili deklaracemi proměnné typu int id, jistě by
vám změna uvnitř rutiny NewId() nijak situaci nezjednodušila. Stále byste museli projít
celý program a opravit kód na stovkách různých míst.

Dalším tajemstvím k ukrytí je tedy datový typ identifikátoru. Zveřejněním faktu, že je
identifikátor celé číslo, povzbuzujete programátory, aby při manipulacích s identifikáto-
rem používali celočíselné operátory >, < nebo =. V jazyce C++ můžete k deklaraci typu
identifikátoru místo přímé definice typu int použít jednoduše deklaraci typedef a de-
klarovat například identifikátor typu IdType. Uživatelsky definovaný datový typ je pak
převeden na typ int. V jazyce C++ a v řadě dalších jazyků můžete jednoduše vytvořit
vlastní jednoduchou třídu IdType. Ukrývání návrhových rozhodnutí minimalizuje
množství kódu ovlivněného každou změnou.

Ukrývání informací je užitečné na všech úrovních návrhu, užitím pojmenovaných pro-
měnných místo doslovných hodnot počínaje a tvorbou datových typů, návrhem tříd,
rutin a subsystémů konče.

Dvě kategorie tajemství

Tajemství lze při ukrývání informací rozdělit do dvou skupin:

� ukrývání složitosti, aby se váš mozek nemusel potýkat s přemírou problémů, pokud
se na ně výslovně nesoustředí,

� ukrývání zdrojů změn, abyste mohli úspěšně bránit šíření efektu změn.

Mezi zdroje složitosti patří složité datové typy, souborové struktury, booleovské testy,
spletité algoritmy apod. Vyčerpávající seznam zdrojů změn uvádíme později v této kapitole.

Překážky v ukrývání informací

DALŠÍ PRAMENY UrËité Ëásti tohoto oddílu jsou p¯evzaty z knihy Designing Software for
Ease of Extension and Contraction (Parnas 1979).

V několika případech je ukrývání informací přímo nemožné. Většinou je však problém
v zažitých návycích, což je problém mentální, nikoli technický.

Nepřiměřené rozptýlení informací. Jednou z častých překážek ukrývání informací
je nadměrné rozdělení informací po celém systému. Předpokládejme, že máte ve svém
systému napevno zapsaných 100 doslovných hodnot. Užitím 100 doslovných hodnot
decentralizujete odkazy na ně. Mnohem lepší by bylo ukrýt informace v jednom místě,
například do konstanty MAX_EMPLOYEES, jejíž hodnotu lze upravit v jediném místě.
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Dalším příkladem nadměrného rozdělení informací je prorůstání interakcí s lidskými
uživateli do celého systému. Pokud se režim interakce změní, přejdete-li například
z grafického uživatelského rozhraní na rozhraní příkazového řádku, bude třeba přepra-
covat prakticky celý kód. Lepším řešením je soustředění rutin pro interakci s uživate-
lem do jedné třídy, jednoho balíčku nebo subsystému, který pak můžete změnit bez
negativního dopadu na zbytek systému.

Další informace o p¯ístupu ke globálním dat˘m prost¯ednictvím rozhraní t¯íd najdete v podkapi-
tole 13.3 v oddílu Jak použít p¯ístupové rutiny místo globálních dat.

Dalším příkladem by mohla být globální data – například pole zaměstnanců s maximálně
1000 prvky, s nímž můžeme pracovat prostřednictvím programu. Používá-li program globální
data přímo, jsou informace o interní implementaci dat rozloženy po celém programu (na-
příklad fakt, že pole může mít maximálně 1000 prvků). Používá-li program data pouze
prostřednictvím přístupových rutin, budou implementační detaily znát pouze ony.

Cyklické závislosti. Mnohem rafinovanější překážkou pro ukrývání informací jsou
cyklické závislosti, jež nastanou, když rutina v třídě A volá rutinu v třídě B a rutina
v třídě B volá zase rutinu v třídě A.

Podobných cyklů byste se rozhodně měli vyvarovat. Navíc ztěžují testování systému,
nebo� nemůžete testovat ani třídu A, ani třídu B, dokud nejsou obě hotovy.

Záměna dat třídy s globálními daty. Jste-li svědomitými programátory, může pro vás
být jednou z těžko zdolatelných překážek fakt, když považujete data třídy za globální,
a tudíž třídy k ukrývání informací nevyužíváte, nebo� se logicky chcete vyhnout pro-
blémům spojeným s globálními daty. Zatímco cesta do programátorského pekla je pří-
mo vydlážděna globálními proměnnými, hrozí data třídy mnohem menšími riziky.

Globální data jsou obecně zdrojem dvou problémů. Rutiny manipulují s globálními da-
ty, aniž by měly tušení, zda s těmito daty nepracují ještě další rutiny. V jiném případě
mohou rutiny vědět, že s globálními daty pracují i další rutiny, ale už nemohou mít
přehled, co vlastně ostatní rutiny s daty dělají. Data třídy však zmiňovanými neduhy
netrpí. Přímý přístup k datům je omezen na několik rutin uspořádaných do samostatné
třídy. Tyto rutiny vědí, že s daty pracují rovněž ještě další rutiny, ale přesto velmi dobře
vědí, co se s daty děje.

Celé pojednání samozřejmě vychází z předpokladu, že váš systém využívá dobře navr-
žené malé třídy. Je-li program navržen tak, aby používal obrovské třídy s desítkami ru-
tin, je rozdíl mezi daty třídy a globálními daty nejasný a zamlžený. Data takové třídy
jsou pak stejným problémem jako globální data.

Vnímaný dopad na výkon. Poslední překážkou v ukrývání informací může být snaha
o zvýšení výkonu na úrovni architektury a kódování. O výkon se nemusíte na těchto
úrovních starat. Na úrovni architektury je to zbytečné, nebo� návrh systému pro ukrý-
vání informací nekoliduje s návrhem systému, jehož prioritou je výkon. Budete-li mít
na paměti nejen ukrývání informací, ale rovněž výkon, můžete dosáhnout obou cílů.

Optimalizace na úrovni t¯ídy jsou tématem 25. kapitoly, Strategie ladÏní výkonu, a 26. kapitoly,
Techniky ladÏní výkonu.

Více starostí však budete mít na úrovni kódu. Zdá se jasné, že se nepřímý přístup k da-
tům promítne do výkonu aplikace – tvorbou nových instancí objektů, volání rutin
apod. Starost o výkon je však v této fázi předčasná. Dokud nebudete schopni výkon
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systému změřit a přesně určit překážky, připravíte se nejlépe na výkon systému tvor-
bou vysoce modulárního návrhu. Zjistíte-li problémová místa později, můžete optimali-
zovat jednotlivé třídy a rutiny, aniž byste tím ovlivnili kód zbývající části systému.

Hodnota ukrývání informací

Ukrývání informací je jednou z několika teoretických technik, jež se nepopíratelně
dlouho osvědčují v praxi (Boehm 1987a). Rozsáhlé programy, jež využívají ukrývání in-
formací, lze snadno upravit i po dlouhých letech provozu. Možnost úpravy je u tako-
vých programů 4x větší než u programů, jež tuto techniku nevyužívají (Korson
a Vaishnavi 1986). Ukrývání informací je navíc základem nejen strukturovaného, ale
rovněž objektově orientovaného návrhu.

Ukrývání informací má jedinečný heuristický vliv, jedinečnou schopnost inspirovat
k účelným návrhovým řešením. Tradiční objektově orientované návrhy nabízejí heuris-
tickou schopnost modelování světa v objektech, ale objektové myšlení by nám nemoh-
lo zabránit v deklaraci identifikátoru jako datového typu int, místo uživatelsky
definovaného typu idType. Objektově orientovaný návrhář by se mohl zeptat: „Má být
identifikátor považován za objekt?“ V závislosti na standardech kódování projektu by
mohla kladná odpově� znamenat, že programátor musí napsat konstruktor, destruktor
a operátory kopírování a přiřazení. Kromě toho by musel ke všem těmto prvkům při-
pojit komentář. Vše by nakonec musel řídit pomocí konfiguračních nástrojů. Většina
programátorů by se rozhodla jinak: „Ne, kvůli identifikátoru nestojí za to vytvářet sa-
mostatnou třídu. To raději použijeme datový typ int.“

Povšimněte si, k čemu došlo. Vůbec nikdo neuvažoval o jiné užitečné návrhové alter-
nativě, o jednoduchém ukrytí datového typu identifikátoru. Kdyby se však návrhář ze-
ptal: „Co kdybychom identifikátor ukryli?,“ mohl by se správně rozhodnout pro ukrytí
datového typu za jednoduchou deklaraci typu, která by typ int nahradila typem
idType. Rozdíl mezi objektově orientovaným návrhem a ukrýváním informací je v tom-
to příkladu mnohem rafinovanější než v případě střetu explicitních pravidel a nařízení.
V objektově orientovaném návrhu by toto návrhové řešení mohlo být schváleno stejně ja-
ko ukrývání informací. Rozdíl je spíše v heuristice. Myšlenky o ukrývání informací totiž in-
spirují k rozhodnutím, k nimž byste se pouhým uvažováním o objektech nedopracovali.

Ukrývání informací může být užitečné rovněž z pohledu návrhu veřejného rozhraní tří-
dy. Mezera mezi teorií a praxi v návrhu třídy je velká a mezi mnoha návrháři tříd je
rozhodnutí, co vložit do veřejného rozhraní třídy, pokládáno za rozhodnutí, které roz-
hraní se bude nejlépe používat. Výsledkem je obvykle zpřístupnění co největšího počtu
členů třídy. Z toho, co jsem za své praxe viděl, vyplývá, že by mnozí programátoři ra-
ději zpřístupnili všechny soukromé členy třídy, jen aby nemuseli napsat navíc 10 řádků
kódu, jenž by zajistil nedotknutelnost skrytých členů.

Dotaz „Co musí tato třída ukrývat?“ se dotýká samé podstaty návrhu rozhraní. Můžete-li
vložit funkci nebo datovou strukturu do veřejného rozhraní třídy, aniž byste tím záro-
veň vyzradili jejich tajemství, udělejte to. V opačném případě to nedělejte.

Dotazy na členy, jež je třeba ukrývat, pomáhají k dobrým návrhovým rozhodnutím na
všech úrovních. Na úrovni stavby podporují užití pojmenovaných konstant místo do-
slovných hodnot. Pomáhají v tvorbě dobrých názvů rutin a parametrů uvnitř tříd. Ve-
dou k rozhodnutím nejen o dekompozici tříd a subsystémů, ale také o propojení na
systémové úrovni.
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Zvykněte si na otázku: „Co bychom měli ukrýt?“ Budete překvapeni, jak mnoho složi-
tých návrhů před vašima očima doslova roztaje.

Snažte se rozpoznat oblasti, které se budou měnit

DALŠÍ PRAMENY Postup popsaný v tomto oddílu je p¯evzat z publikace Designing Software
for Ease of Extension and Contraction (Parnas 1979).

Studium práce velkých návrhářů prokázalo, že tito lidé kladli důraz především na
schopnost předvídat změnu (Glass 1995). Schopnost přizpůsobit se změnám je jedním
z nejnáročnějších aspektů dobrého softwarového návrhu. Smyslem je izolace nestabil-
ních oblastí, aby byl efekt změn omezen na jednu rutinu, třídu nebo balíček. Podívejte
se na kroky, jimiž byste se na podobné odchylky měli dobře připravit.

1. Snažte se rozpoznat položky, jež se v budoucnu s největší pravděpodobností
změní. Jsou-li požadavky specifikovány dobře, budou pravděpodobně obsahovat
nejen seznam potenciálních změn, ale rovněž jejich pravděpodobnost. V takových
případech je správné rozpoznání pravděpodobných změn snadné. Pokud ale poža-
davky potenciální změny neodhalují, může vám následující pojednání naznačit ob-
lasti, v nichž se něco mění prakticky v každém projektu.

2. Oddělte položky, jež se asi změní, od ostatních položek. Rozškatulkujte každou
nestabilní komponentu rozpoznanou v kroku 1 do samostatných tříd nebo do třídy
s jinými nestálými komponentami, jež se pravděpodobně změní ve stejnou dobu.

3. Izolujte položky, u nichž tušíte, že se mohou změnit. Navrhněte rozhraní mezi
třídami, aby bylo necitlivé k možným změnám. Navrhněte je tak, aby změny pro-
běhly uvnitř třídy a aby navenek vše zůstalo při starém. Ostatní třídy, jež změněnou
třídu použijí, nesmí poznat, že k nějaké změně vůbec došlo. Rozhraní třídy nám má
pomoci takovou změnu utajit.

Jednou z nejvýkonnÏjších technik pro p¯edvídání možných zmÏn je metoda ¯ízená tabulkami.
Podrobnosti najdete v 18. kapitole, Metody ¯ízené tabulkami.

Nyní se pokusíme blíže specifikovat oblasti, v nichž může ke změnám docházet:

Provozní pravidla (business rules). Častým zdrojem softwarových změn bývají pro-
vozní pravidla. Parlament změní například strukturu daně z přidané hodnoty, firma
změní podmínky smlouvy, pojiš�ovna upraví tabulkové hodnoty pojistných událostí.
Řídíte-li se principem ukrývání informací, nebude logika založená na zmíněných pravi-
dlech roztroušena po celém programu. Zůstane ukryta v jednom temném koutě systé-
mu až do doby, kdy nastane čas změny.

Závislosti na hardwaru. Mezi příklady závislosti na hardwaru patří rozhraní pro ko-
munikaci s obrazovkou, tiskárnou, klávesnicí, myší, diskovými jednotkami, zvukovými
systémy a komunikačními zařízeními. Izolujte hardwarové závislosti do samostatného
subsystému nebo třídy. Zmíněným způsobem si usnadníte práci při přechodu progra-
mu do nového hardwarového prostředí. Kromě toho vám to pomůže při vývoji pro-
gramu pro nestálý hardware. Můžete například tvořit software, jenž simuluje interakce
s určitým typem hardwaru. Potom nechte váš subsystém pro interakci s hardwarem
komunikovat s tímto softwarem tak dlouho, dokud je hardware nestabilní nebo nedo-
stupný. Pak stačí subsystém s rozhraním pro interakce s hardwarem odpojit od simulá-
toru a přejít na hotový hardware.
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Vstup a výstup. Na nepatrně vyšší úrovni návrhu, než je komunikace s hardwarovými
zařízeními, je oblast vstupu a výstupu. Pokud vaše aplikace vytváří vlastní datové sou-
bory, bude se formát souborů měnit. Váš program totiž bude postupně stále rafinova-
nější, a proto se musí změnit rovněž vstupní a výstupní formáty. Jde například
o umístění jednotlivých polí na stránce, počet polí na stránce, jejich posloupnost apod.
Obecně lze říci, že byste měli prozkoumat všechna externí rozhraní a hledat v nich
zdroje možných změn.

Nestandardní jazykové funkce. Většina jazykových implementací obsahuje užitečné,
ale přesto nestandardní rozšíření. Užití těchto rozšíření je dvousečnou zbraní, nebo� ta-
to rozšíření nemusí být dostupná v jiném prostředí. Takové prostředí může být spuště-
no na jiném hardwaru, může využívat implementaci jazyka od jiného dodavatele, nebo
může používat novou verzi jazyka od stejného dodavatele.

Používáte-li nestandardní rozšíření programovacího jazyka, ukryjte je do samostatné tří-
dy tak, abyste je mohli při přechodu do jiného prostředí snadno nahradit vlastním kó-
dem. Stejná situace nastane rovněž s knihovními funkcemi, jež nejsou dostupné ve
všech prostředích. Ukryjte je za rozhraní, které bude fungovat všude.

Obtížné návrhové a stavební oblasti. Ukrývání obtížných návrhových a stavebních
oblastí se považuje za dobrý styl, nebo� kdyby tyto oblasti byly navrženy špatně, bude-
te je moci snadno opravit. Rozškatulkujte je a minimalizuje dopad jejich případného
špatného návrhu či jejich nevalné stavby na zbytek systému.

Stavové proměnné. Stavové proměnné vyjadřují stav programu, a z tohoto důvodu se
také obvykle jejich obsah mění častěji než ostatní data. V typickém scénáři můžete
proměnnou obsahující chybový stav nejprve definovat jako booleovskou proměnnou
a později se rozhodnout, že lepší bude, když bude proměnná deklarována jako výčto-
vý typ obsahující hodnoty ErrorType_None, ErrorType_Warning a ErrorType_Fatal.

Užití stavových proměnných můžete zpřehlednit a zpružnit přidáním dvou úrovní:

� Nepoužívejte booleovské proměnné jako proměnné stavové. Raději zvolte výčtový
typ. Často se totiž stává, že aplikace může mít další stav. Po přidání nové hodnoty
do výčtového typu stačí jen program překompilovat. Další revize všech řádků, v níž
se stav proměnné kontroluje, jsou zbytečné.

� Pro ověřování hodnoty stavových proměnných používejte přístupové rutiny. Neo-
věřujte hodnoty přímo. Používáte-li přístupové metody, můžete v budoucnu způsob
ověřování hodnot důmyslně rozšířit. Chcete-li například ověřovat kombinaci pro-
měnné obsahující chybový stav a stavovou proměnnou aktuální funkce, je lepší,
bude-li testování ukryto v rutině. Změny bezprostředních testů rozprášených po ce-
lé aplikaci by si vyžádaly velmi nákladnou revizi celého kódu.

Omezení velikosti dat. Deklarujete-li pole se 100 prvky, ukazujete celému světu in-
formaci, kterou nikdo znát nemusí. Chraňte si své právo na soukromí! Ukrývání infor-
mací nespočívá vždy v tvorbě samostatné třídy. Občas stačí k ukrytí číselné hodnoty
použít pojmenovanou konstantu, jakou je třeba konstanta MAX_EMPLOYEES.

Předvídání různých úrovní změn

Uvažujete-li nad možnými budoucími změnami v systému, navrhujte systém tak, aby
efekt nebo dopad změny odpovídal pravděpodobnosti jejího výskytu. Je-li změna vel-
mi pravděpodobná, zajistěte, aby ji systém přijal bez větších obtíží. Větší dopad na více
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tříd v systému by měly mít pouze krajně nepravděpodobné změny. Dobří návrháři ná-
klady na zapracování změn navíc obvykle znásobí. Je-li pravděpodobnost malá, ale
snadno ji lze naplánovat, měli byste se nad změnou zamyslet více, než kdyby to byla
pravděpodobná změna, kterou však lze obtížně naplánovat.

Tento p¯ístup k p¯edvídání zmÏn nezahrnuje aktivní návrh nebo aktivní kódování zmÏn.
Podrobnosti o zmínÏných postupech najdete v oddílu Program obsahuje kód, jenž pravdÏpo-
dobnÏ budeme jednou pot¯ebovat v podkapitole 24.2.

Za dobrou techniku rozpoznávání oblastí pravděpodobných změn je považováno ur-
čení minimální podmnožiny programu, kterou bude uživatel potřebovat. Tato pod-
množina pak tvoří jádro systému, jehož změny jsou málo pravděpodobné. Potom
definujte minimální přírůstek do systému. Přírůstky se mohou zprvu jevit tak malé, že
je budete považovat za banální. Při úvahách o funkčních změnách se přesvědčte rov-
něž o změnách kvalitativních (jak zajistit, aby byl program přizpůsoben pro souběžné uži-
tí ve více vláknech, aby jej bylo možno lokalizovat apod.). Jde o oblasti s možným
posunem, jenž může mít na kvalitu systému významný dopad. Navrhujte tyto oblasti
v souladu se zásadami ukrývání informací. Určíte-li přesně jádro systému, bude zapraco-
vání a úprava nových komponent, jež nejprve extrapolujete a pak rovněž ukryjete, snazší.

DALŠÍ PRAMENY Toto pojednání Ëerpá z publikace On the Design and development of
program families (Parnas 1976).

Udržujte v programu volné vazby
Vazby (též provázání, couplings) popisují, jak silně je třída nebo rutina spojena s ostat-
ními třídami nebo rutinami. Smyslem je tvorba tříd a rutin s malými, přímými, viditel-
nými a flexibilními vztahy (relacemi) s jinými třídami a rutinami. Takovému uspořádání
se pak říká „volná vazba“ (loose coupling). Koncepce vazeb se vztahuje stejně dobře
na třídy jako na rutiny, takže když od této chvíle použijeme pojem „modul“, budeme
tím myslet zároveň třídy i rutiny.

Dobré vazby mezi moduly jsou dostatečně volné, aby jeden modul mohl být snadno pou-
žit moduly ostatními. Malé modely železničních vozů jsou spojeny protichůdnými háky,
jež do sebe při nárazu zapadnou. Spojení dvou vozů je snadné. Stačí je natlačit na sebe.
Představte si, jak složité by bylo, kdybyste museli nejprve jednotlivé spojky šroubovat, po-
tom propojit veškerou kabeláž, nebo kdybyste mohli k určitým vozům připojit zase jen
vybrané typy vozů. Model spojování železničních vozů funguje skvěle, protože jednoduš-
ší už ani být nemůže. V softwaru je rovněž nezbytné vytvářet co nejjednodušší vazby.

Pokuste se vytvořit moduly, jež na ostatních modulech závisí v minimální míře. Moduly
by měly být stejně samostatné, jako jsou samostatní obchodní partneři, nikoli jako si-
amská dvojčata. Rutina jako sin() má volné vazby, protože vše, co potřebuje vědět, je
předáno pomocí jediné hodnoty, která zastupuje úhel ve stupních. Rutina typu
InitVars(proměnná1, proměnná2, proměnná3, ..., proměnnáN) má mnohem těsnější
vazbu, nebo� jí musíte předat všechny proměnné. Volající modul ve skutečnosti ví
přesně, co se děje uvnitř rutiny InitVars(). Dvě třídy používající stejná globální data
jsou provázány ještě více.

Kritéria provázání

Při vyhodnocování provázání jednotlivých modulů lze použít několik různých kritérií:



Návrhové stavební bloky: Heuristika 121

Velikost. Velikostí se rozumí počet propojení mezi moduly. Z pohledu propojení a vzá-
jemných vazeb tedy platí pravidlo, že menší je lepší. Připojení dalších modulů k modulu
s menším rozhraním totiž zabere mnohem méně práce. Rutina, která očekává jeden pa-
rametr, vytváří mnohem volnější vazby než rutina, která očekává parametrů šest. Třída
se čtyřmi dobře definovanými veřejnými metodami vytváří mnohem volnější vazby než
třídy, které poskytují 37 veřejných metod.

Viditelnost. Viditelností se rozumí význačnost propojení mezi dvěma moduly. Pro-
gramování není stejné jako být agentem CIA. Programátor nesmí být záludný. Progra-
mování je spíše jako reklama. Máte povolení k tomu, aby vaše propojení byla co
nejkřiklavější. Předávání dat prostřednictvím seznamu parametrů je zřejmým propoje-
ním, a je tedy dobré. Modifikace globálních dat takovým způsobem, aby data mohla
být použita dalším modulem, je záludným propojením, a je tedy špatné. Situaci můžete
poněkud vylepšit tím, že propojení pomocí globálních dat dokumentujete.

Flexibilita. Flexibilita popisuje, jak snadno můžete změnit propojení mezi dvěma mo-
duly. Za ideálních podmínek asi budete chtít použít něco, co spíše připomíná konektor
USB na počítači než holý drát a pájku. Flexibilita je zčásti produktem jiné charakteristi-
ky, ale je poněkud jiná. Předpokládejme, že máte rutinu, jež vyhledává délku roční
dovolené pro každého zaměstnance, přičemž zohledňuje datum nástupu do práce
a pracovní zařazení. Tato rutina se nazývá LookupVacationBenefit(). Předpokládejme
dále, že v dalším modulu máte objekt employee, který mimo jiné obsahuje informace
o datu nástupu do práce a o pracovním zařazení. Tento modul předává zmiňovaný ob-
jekt rutině LookupVacationBenefit().

Z pohledu ostatních kritérií je mezi oběma moduly volná vazba. Propojení přes objekt
employee je viditelné a je propojením jediným. Nyní předpokládejme, že musíte použít
modul LookupVacationBenefit() z třetího modulu, jenž neobsahuje objekt employee,
ale může poskytnout datum nástupu do práce a informace o pracovním zařazení. Na-
jednou už modul LookupVacationBenefit() nevypadá tak přátelsky, nebo� nechce vy-
tvořit propojení s novým modulem.

Aby mohl třetí modul použít rutinu LookupVacationBenefit(), musí vědět o třídě
Employee. Mohl by sice vytvořit atrapu objektu employee obsahujícího dvě datové slož-
ky, ale to už by musel vědět o interní struktuře zmiňované rutiny (alespoň o té části,
která tyto datové složky používá). Takové řešení by bylo improvizací, a k tomu navíc
pěkně ošklivou. Existuje ještě druhá možnost. Mohli bychom upravit popisovanou ru-
tinu, aby místo objektu employee vyžadovala pouze datum nástupu do zaměstnání
a pracovní zařazení. V takovém případě však bude první modul mnohem méně flexi-
bilní, než by se na první pohled zdálo.

Š�astný konec tohoto příběhu přináší ponaučení, že nevlídný modul si může udělat
přátele, ale pouze tehdy, když bude přátelský. V našem případě musel souhlasit, že
místo objektu employee bude přijímat pouze datum nástupu do zaměstnání a informaci
o pracovním zařazení.

Čím snáze budou moci další moduly volat jakýkoli modul, tím volnější budou mezi
nimi vazby. To je dobré, protože takový návrh je flexibilní a vhodný pro údržbu. Při
tvorbě struktury systému se snažte rozbít program, aby mezi jednotlivými součástmi
bylo co nejméně jakýchkoli vazeb. Kdyby byl program kouskem dřeva, pokusili byste
se z něj nadělat třísky.
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Druhy vazeb

Nyní si přibližme několik druhů vazeb, s nimiž se můžete setkat:

Vazba pomocí jednoduchých parametrů. Dva moduly jsou propojeny pomocí jedno-
duchých parametrů, pokud jsou všechna data mezi oběma moduly předávána pouze po-
mocí parametrů primitivních datových typů. Tento typ vazby je běžný a lze jej akceptovat.

Vazba pomocí jednoduchého objektu. Modul vytváří vazbu prostřednictvím jedno-
duchého objektu, pokud vytváří jeho instanci. Tento typ vazby je v pořádku.

Vazba pomocí objektového parametru. Dva moduly vytvářejí vazbu prostřednictvím
objektového parametru v případě, že Objekt1 vyžaduje, aby mu Objekt2 předal
Objekt3. Tento typ vazby je těsnější, než kdyby Objekt1 vyžadoval po Objektu2, aby
mu předal pouze primitivní datové typy, nebo� zde Objekt2, vyžaduje, aby Objekt1 vě-
děl o Objektu3.

Sémantická vazba. Nejzákeřnější typ vazby nastává v případě, kdy jeden modul ne-
využívá syntaktický prvek jiného modulu, ale určitou sémantickou informaci vnitřní
struktury druhého modulu. Podívejte se na několik příkladů:

� Modul1 předává řídicí příznak Modulu2, jenž se tímto způsobem doví, co má dělat.
Tento přístup vyžaduje, aby Modul1 věděl o vnitřním uspořádání Modulu2. Přesněji –
musí vědět o tom, co Modul2 bude s řídicím příznakem dělat. Kdyby Modul2 defino-
val pro řídicí příznak specifický datový typ (výčtový typ nebo objekt), bylo by jeho
užití pravděpodobně v pořádku.

� Modul2 používá globální data poté, co byla tato data upravena Modulem1. Tento pří-
stup vyžaduje, aby Modul2 předpokládal, nejen že Modul1 upraví data takovým způ-
sobem, jaký je v Modulu2 požadován, ale že to navíc provede ve vhodnou dobu.

� Rozhraní Modulu1 určuje, že by rutina Modul1.Initialize() měla být volána před
rutinou Modul1.Rutina(). Ale Modul2 ví, že Modul1.Rutina() volá metodu
Modul1.Initialize(), takže mu stačí vytvořit instanci Modulu1 a zavolat rutinu
Modul1.Rutina(), aniž by předtím musel volat rutinu Modul1.Initialize().

� Modul1 předává Modulu2 objekt typu Objekt. Protože Modul1 ví, že Modul2 používá
pouze tři ze sedmi metod Objektu, je Objekt inicializován Modulem1 pouze částečně
a nastavuje pouze data používaná právě těmito třemi metodami.

� Modul1 předává Modulu2 objekt typu Object. Protože Modul2 ví, že mu Modul1 ve
skutečnosti předává OdvozenýObjekt, přetypuje ZákladníObjekt na OdvozenýObjekt
a volá pouze metody specifické pro OdvozenýObjekt.

Sémantické vazby jsou nebezpečné, protože změna kódu v použitém modulu může
funkčnost kódu v ostatních modulech narušit takovým způsobem, že tento problém nebude
možné pomocí překladače v žádném případě zjistit. Rozbije-li se takto funkčnost kódu,
bude kód poškozen do té míry, že vás ani nenapadne, že za chybou stojí změna v pů-
vodním modulu. Ladění takového programu je potom zcela jednoznačně sisyfovskou prací.

Smyslem snahy o tvorbu volných vazeb je úsilí o tvorbu efektivních modulů, jež na-
bídnou další úroveň abstrakce. Jakmile modul dokončíte, můžete jej považovat za sto-
procentně spolehlivý. Tím se sníží celková složitost programu a vy se můžete
soustředit vždy na jednu věc. Pokud vás užití modulu nutí soustředit se na více aspek-
tů, například po vás vyžaduje znalost interního uspořádání, modifikace globálních dat
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a nabízí nejisté funkce, je abstrakční síla v tahu a schopnost modulu pomoci vývojáři
v řízení složitosti je snížena, nebo dokonce zcela eliminována.

Třídy a rutiny jsou především intelektuálními nástroji určenými k minimalizaci složitos-
ti. Pokud vám práci neusnadní, jsou zralé na vyhození.

Hledáme obecné návrhové vzory
Návrhové vzory (design patterns) poskytují jádra hotových řešení, která lze použít
k rozlousknutí mnoha běžných softwarových problémů. Určitá softwarová řešení vyža-
dují novátorský přístup. Avšak většina problémů byla už někde někým vyřešena a prá-
vě pro tato řešení lze již hotové výsledky využít. Mezi obecné vzory patří například
adaptér, most, dekorátor, fasáda, tovární metoda třídy (zdroj třídy), pozorovatel, single-
ton (třída s jednou instancí), strategie a šablonová metoda. Kniha Design Patterns od
Ericha Gammy, Richarda Helma, Ralpha Johnsona a Johna Vlissidese (Addison-Wesley
1995, Návrh programů pomocí vzorů, Grada Publishing 2003) je konečným popisem
návrhových vzorů.

Vzory nabízejí několik výhod, jež nám návrh šitý na míru neposkytne:

Vzory snižují složitost tím, že nabízejí hotová konvenční zobecnění (abstrakce).
Řeknete-li: „Tento kód používá tovární metodu třídy k tvorbě instancí odvozených
tříd,“ ostatní programátoři pochopí, že váš kód vyžaduje bohatou sadu vazeb a pro-
gramovacích protokolů, o něž se opíráte v okamžiku, když se zmiňujete o návrhovém
vzoru tovární metoda třídy (Factory Method).

Tovární metoda třídy je vzor, jenž umožňuje vytvořit jakoukoli třídu odvozenou od bá-
zové třídy, aniž byste museli sledovat jednotlivé odvozené třídy jinde než v tovární me-
todě dané třídy. Dobré pojednání o tomto návrhovém vzoru najdete v kapitole Replace
Constructor with Factory Method v knize Refactoring (Fowler 1999).

Ostatním programátorům nemusíte vysvětlovat každý řádek kódu, aby pochopili váš
návrhový přístup.

Vzory snižují výskyt chyb zpřístupněním podrobností běžných řešení. Problémy
softwarových návrhů obsahují jemné rozdíly, jež se plně projeví, až když je problém
vyřešen jednou nebo dvakrát (či vícekrát). Protože vzory zastupují standardizované
způsoby řešení obecných problémů, ztělesňují moudrost shromaž�ovanou po dlouhá
léta mnohých pokusů o jejich řešení. Kromě toho ztělesňují korekce chybných pokusů,
jimž se lidé při řešení problému nevyhnuli.

Užití návrhových vzorů se z koncepčního hlediska podobá užití knihovního kódu mís-
to psaní kódu vlastního. Samozřejmě že si každý několikrát napsal vlastní program
Quicksort. Jaká je ale šance, že vaše první verze byla zcela korektní? Podobně je tomu
s řadou dalších problémů. Lépe je využít předem připravený návrh, než vynalézat
vlastní neotřelé řešení.

Heuristická hodnota vzorů spočívá v naznačení návrhových alternativ. Návrhář,
jenž je se vzory dobře obeznámen, může snadno projít seznam vzorů a ptát se: „Který
z těchto vzorů nejvíce odpovídá mému problému?“ Procházení několika známých al-
ternativ je nezměřitelně snazší než tvorba vlastních nových návrhových řešení. Kód,
jenž vzniká ze známého vzoru, je navíc pro čtenáře kódu srozumitelnější než zcela no-
vý vlastní kód.

cc2e.com/0585
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Vzory zefektivňují komunikaci, nebo� povznášejí návrhový dialog na vyšší
úroveň. Kromě nesporného přínosu v oblasti řízení složitosti mohou návrhové vzory
urychlit návrh tím, že umožní návrhářům rozjímat a diskutovat v obecnější rovině.
Řeknete-li: „Nemohu se rozhodnout, zda bych měl v dané situaci použít tvůrce nebo
tovární metodu třídy,“ můžete se s kolegou domluvit – ovšem za předpokladu, že oba
dobře znáte oba návrhové vzory. Představte si, jaké by to bylo, kdybyste nejprve mu-
seli vysvětlovat podrobnosti jednotlivých příkazů, použitých ve vzorech „tvůrce“
(Creator) a „tovární metoda třídy“ (Factory Method), a teprve pak mohli začít porovná-
vat klady a zápory obou koncepcí.

Je-li pro vás téma návrhových vzorů novinkou, prohlédněte si tabulku 5.1, v níž shrnu-
jeme některé z častěji používaných vzorů.

Tabulka 5.1: Oblíbené návrhové vzory

Vzor Popis

Abstraktní továrna (Abstract Factory) Podporuje tvorbu množin souvisejících objektů určením
druhu množiny, ale nikoli druhu jednotlivých objektů.

Adaptér Převádí rozhraní třídy na rozhraní jiné.

Most Vytváří rozhraní a implementaci takovým způsobem, že se
jeden z těchto modulů může lišit, zatímco druhý zůstane
nezměněn.

Složený objekt Skládá se z objektu, který obsahuje další vlastní podřízené
objekty, takže klientský kód může komunikovat s hlavním
objektem, aniž by se musel starat o detaily komunikace
s jednotlivými podřízenými objekty.

Dekorátor Dynamicky připojuje úlohy (responsibilities) k objektu, aniž
by vytvářel jakékoli určité podtřídy pro každou možnou
konfiguraci úloh.

Fasáda (Facade) Poskytuje konzistentní rozhraní ke kódu, který by jinak
konzistentní rozhraní neposkytoval.

Tovární metoda třídy (Factory Method) Vytváří instance tříd odvozených od specifické bázové tří-
dy, aniž by sledovala záznamy o jednotlivých odvozených
třídách jinde než v tovární metodě.

Iterátor Serverový objekt, jenž poskytuje sekvenční přístup ke všem
prvkům množiny.

Pozorovatel (Observer) Synchronizuje několik objektů – vnutí objektu odpověd-
nost za to, že oznámí množině souvisejících objektů
všechny změny v libovolném z těchto objektů.

Singleton Poskytuje globální přístup k třídě, která má vždy pouze je-
dinou instanci.

Strategie Definuje sadu algoritmů nebo chování, jež lze dynamicky
zaměňovat.

Šablonová metoda (Template Method) Definuje strukturu algoritmu, ale detailní implementaci
ponechává na potomcích (podtřídách).
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Pokud jste se s návrhovými vzory dosud nepotkali, může být vaše reakce na popis
v tabulce 5.1 například taková: „Jistě, o většině z těchto myšlenek vím.“ Právě tato re-
akce je z velké části důvodem, proč jsou návrhové vzory tak hodnotné. Vzory jsou nej-
zkušenějším programátorům dobře známy. Tím, že jsme jim přiřadili jednoznačná
jména, si usnadňujeme výměnu informací o nich.

Návrhové vzory však hrozí pádem do jedné pasti. Může jí být snaha o přizpůsobení
kódu návrhovému vzoru za každou cenu. V určitých případech pozměnění kódu, aby
vyhovoval dobře známému vzoru, zlepší jeho srozumitelnost. Je-li ale změna příliš vel-
ká, může podoba standardního vzoru občas paradoxně kód komplikovat.

Další možnou pastí je snaha použít vzor z pouhé touhy jej vyzkoušet, nikoli proto, že
se hodí k dotyčnému řešení.

Návrhové vzory jsou velmi výkonným nástrojem usnadňujícím řízení složitosti. Více
podrobností o nich najdete ve všech dobrých knihách uvedených na konci kapitoly.

Další heuristika
V předchozích oddílech jsme popisovali heuristiku hlavních softwarových návrhů.
V oddílech následujících zmiňujeme několik dalších postupů, jež sice nemusí být až
tak užitečné, ale i tak stojí za zmínku.

Snaha o silnou soudržnost

Soudržnost (cohesion) vychází ze strukturovaného návrhu a obvykle se o ní hovoří ve
stejné souvislosti jako o vazbách. Soudržnost vypovídá o tom, jak blízko jsou všechny
rutiny dotyčné třídy nebo jak blízko je celý kód rutiny ústřednímu záměru. Jak cílevě-
domá je třída. Třídy obsahující silně provázané funkce jsou označovány za silně
soudržné. Jedním z cílů heuristiky je navrhnout co nejsilnější soudržnost. Soudržnost je
užitečným nástrojem řízení složitosti, nebo� čím více kódu uvnitř třídy podporuje
ústřední záměr, tím snáze si váš mozek zapamatuje vše, co kód dělá.

Přemýšlení o soudržnosti na úrovni rutin bylo velmi užitečnou heuristikou po celá de-
setiletí a lze říci, že svou úlohu plní dodnes. Na úrovni třídy byla heuristika soudržnosti
podřízena širší heuristice dobře definovaných abstrakcí, což je téma, jímž jsme se za-
bývali v úvodu této kapitoly a věnovat se mu budeme ještě v kapitole šesté. Abstrakce
jsou užitečné rovněž na úrovni rutiny. Na této úrovni rozlišování detailů jsou však ještě
důležitější, bereme-li na zřetel rovněž soudržnost.

Tvorba hierarchií

Hierarchie je odstupňovaná informační struktura, v níž je nejobecnější nebo abstraktní
reprezentace koncepce definována na samém vrcholu hierarchie. Postupujeme-li v hie-
rarchii směrem dolů, počet detailů se zvyšuje a my v ní nacházíme stále specializova-
nější objekty. V softwarových hierarchiích nacházíme hierarchie tříd, a jak vyplývá
z obrázku 5.2 (úroveň 4), rovněž hierarchie volání rutin.

Hierarchie jsou velmi důležitým nástrojem řízení složitosti minimálně 2000 let. Aristote-
les používal hierarchii k uspořádání království zvířat. Lidé často používají k uspořádání
složitých informací (například této knihy) obrysy, náčrty, přehledy či popisy. Vývojáři
zjistili, že lidé obvykle považují hierarchie za přirozený způsob uspořádání složitých in-
formací. Kreslíme-li složitý objekt, jakým je například dům, kreslíme jej hierarchicky.
Nejprve nakreslíme obrys domu, potom kreslíme okna a dveře. Teprve potom se pouš-
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tíme do menších detailů. Málokdo kreslí dům cihlu po cihličce, šindel po šindeli, nebo
hřebík po hřebíku (Simon 1996).

Hierarchie se využívají k dosažení primárního technického požadavku na software,
nebo� umožňují vývojářům soustředit se pouze na tu úroveň detailu, která je zrovna
zajímá. Podrobnosti však nezanikají zcela. Jsou jednoduše zatlačeny na nižší úroveň,
abyste se k nim mohli vrátit, až se budete chtít zabývat podrobnostmi.

Formalizace smlouvy třídy

Na úrovni práce s více detaily pomáhá myšlenka, že rozhraní třídy považujete za
smlouvu (kontrakt) se zbytkem programu. Kontrakt nebo také smlouva je něco jako
věta: „Pokud nám přislíbíte, že nám poskytnete data x, y a z, a pokud nám zároveň slí-
bíte, že budou mít charakteristiku a, b a c, my vám na oplátku slíbíme zajistit operace
1, 2 a 3 s omezeními 8, 9 a 10.“ Sliby klientů vůči třídě se často označují jako „vstupní
podmínky“ (preconditions), zatímco sliby objektu vůči klientům se označují jako „vý-
stupní podmínky“ (postconditions).

Více informací o podmínkách najdete v podkapitole 8.2 a konkrétnÏ v jejím oddílu Jak použít
aserce k dokumentaci a k ovÏ¯ení vstupních a výstupních podmínek.

Smlouvy jsou při řízení a správě složitosti alespoň teoreticky užitečné především proto,
že objekt může bezpečně ignorovat všechny nedohodnuté úlohy. V praxi je však tato
problematika mnohem složitější.

Přiřazení úloh

Další heuristikou, kterou bychom se měli zabývat, je způsob přidělování úloh (někdy
rovněž odpovědností, responsibilities) objektům. Dotaz na to, za co je každý objekt
odpovědný, je podobný dotazu, jaké informace by měl ukrývat. Myslíme si však, že se
tato otázka může přeměnit v řadu zajímavých odpovědí, jež dají naší heuristice jedi-
nečnou hodnotu.

Návrh s ohledem na budoucí testování

Myšlenkový proces, jenž může vyústit v zajímavé pohledy na návrh, by měl vyvolávat
otázku, zda systém bude vypadat stejně, i když jej navrhnete tak, aby usnadňoval poz-
dější testování. Nemělo by být uživatelské rozhraní odděleno od zbývajícího kódu,
abyste je mohli testovat nezávisle na zbytku aplikace? Neměli byste uspořádat jednotli-
vé subsystémy, abyste minimalizovali vzájemné závislosti? Návrh s ohledem na budoucí
testování vyústí obvykle ve formálnější rozhraní tříd, což je obyčejně přínosem.

Předcházejte neúspěchu

Profesor stavebního inženýrství Henry Petroski napsal velmi zajímavou knihu – Design
Paradigms: Case Histories of Error and Judgement in Engineering (Návrhová paradig-
mata: Případové dějiny chyb a úsudků v inženýrství, Petroski 1994). Tato kniha líčí ne-
úspěchy při stavbách mostů. Petroski tvrdí, že k mnoha výrazným neúspěchům došlo
pouze proto, že se inženýři zaměřili na předchozí úspěchy a neuvážili důsledně všech-
ny možné situace. Dochází k závěru, že selháním typu Tacoma Narrows bylo možné
předejít, kdyby návrháři pečlivě uvážili všechny situace, jež by mohly vést ke zničení
mostu, a kdyby pouze nekopírovali charakteristiku svých dřívějších úspěšných návrhů.
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Známá pochybení v zabezpečení různých slavných systémů v minulosti nás těžko přinutí
k nesouhlasu s Petroského závěry, že je v návrhu softwaru třeba hledat možnosti selhání.

Časné a pozdní vazby

Musíte rovněž správně zvolit, kdy bude specifická hodnota spojena s proměnnou. Kód,
jenž používá časné vazby, je obvykle jednodušší, ale často také méně flexibilní. Dobrý
návrh občas vznikne při kladení otázek typu: „Co kdybychom hodnotu s proměnnou
spojili dříve? Co kdybychom tyto hodnoty připojili k proměnným později? Co kdyby-
chom inicializovali tuto tabulku až v kódu? Co kdybychom načetli hodnotu do této
proměnné až na základě hodnoty zadané uživatelem?“

Více informací o Ëasných a pozdních vazbách najdete v oddílu 10.6, Kdy vytvo¯it vazbu mezi
hodnotou a promÏnnou.

Tvorba hlavních řídicích center

P. J. Plauger říká, že ho nejvíce zajímá „zásada jednoho správného místa“. Tvrdí, že „by
vždy mělo existovat jen jedno správné místo, v němž můžete najít jakýkoli důležitý kód,
a jedno správné místo, v němž bude docházet ke změnám při správě.“ (Plauger 1993). Ří-
zení lze centralizovat v třídách, rutinách, v makrech preprocesoru, v zahrnutých soubo-
rech. Příkladem ústředního řídicího centra jsou například také pojmenované konstanty.

Jaký je přínos takového přístupu? Důležité věci najdete na méně místech. Změny budou
snazší a především bezpečnější.

Jak je to s hrubou silou?

Jste-li na pochybách, použijte hrubou sílu.

– Butler Lampson

Jedním z velmi efektivních heuristických nástrojů je hrubá síla. Nepodceňujte ji. Řešení
založená na hrubé síle fungují lépe než elegantní řešení, která nefungují nikdy. K elegant-
nímu řešení se můžete propracovávat dlouho. Při popisu dějin hledání algoritmů napří-
klad Donald Knuth poukazuje, že i když byl první popis binárního algoritmu vyhledávání
zveřejněn v roce 1946, trvalo celých 16 let, než byl zveřejněn skutečně funkční algoritmus,
jenž uměl prohledat seznamy všech velikostí (Knuth 1998). Algoritmus binárního vyhle-
dávání je elegantnější, ale hrubé sekvenční vyhledávání je často dostačující.

Nakreslete si diagram

Dalším efektivním heuristickým nástrojem jsou diagramy. Obrázek často vydá za tisíc
slov. Nepochybně si budete chtít oněch tisíc slov odpustit, existuje-li obrázek, jenž
může vyjádřit problém na vyšší úrovni abstrakce. Občas budete chtít hovořit o problé-
mu detailněji, ale schopnost hovořit obecněji si jistě nenecháte nikým vzít.

Tvorba modulárních návrhů

Modularita je důvod, proč se snažíme, aby každá rutina nebo třída byla vlastně tako-
vou „černou skříňkou“. Víte, co se děje, víte, co je výstupem, ale nevíte, jak se to děje.
Černá skříňka má tak jednoduché rozhraní a tak dobře definovanou funkci, že podle
zadaného vstupu můžete přesně odhadnout, jaký bude výstup.

Koncepce modularity úzce souvisí s ukrýváním informací, se zapouzdřením a s dalšími
způsoby návrhové heuristiky. Při sestavování systému z množiny černých skříněk se
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ale často ukazuje, že koncepce ukrývání informací a zapouzdření nám v této činnosti
nepomáhá. Raději si tuto koncepci nechte ukrytou v zadní kapse.

Shrnutí způsobů návrhové heuristiky
Mnohem znepokojivÏjší je skuteËnost, že jeden programátor je schopen vykonat urËitou
úlohu sám nÏkolika r˘znými zp˘soby, nÏkdy nevÏdomky, ale Ëasto jednoduše pro zmÏnu
samotnou, nebo proto, aby ukázal elegantní variace na dané téma.

– A. R. Brown a W. A. Sampson

Shrňme nyní hlavní způsoby návrhové heuristiky:

� hledání skutečných objektů,

� utváření konzistentních abstrakcí,

� zapouzdření implementačních detailů,

� dědění, kde je to jen možné,

� ukrývání tajemství (ukrývání informací),

� rozpoznávání oblastí s velkou pravděpodobností změn,

� udržování volných vazeb,

� vyhledávání obecných návrhových vzorů.

Následující postupy bývají rovněž užitečné:

� snaha o silnou soudržnost,

� tvorba hierarchií,

� formalizace rozhraní tříd,

� přidělování úkolů,

� návrh s ohledem na testování,

� předcházení neúspěchu,

� volba mezi časnou a pozdní vazbou,

� ústřední řídicí centra,

� užití hrubé síly,

� diagramy,

� modulární návrh.

Vodítka pro užití heuristiky
Postupy při navrhování softwaru mohou těžit z přístupů používaných při návrzích v ji-
ných oblastech. Mezi první a původní knihy zabývající se heuristikou při řešení pro-
blémů patří kniha G. Polyi How to Solve It (Jak to vyřešit 1957). Polya se při zobecnění
řešení problému soustředil na matematický přístup. Obrázek 5.10 ukazuje shrnutí zmíně-
ného přístupu, jež je převzato z obdobného shrnutí uvedeného v právě zmíněné knize.
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1. Pochopení problému. Problém musíte pochopit.

Co je na problému neznámé? Jaká jsou data? Jaké máme podmínky? Lze vyhovÏt pod-
mínkám? Jsou podmínky dostateËné, aby nám pomohly urËit, co neznáme? Jsou nedosta-
teËné? Nejsou nadbyteËné? Neodporují si navzájem?

Nakreslete obrázek. P¯idejte k nÏmu vhodný popis. OddÏlte r˘zné Ëásti podmínek. Jste
schopni podmínky napsat na kousek papíru?

2. Je t¯eba vymyslet plán. NajdÏte souvislost mezi daty a neznámem. Nenajdete-li p¯ímé
spojení, je možné, že budete muset analyzovat související problémy. Nakonec byste mÏli
vymyslet plán ¯ešení.

Už jste se s problémem setkali? Už jste se s ¯ešeným problémem setkali v jiné podobÏ?
Znáte všechny související problémy? Znáte nÏjakou pouËku, která by se v tomto p¯ípadÏ
mohla hodit?

ZamÏ¯te se na to, co neznáte! Pokuste se p¯emýšlet o podobném, ale vám dob¯e zná-
mém problému. Má ¯ešený problém nÏjakou souvislost s tím, co jste ¯ešili v minulosti?
M˘žete d¯ívÏjší zkušenosti uplatnit? M˘žete uplatnit výsledky své d¯ívÏjší práce? M˘žete
použít d¯ívÏjší metodu? NemÏli byste zavést nÏjaký pomocný prvek, abyste mohli svou
d¯ívÏjší metodu s úspÏchem použít znovu?

 M˘žete problém formulovat lépe? M˘žete jej formulovat jinak? Vraùte se k definicím.

Nem˘žete-li problém vy¯ešit, pokuste se nejprve vy¯ešit související problémy. M˘žete si
p¯edstavit p¯ijatelnÏjší související problém? ObecnÏjší problém? Zachovejte jen Ëást pod-
mínky, jinou zahoÔte. Jak dalece jste se k neznámému problému p¯iblížili? Jak se m˘že
problém lišit? M˘žete z dat odvodit nÏjaké užiteËné informace? Napadají vás nÏjaké sou-
vislosti s jinými daty, jež by vám pomohly p¯esnÏji stanovit neznámý problém? M˘žete
zmÏnit neznámý problém nebo data, p¯ípadnÏ obojí, aby si nové podoby neznámé entity
a nových dat byly bližší?

Použili jste všechna data? Použili jste všechny podmínky? Zohlednili jste všechny podstat-
né detaily související s problémem?

3. Realizace plánu. UskuteËnÏte sv˘j plán.

 P¯i realizaci plánu ovÏ¯ujte každý krok. Vidíte z¯etelnÏ, že postupujete správnÏ? M˘žete
to dokázat?

4. OhlédnÏte se. Testujte ¯ešení.

Jste schopni výsledek ovÏ¯it? M˘žete provÏ¯it argument? M˘žete výsledek odvodit p¯í-
mo? StaËí k tomu letmý pohled?

 M˘žete výsledek nebo metodu použít p¯i ¯ešení dalších problém˘?

Obrázek 5.10: G. Polya vyvinul postup při řešení problémů matematickou cestou, což
se hodí rovněž při řešení problémů v softwarovém návrhu (Polya 1957).

Jedním z nejefektivnějších vodítek je zásada neuváznout v pasti jednoho přístupu.
Jestliže řešení problému pomocí diagramů v jazyce UML nefunguje, pokuste se uchopit
problém v jazyce českém. Pokuste se o naprosto odlišný přístup. Uvažujte o možnosti
použití hrubé síly. Dělejte si náčrtky a skici, aby měl váš mozek co sledovat. Selže-li
vše ostatní, utečte před problémem. Doslova. Nebo si před návratem k řešení problé-
mu dejte pauzu a myslete na něco úplně jiného. Pokud jste pro řešení problému udě-
lali vše a výsledek se nedostavil, přestaňte se tím na nějakou dobu zabývat. Pauza
v neustálé zátěži může přinést svěží výsledek rychleji, než byste se nadáli.

Problém nemusíte vyřešit najednou. Nemůžete-li se hnout z místa, nesmíte zapome-
nout, co máte rozhodnout, ale pokuste se zjistit, zda máte dostatek informací, abyste

cc2e.com/0592
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mohli problém v dané fázi vyřešit. Jaký smysl má tvrdě bojovat s 20 % návrhu, když
vše může do sebe zapadat jako lego v další fázi projektu? Proč byste měli na základě
omezených zkušeností s návrhem přijímat špatná rozhodnutí, když později s přícho-
dem dalších zkušeností můžete učinit rozhodnutí mnohem lepší? Mnozí vývojáři se ne-
cítí dobře, pokud nejsou po ukončení návrhového cyklu velmi blízko uzavření
problému. Až však vytvoříte několik návrhů bez předčasného vyřešení problému, bude
vám připadat přirozené, když necháte část otázek nezodpovězených až do chvíle, kdy
budete mít více informací (Zahnisher 1992; Beck 2000).

5.4 Návrhové postupy
V předchozí podkapitole jsme se zaměřili na heuristiku související s návrhovými atribu-
ty, související s tím, jak by měl vypadat hotový návrh. V této podkapitole popisujeme
návrhové postupy heuristiky, čili kroky, jež by vám měly zajistit dobré výsledky.

Opakování (iterace)
Je možné, že již máte vlastní zkušenosti, jež jste získali psaním dřívějších programů. Jis-
tě se vám stalo, že jste dokončili program, ale pak jste si přáli, abyste mohli napsat
program znovu se všemi nově nabytými znalostmi. Stejný fenomén platí rovněž pro
návrhy. Návrhové cykly jsou však kratší a dopad návrhových rozhodnutí na další cykly
je větší. Můžete si tedy klidně dopřát několik průchodů návrhovým cyklem.

Návrh je iterační proces. Obvykle v něm nestačí, abyste ušli cestu z bodu A do bodu
B. Často se totiž budete muset vracet zpět do bodu A.

Při opakování testovaných návrhů a při zkoušení různých přístupů budete zvažovat
obecnější i detailnější pohledy. Celkovější pohled získáte při práci s obecnějšími
pojmy, jež vám pomohou dostat detaily do vhodné perspektivy a do vhodných souvis-
lostí. Detaily, jež na povrch vyplynou při práci s nižšími funkcemi, utvářejí solidní zá-
klad pro obecnější rozhodnutí. Nebojte se cestovat mezi obecnějšími a detailnějšími
úvahami. Je to zdravý a dynamický proces. V jeho důsledku vzniká mnohem stabilnější
pevná struktura než struktury vytvořené při jednom průchodu.

Mnozí programátoři mají problémy s uvažováním v rozsahu od nejobecnějšího k nejde-
tailnějšímu. Přechod od jednoho pohledu na systém k pohledu jinému je vyčerpávající,
ale při tvorbě účinných návrhů zcela nezbytný. Máte-li zájem o příklady, které mohou
rozšířit vaše duševní schopnosti, přečtěte si knihu Conceptual Blockbusting (Pojmový
výprodej, Adams 2001) uvedený v oddílu Další prameny na konci této kapitoly.

Dospějete-li k prvním návrhům, jež se zdají dostatečně dobré, rozhodně ve svém úsilí
nepřestávejte! Druhý pokus je téměř vždy lepší než ten předchozí a při každém poku-
su se sami učíte, jak zlepšit celkový návrh. Poté, co neúspěšně vyzkoušel pro výplň žá-
rovky asi tisíc různých materiálů, byl Thomas Edison dotázán, zda to považuje za
ztrátu času, když vlastně nezjistil nic. „Nesmysl,“ odpověděl Edison. „Objevil jsem na ti-
síc věcí, které nefungují.“ V mnoha případech vyřešením problému jedním způsobem
pochopíme, že jej můžeme vyřešit rovněž způsobem jiným, často lepším.

Restrukturalizace zdrojového kódu je bezpeËným zp˘sobem k vyzkoušení r˘zných variant. Více
informací najdete ve 24. kapitole, Restrukturalizace kódu (refaktorování).
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Rozděl a panuj
Podle Edsgera Dijkstry není žádná lebka dostatečně velká, aby mohla obsáhnout
všechny detaily složitého programu. Totéž platí o detailech složitého návrhu. Rozdělte
program na několik různých tematických oblastí, s nimiž se potom budete potýkat in-
dividuálně. Dostanete-li se v určité oblasti do slepé uličky, vra�te se k výchozímu bodu
a začněte znovu.

Postupné upřesňování je velmi efektivním nástrojem řízení složitosti. Polya doporučuje
matematický přístup k řešení problému: pochopit problém, připravit plán, vykonat
plán a nakonec se ohlédnout a zjistit, co jsme to vlastně udělali (Polya 1957).

Návrhové postupy shora dolů a obráceně
Pojmy jako shora dolů (top down, „od obecného ke konkrétnímu“) nebo zdola nahoru
(bottom up, „od konkrétního k obecnému“) mohou leckomu znít zastarale. Pomáhají
však proniknout do podstaty tvorby objektově orientovaných návrhů. Návrh, jenž se
řídí zásadou shora dolů, začíná na nejvyšší úrovni. Nejprve definujete bázové třídy
a nekonkrétní návrhové prvky. Postupně však přecházíte ke konkrétnějším aspektům
návrhu. Upřesňujete odvozené, spolupracující třídy a další podrobné návrhové prvky.

Návrhy, které se řídí zásadou zdola nahoru, začínají u konkrétních prvků a směřují
k obecnějším aspektům. Obvykle se v nich začíná určením konkrétních objektů a po-
tom se zobecňuje pomocí agregace objektů a bázových tříd.

Někteří zlí jazykové úporně zastávají názor, že je nejvhodnější začínat u obecného
a postupovat ke konkrétnímu. Jiní tvrdí, že nemůžete začít s určováním obecných prin-
cipů, dokud nevyřešíte podstatné detaily. Podívejte se nyní na argumenty obou stran.

Argumenty pro postup shora dolů

Hnacím motorem postupu shora dolů je tvrzení, že lidský mozek se může v jednom
okamžiku soustředit jen na určitý počet detailů. Začnete-li s obecnými třídami, které
pak postupně rozkládáte na konkrétnější třídy, váš mozek není nucen zápasit s příliš
mnoha detaily najednou.

Pravidlo rozděl a panuj je v mnoha ohledech iterační. Zaprvé proto, že po jednom roz-
ložení nekončíte – moduly postupně rozkládáte dále a dále. Zadruhé proto, že obvykle
vše nevyřešíte prvním pokusem. Rozdělíte program jedním způsobem. Na různých mís-
tech dekompozice budete muset řešit volbu, jak rozdělit jednotlivé subsystémy, jak
rozložit strom dědičnosti, jak použít skládání objektů. Volíte a vidíte, jaké důsledky mají
vaše volby. Pak začínáte znova a rozkládáte program jiným způsobem, abyste viděli, zda
nový postup bude lepší. Po několika pokusech už víte docela přesně, co funguje a proč.

Kam až s dekompozicí programů zajít? Pokračujte, dokud máte dojem, že by vám další
rozklad systému práci usnadnil. Pracujte, dokud nenabudete dojmu, že je návrh snad-
ný. V tomto okamžiku jste s prací hotovi. Není-li to však zřejmé, pokračujte dále. Při-
padá-li řešení stále složité vám, pokuste se vžít do role někoho, kdo se k programu
dostane později.

Argumenty pro postup zdola nahoru

Existují situace, v nichž je postup shora dolů velmi obtížný. Musíte-li vyřešit něco kon-
krétního, pokuste se o postup zdola nahoru. Položte si otázku, zda víte, co má systém
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dělat. Tuto otázku si nepochybně budete schopni položit. Můžete rozpoznat několik
nízkoúrovňových úkolů, jež lze přiřadit konkrétním třídám. Můžete například vědět, že
systém bude muset formátovat určitou sestavu, bude muset vypočítat data pro tuto se-
stavu, bude muset vycentrovat záhlaví jednotlivých sloupců, zobrazit sestavu na obra-
zovce, vytisknout sestavu na tiskárně. Po určení několika úkolů nižší úrovně se vám
bude na obecnější návrh dívat o něco klidněji.

V určitých případech jsou však hlavní znaky návrhu určovány odspodu. Můžete mít
například rozhraní mezi systémem a hardwarovým zařízením, jež určuje podobu roz-
sáhlejších celků návrhu.

Při sestavování návrhu stylem zdola nahoru nezapomeňte na následující body.

� Ptejte se, co musí systém dělat.

� Určete konkrétní objekty a jejich úkoly.

� Určete společné objekty a seskupte je do subsystémů nebo balíčků, skládejte je do
větších objektů, hledejte možné předky. Postupujte tak, abyste dosáhli kýženého zo-
becnění.

� Pokračujte na vyšší úrovni nebo se vra�te zpět a pokuste se objekty zobecnit jiným
způsobem.

Žádný argument, skutečně…

Klíčovým rozdílem mezi postupem shora dolů na jedné straně a postupem zdola naho-
ru na straně druhé je skutečnost, že jedna strategie je založena na dekompozici, tedy
na rozkládání, zatímco ta druhá je založena na kompozici neboli skládání. Jedna začíná
u obecného problému, který postupně rozkládá na menší zvládnutelné části. Druhá
začíná u dobře zvládnutelných částí a buduje obecnější řešení. Oba přístupy mají své
klady a zápory. Sami tedy musíte uvážit, co se pro váš konkrétní projekt hodí nejvíce.

Přednost návrhu shora dolů je zřejmá. Je jí přirozenost a jednoduchost postupu. Lidé
jsou obvykle dobří při rozkládání na menší součásti. Programátoři jsou v tomto ohledu
přímo excelentní.

Další výhodou zmiňovaného postupu je odkládání otázek spojených se stavebními de-
taily. Jelikož jsou systémy často rušeny změnami ve stavebních detailech (například
změnami v souborovém formátu nebo ve formátu sestav), mnohokrát se vyplatí vědět
dostatečně brzo, že tyto detaily budou ukryty uvnitř tříd na nejnižším patře hierarchie.

Výhodou postupu zdola nahoru je zase fakt, že se v něm obvykle velmi brzy zjistí, jaké
funkce nový systém potřebuje. Výsledkem je kompaktní a dobře vytvořený návrh. Po-
kud jste již v minulosti podobný systém vytvořili, může vám postup zdola nahoru po-
moci začít návrh nového systému od pohledu na součásti starého systému a od otázky:
„Co z toho mohu použít?“

Slabinou tohoto postupu je však obtížnost jejího výlučného užití. Většina lidí dosahuje
lepších výsledků, pokud se na problém zaměří nejprve z obecnějšího hlediska, a te-
prve pak se pouští do podrobností. Je to podobně, jako s problémem „rozložte si to
sami“. Už máte dojem, že je hotovo, ale pak si položíte neodbytnou otázku: „Proč má
ta krabice stále ještě další součástky?“ Naštěstí nejsme odkázáni na výhradní postup
zdola nahoru a můžeme použít i postup jiný.
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Další slabinou této strategie je časté zjištění, že nemůžete program postavit ze součástí,
s nimiž jste projekt začali. Nemůžete například letadlo postavit z cihel. Často se musíte do-
stat na samý vrchol hierarchie, abyste věděli, z jakých součástí bude celek vytvořen.

Shrneme-li všechna pro a proti, je zřejmé, že postup shora dolů umožňuje snazší začá-
tek, ale složitost na nižších patrech hierarchie nás občas vrátí s humbukem zpět na vr-
chol hierarchie. Kvůli těmto vlnám jsou věci často složitější, než by ve skutečnosti
musely být. Opačný postup bývá zpočátku obtížnější, ale časné zjištění složitostí vede
k lepším návrhům tříd na vyšších úrovních hierarchie (pokud ovšem složitost dříve ne-
pošle celý projekt rovnou ke dnu!).

V konečné analýze dospíváme k závěru, že oba popisované postupy spolu nesoupeří –
oba jsou oboustranně prospěšné. Návrh je heuristický proces. To znamená, že žádné
řešení nemusí fungovat vždy. Návrh obsahuje prvky techniky pokusů a omylů. Vy-
zkoušejte více různých přístupů. Teprve pak budete s větší jistotou vědět, který z nich
funguje nejlépe.

Prototypování prvků
Může nastat situace, kdy nemáte reálnou možnost dovědět se, zda bude návrh fungo-
vat, dokud nepochopíte určité implementační detaily. Zda bude fungovat určité data-
bázové uspořádání, se dovíte tehdy, až budete vědět lépe, zda vyhoví požadavkům na
výkon. Dokud nevyberete určité knihovny grafického uživatelského rozhraní, nebudete
zase vědět, zda bude fungovat návrh určitého podsystému. Existuje mnoho příkladů
nevyhnutelné „špatnosti“ v softwarovém návrhu. Návrhový problém nikdy nebudete
schopni plně definovat, dokud jej alespoň zčásti nevyřešíte.

Obecnou technikou, která při relativně nízkých nákladech pomáhá zmiňované pro-
blémy řešit, je experimentální prototypování. Pod slovem „prototypování“ (prototy-
ping) si spousta lidí vybaví naprosto odlišné věci (McConnel 1996). V našem kontextu
znamená prototypování napsání co nejmenšího množství kódu, který pak skončí v koši
a který nám odpoví na konkrétní návrhové otázky.

Prototypování nefunguje dobře, nejsou-li vývojáři disciplinovaní nebo neumějí-li vytvo-
řit absolutní minimum kódu nezbytného k odpovědi na otázku. Předpokládejme, že
návrhová otázka zní: „Může námi vybraný databázový systém podporovat transakce
v požadovaném rozsahu?“ Nemusíte vytvářet produkční kód, který by na tuto otázku
odpověděl. Nemusíte ani znát specifika databázového systému. Potřebujete však ale-
spoň přibližně znát problémovou oblast: počet tabulek, počet záznamů v tabulkách
apod. Pak můžete napsat jednoduchý prototypovací kód, v němž použijete názvy jako
Tabulka1, Tabulka2 a Sloupec1 a Sloupec2, v němž naplníte tabulky hromadou bezvý-
znamných dat a provedete test výkonu operací.

Prototypování nefunguje dobře ani v případě, není-li návrhová otázka dostatečně kon-
krétní. Dotaz typu „Bude tento databázový systém fungovat?“ neurčuje dostatečně přes-
ně směr, jímž by se mělo prototypování ubírat. Návrhová otázka typu „Bude tento
databázový systém podporovat 1 000 transakcí za sekundu za předpokladů X, Y a Z?“
je mnohem solidnějším základem prototypování.

S posledním rizikem prototypování se mohou vývojáři setkat, když nepovažují kód za
kód na jedno použití a k zahození. Zjistil jsem, že pro vývojáře je nemožné napsat ab-
solutní minimum kódu k tomu, aby získali odpově� na otázku, zda tento kód nebude
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nakonec dostatečně dobrý do finálního produktu. Vývojáři pak místo prototypování
implementují systém. Přijmeme-li stanovisko, že po zodpovězení otázky bude kód za-
hozen, riziko je minimální. Jedním ze způsobů, jak popisovanému problému předejít,
je prototypování pomocí jiné technologie, než jakou použijeme k tvorbě finálního kó-
du. Návrh systému v jazyce Java můžete prototypovat v jazyce Python nebo model
rozhraní sestavit v aplikaci Microsoft PowerPoint. Vytváříte-li prototyp pomocí pro-
dukční technologie, pokuste se při pojmenování tříd a balíčků používat předponu
prototype. Šikovnější programátoři se pak dvakrát zamyslí, než od takové třídy odvodí
dalšího potomka (Stephens 2003).

Dodržujete-li při prototypování zásady vnitřní disciplíny, zjistíte, že je dříčem, jenž za
vás při odbourávání návrhových problémů udělá spoustu černé práce. Bez potřebné
disciplíny může prototypování nadělat mnoho dalších škod.

Návrh vytvářený ve spolupráci

Další podrobnosti týkající se návrh˘ vytvá¯ených ve spolupráci najdete ve 21. kapitole, Stavba vy-
tvá¯ená ve spolupráci.

Při návrhu platí, že dvě hlavy vědí více než jedna. Je přitom jedno, zda jsou obě hlavy
organizovány formálně nebo neformálně. Spolupráce může mít několik podob.

� První z nich jsou neformální návštěvy u stolu spolupracovníka a předkládání růz-
ných návrhů.

� Můžete také sedět společně v konferenční místnosti a kreslit alternativy na tabuli.

� Můžete sedět u jedné klávesnice a vytvářet podrobný návrh pomocí programovací-
ho jazyka. Tomu se říká párové programování (také programování ve dvojicích),
viz 21. kapitola nazvaná Stavba vytvářená ve spolupráci.

� Můžete naplánovat schůzku, na níž projdete vlastní návrhové záměry a vyslechnete
nápady spolupracovníků.

� Můžete rovněž naplánovat formální inspekci, jejíž struktura je popsána ve 21. kapitole.

� Nepracujete s nikým, kdo by mohl vaši práci posoudit – udělejte část práce a scho-
vejte ji do šuplíku. Po týdnu se k ní vra�te. Po té době zapomenete dost, abyste
mohli sami poměrně objektivně zhodnotit, co jste doposud udělali.

� Požádejte o pomoc někoho, kdo není zaměstnancem vaší firmy. Pošlete dotaz do
specializovaného fóra nebo do specializované diskusní skupiny.

Je-li smyslem zajištění kvality, snažím se z důvodů popsaných ve 21. kapitole doporu-
čovat maximálně strukturované posuzování, formální přezkoumání. Jde-li vám o pěsto-
vání kreativity a o zvýšení počtu návrhových alternativ, nehledejte pouze chyby.
V takovém případě budou větším přínosem méně strukturované postupy. Jakmile se
pro určitý návrh rozhodnete, může být přechod k formálnějšímu přezkoumání vhod-
nější. Vše ovšem závisí na povaze projektu.
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Kdy lze návrh považovat za dostatečný?
Snažíme se vy¯ešit problém tím, že narychlo sestavíme návrh, abychom na konci projektu
mÏli dostatek Ëasu k odhalování chyb, jichž jsme se dopustili jenom proto, že jsme fází
projektu prošli tak narychlo.

– Glenford Myers

Často je před zahájením kódování nastíněn pouze nejjednodušší náčrt architektury.
Jindy týmy navrhují projekt až do takových detailů, že se z kódování stává pouze me-
chanické cvičení. Kdy lze návrh považovat za dostatečný?

Tuto otázku bychom mohli položit i trochu jinak. Skutečně potřebujete formální, k do-
konalosti dovedené návrhové diagramy, nebo si vystačíte s několika digitálními snímky
nákresů připíchnutými k tabuli?

Rozhodnutí, zda už jste se před zahájením kódování věnovali návrhu dost a jak for-
mální by měla být dokumentace návrhu, nelze ani zdaleka považovat za exaktní po-
stup. Zkušenosti týmů, očekávaná životnost systému, požadovaná úroveň spolehlivosti
a velikost projektu či týmu – to vše jsou aspekty, které rozhodují. V tabulce 5.2 shrnu-
jeme několik faktorů, jež návrhový přístup v různé míře ovlivňují.

Tabulka 5.2: Pot¯ebná míra formálnosti a podrobnosti návrhu

Faktor Míra formálnosti a podrobnosti
návrhu nezbytná před zahájením
stavby

Formálnost dokumentace

Návrhový a stavební tým má rozsáh-
lé zkušenosti s aplikační oblastí.

Nízká úroveň detailu Nízká úroveň formálnosti

Návrhový a stavební tým má rozsáh-
lé zkušenosti, ale nikoli s oblastí této
aplikace.

Střední úroveň detailu Střední úroveň formálnosti

Návrhový a stavební tým nemá žád-
né zkušenosti.

Střední až vysoká úroveň detailu Středně nízká úroveň for-
málnosti

Návrhový a stavební tým má středně
vysokou úroveň fluktuace.

Střední úroveň detailu –

Aplikace má vysoké požadavky na
zabezpečení.

Vysoká úroveň detailu Vysoká úroveň formálnosti

Aplikace je strategická. Střední úroveň detailu Středně vysoká úroveň for-
málnosti

Projekt je malý. Nízká úroveň detailu Nízká úroveň formálnosti

Projekt je rozsáhlý. Střední úroveň detailu Střední úroveň formálnosti

Předpokládá se, že software bude
mít krátkou životnost (v týdnech ne-
bo měsících).

Nízká úroveň detailu Nízká úroveň formálnosti

Předpokládá se, že software bude
mít dlouhou životnost (v měsících
nebo letech).

Střední úroveň detailu Střední úroveň formálnosti
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V každém projektu mohou přijít ke slovu dva nebo více z uvedených faktorů a v urči-
tých případech mohou tyto faktory vést k protichůdným závěrům. Můžete mít napří-
klad tým velmi zkušených pracovníků, kteří pracují na softwaru, jenž klade velmi
vysoké nároky na zabezpečení. V takovém případě byste pravděpodobně raději chy-
bovali ve zvolené úrovni detailu a formálnosti. V podobných situacích musíte zvážit
význam jednotlivých faktorů a posoudit, co je pro vás nejdůležitější.

Můžete přenechat úroveň detailu jedincům. Až návrh dospěje k úrovni úlohy, kterou
jste již řešili, nebo k jednoduchým modifikacím či k rozšíření takové úlohy, pravděpo-
dobně můžete návrh zastavit a pustit se do kódování.

Nemohu-li se rozhodnout, jak hluboko musím ve svém návrhu pátrat, raději se pono-
řím do větších detailů. Největší návrhové chyby vznikají v situacích, kdy si myslíme, že
jsme již pátrali dostatečně hluboko, a později se zjistí, že tomu tak nebylo, nebo� pod
pokličkou zůstaly ukryty další návrhové úlohy. Jinými slovy to znamená, že do největ-
ších problémů se při návrhu nedostanete v oblastech, o nichž víte, že jsou složité,
a v nichž jste se dopustili špatného návrhu. Spíše se do nich dostanete v oblastech,
o nichž jste se domnívali, že jsou jednoduché, a tudíž jste pro ně žádný návrh nevytvo-
řili. Zřídkakdy se setkáte s projekty, za jejichž problémy může příliš mnoho odvedené
práce při návrhu.

Nikdy jsem nepotkal ËlovÏka, který by chtÏl p¯eËíst 17 000 stránek dokumentace. Kdy-
bych ho potkal, na místÏ bych ho ubil.

– Joseph Costello

Na druhé straně je pravda, že jsem se čas od času setkal s projekty, jež trpěly přemírou ná-
vrhové dokumentace. Podle Greshamova zákona má „naplánovaná aktivita snahu vytlačit
aktivitu nenaplánovanou“ (Simon 1965). Předčasný spěch k naleštěnému popisu návrhu
je dobrým příkladem uplatnění tohoto pravidla. Raději bych viděl, že 80 % návrhové sna-
hy směřuje k tvorbě a zkoumání různých návrhových alternativ a 20 % na tvorbu nedoko-
nalé dokumentace, než aby šlo 20 % úsilí na tvorbu průměrných návrhových alternativ
a 80 % na uhlazení dokumentace návrhů, jež ve skutečnosti příliš dobré nejsou.

Zachycení návrhů
Špatnou zprávou je podle nás fakt, že kámen mudrc˘ nikdy nebude nalezen. Nikdy ne-
vynalezneme proces, jenž nám umožní navrhovat software dokonale logickým zp˘so-
bem. Dobrou zprávou je, že tento proces m˘žeme napodobit.

– David Parnas a Paul Clements

Již tradičním způsobem zachycení návrhů je jejich zápis do formálního návrhového do-
kumentu. Návrhy však můžete zachycovat mnoha jinými způsoby, vhodnými pro malé
neformální projekty nebo pro projekty, jež vyžadují jednoduchý způsob zápisu návrhu:

Vložte návrhovou dokumentaci přímo do kódu. Dokumentujte klíčová návrhová
rozhodnutí v komentářích kódu, obvykle přímo ve zdrojovém souboru nebo v souboru
obsahujícím hlavičku třídy. Spojíte-li tento přístup s extraktorem dokumentace, jakým
je například program JavaDoc, budete mít jistotu, že návrhová dokumentace bude při-
pravena pro programátory, jež pracují na jiné části kódu. Kromě toho máte větší šanci,
že programátoři budou návrhovou dokumentaci udržovat.

Zachycujte návrhové diskuse a rozhodnutí na webu. Diskuse o návrzích zapisujte
na webový server projektu (na webové stránky, které může prostřednictvím webového
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prohlížeče editovat kterýkoli z členů vývojového týmu). Takto automaticky zachytíte
nejen veškeré diskuse kolem návrhu, ale rovněž všechna přijatá rozhodnutí, třebaže se
u toho bude více psát než mluvit. Stejný mechanismus můžete použít rovněž k zachy-
cení digitálních obrázků, které mohou text diskuse obohatit, k zachycení webových
odkazů podporujících návrhovou debatu, k zachycení bílých stránek (white pages)
a dalších materiálů. Popisovaná technika je užitečná zejména v případě, že je váš vývo-
jový tým roztroušen po celém světě.

Pište shrnutí do e-mailu. Zave�te v praxi, aby někdo z vývojového týmu vždy po
ukončení diskuse o daném návrhu udělal shrnutí (zejména zápis o rozhodnutí) a roze-
slal zprávy elektronickou poštou celému projektovému týmu. Archivujte kopie tako-
vých zpráv ve veřejné poštovní složce projektu.

Používejte digitální fotoaparát. Jednou z častých překážek při dokumentování ná-
vrhů je otravnost při tvorbě náčrtů v kreslicích nástrojích. Nemusíte se však omezovat
na dvě možnosti typu „zachytit návrh v elegantní formální podobě“ nebo „nebudeme
mít žádnou návrhovou dokumentaci“.

Fotografování kreseb na tabuli pomocí digitálního fotoaparátu a následné přiložení po-
řízených fotek k tradičním dokumentům může být efektivním způsobem, jak vytěžit
80 % z ukládání obrázků, místo abychom získali 1 % z práce nezbytné k manuálnímu
pořízení diagramů v kreslicím programu.

Ukládejte přeložené návrhové diagramy. Neexistuje zákon, který by říkal, že se va-
še návrhová dokumentace nemůže vejít na papír velikosti A4. Pokud jste připravili ná-
vrhové nákresy na větším papíru, můžete je archivovat společně s ostatní dokumentací.
Ještě lepší je rozvěsit tyto nákresy kolem projektového místa, aby byly členům týmu po
ruce a aby je bylo možno kdykoli upravit.

Používejte metodu štítků CRC. Další technikou dokumentace návrhů jsou indexové
štítky CRC (Class, Responsibilities, Collaborators – třída, úkoly, spolupracovníci). Na
každém štítku napíší návrháři název třídy, její úkoly a spolupracovníky (což jsou další
spolupracující třídy). Návrhová skupina pak s takovými štítky pracuje, dokud nejsou
všichni se vzniklým návrhem spokojeni. V tomto okamžiku stačí pouze uložit štítky pro
strýčka Příhodu. Indexové štítky jsou levné, nenáročné a přenosné. Kromě toho pod-
porují interakce ve skupině vývojářů (Beck 1991).

Vytvořte diagramy UML na vhodné úrovni detailu. Jednou z oblíbených technik
grafického znázornění návrhů je jazyk UML (Unified Modeling Language). Tento objekt
definovala skupina OMG (Object Management Group) – (Fowler 2004). Na obrázku 5.6
jsme znázornili diagram třídy v jazyce UML. Tento jazyk poskytuje bohatou sadu for-
malizovaných prvků pro návrh entit a relací. Ke zkoumání návrhu a k souvisejícím dis-
kusím můžete použít rovněž neformální verze jazyka UML. Začněte s minimálními
nákresy a detaily přidávejte pouze v případě, že jste se na finálním řešení neshodli. Ja-
zyk UML je standardizován. Podporuje tudíž běžné chápání pojmů používaných při
komunikaci o návrhových myšlenkách. Může ve skupině akcelerovat proces úvah nad
různými alternativami.

Zmiňované techniky mohou fungovat v různých kombinacích. Klidně je míchejte podle
potřeby různých projektů, abyste vždy připravili nejlepší koktejl.
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5.5 Interpretace oblíbených metodik
Dějiny softwarového návrhu jsou poznamenány radikálními zastánci protichůdných
návrhových přístupů. Když jsem publikoval první vydání knihy Code Complete (Doko-
nalý kód) na počátku devadesátých let, mnoho návrhových fanatiků tvrdě zastávalo
názor, že před zahájením kódování musí být nad každým písmenem i tečka a každé
písmeno t musí protínat vodorovná čárka. Tato doporučení nikdy neměla žádný smysl.

Lidé, kte¯í káží, že softwarový návrh je ukáznÏnou aktivitou, vynakládají znaËné úsilí na
vyvolání našeho pocitu viny. Nikdy jsme nebyli dostateËnÏ strukturovaní, ani objektovÏ
orientovaní, abychom v tomto životÏ dosáhli nirvány. Všichni si s sebou neseme sv˘j p˘-
vodní h¯ích spoËívající v tom, že jsme se v citlivém vÏku nauËili Basic. Vsadím se ale, že
vÏtšina z nás je lepšími návrhá¯i, než tito puristé budou kdykoli ochotni p¯ipustit.

– P. J. Plauger

Když jsem v polovině prvního desetiletí dvacátého prvního století připravoval toto vy-
dání, zastávali někteří mistři programátorského řemesla názor, že by se měl návrh zcela
vypustit. Říkají: „Velký návrh před programováním je VNPP. VNPP je špatný. Bude lep-
ší, když před zahájením kódování nebudeme připravovat žádný návrh!“

Za deset let se kyvadlo vychýlilo z polohy „navrhovat všechno“ do polohy „nenavrho-
vat nic“. Alternativou k VNPP však není žádný návrh, ale Malý návrh před programo-
váním (MNPP) nebo Dostatečný návrh před programováním (DNPP).

Kdy můžete říci, že je další návrh zbytečný? Vždy závisí na konkrétním úsudku a nikdo
nemůže mít jistotu, že se rozhodl stoprocentně správně. Přestože nikdo z nás nemůže
znát přesný rozsah návrhu, víme, že dvě podoby návrhu budou špatné vždy: návrh až
do posledního detailu a žádný návrh. Tyto dvě polohy zastávané mnohými radikály
mají jedno společné – jsou vždy špatné!

P. J. Plauger říká: „Čím dogmatičtěji se na aplikaci návrhového modelu díváte, tím mé-
ně problémů skutečného života vyřešíte.“ (Plauger 1993). Nakládejte s návrhem jako se
špinavým neuspořádaným heuristickým procesem. Nespokojte se s prvním návrhem.
Spolupracujte. Usilujte o jednoduchost. Prototypujte, kdykoli je to zapotřebí. Opakujte,
opakujte, opakujte. Pak budete se svými návrhy skutečně spokojeni.

Další prameny
Softwarový návrh je bohatou oblastí s hojnými prameny. Jednou z výzev je určit, které
prameny budou nejužitečnější. Nabízíme několik tipů.

Softwarový návrh obecně
Matt Weisfeld: The Object-Oriented Thought Process, 2nd ed. (Objektově orientovaný
myšlenkový proces), SAMS, 2004. Tato přístupná kniha představuje objektově oriento-
vané programování. Jste-li již s objektově orientovaným programováním jedna ruka,
pravděpodobně budete hledat knihu pro pokročilejší. Pokud však s objektově oriento-
vaným programováním začínáte, uvede vás tato kniha do základů. Dovíte se, co jsou
to objekty, třídy, rozhraní, co je to dědění, polymorfismus, přetížení, co jsou to abs-
traktní třídy, co je to agregace a asociace, co jsou to konstruktory a destruktory, výjim-
ka a mnoho dalšího.
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Arthur J. Riel: Object-Oriented Design Heuristics (Heuristika objektově orientovaného
návrhu), Reading, MA: Addison-Wesley, 1996. Tato kniha se velmi dobře čte a zaměřu-
je se na návrh na úrovni třídy.

P. J. Plauger: Programming on Purpose: Essays on Software Design (Cílené programo-
vání: pokusy o softwarový návrh), Englewood Cliffs, NJ: PTR Prentice Hall, 1993. Mno-
ho tipů zaměřených na dobrý softwarový návrh jsem převzal právě z této knihy.
Plauger je dobře obeznámen s mnoha různými návrhovými přístupy, je pragmatický
a je skvělý spisovatel.

Bertrand Meyer: Object-Oriented Software Construction, 2nd ed. (Stavba objektově ori-
entovaného softwaru), New York, NY: Prentice Hall PTR, 1997. Mayer zprostředkovává
působivou obhajobu skalního objektově orientovaného programování.

Eric S. Raymond: The Art of UNIX Programming (Umění programování v Unixu),
Boston, MA: Addison-Wesley, 2004. Jde o velmi dobře prozkoumaný pohled na soft-
warový návrh viděný skrze unixové brýle. Oddíl 1.6 obsahuje dvanáctistránkové vy-
světlení 17 klíčových unixových návrhových zásad.

Craig Larman: Applying UML and Patterns: An Introduction to Object-Oriented Analysis
and Design and the Unified Process, 2nd ed. (Užití jazyka UML a vzorů: úvod do objek-
tově orientované analýzy a do objektově orientovaného návrhu a do unifikovaného
procesu), Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2001. Tato kniha je oblíbeným úvodem
do objektově orientovaného návrhu v kontextu unifikovaného procesu (Unified
Process). Využívá rovněž objektově orientovanou analýzu.

Softwarový návrh – teorie
David L. Parnas a Paul C. Clements: A Rational Design Process: How and Why to Fake It
(Logický návrhový proces: jak a proč jej napodobit). IEEE Transactions on Software
Engineering SE-12, č.2 (únor 1986): 251–57. Tento klasický článek popisuje mezeru mezi
tím, jak jsou programy skutečně navrženy, na straně jedné a tím, jak bychom někdy chtěli,
aby byly navrženy, na straně druhé. Ústředním tématem článku je závěr, že nikdo ve sku-
tečnosti neprošel logickým a metodickým návrhovým procesem, ale snaha o tento prů-
chod nakonec stejně vyústí v lepší návrh, než jakého bychom dosáhli bez této snahy.

Nezaznamenal jsem žádné komplexní zpracování tématu ukrývání informací. Většina
softwarových knih se touto tematikou zabývá jen okrajově a pouze v kontextu objektově
orientovaných technik. Tři Parnasovy následující články jsou původním představením myš-
lenky a jsou pravděpodobně stále nejlepšími prameny týkajícími se ukrývání informací.

David L. Parnas: On the Criteria to Be Used in Decomposing Systems into Modules (O krité-
riích, která bychom měli používat při rozkladu systému na moduly), Communications of
the ACM 5, č.12 (December 1972): 1053-58.

David L. Parnas: Designing Software for Ease of Extension and Contraction (Návrh
softwaru pro snazší rozšíření a stažení), IEEE Transactions on Software Engineering SE-
5, č. 2 (březen 1979): 128–38.

David L. Parnas, Paul C. Clements a D. M. Weiss: The Modular Structure of Complex
Systems (Modulární struktura složitých systémů), IEEE Transactions on SE-11, č. 3 (bře-
zen 1985): 259–66.
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Návrhové vzory
Erich Gamma a kolektiv: Design Patterns (Návrh programů pomocí vzorů, Grada Pub-
lishing 2003), Reading, MA: Addison-Wesley, 1995. Tato kniha napsaná „skupinou čtyř“
je původní knihou o návrhových vzorech.

Alan Shalloway a James R. Trott: Design Patterns Explained (Návrhové vzory bez tajem-
ství), Boston, MA: Addison-Wesley, 2002. Publikace obsahuje snadno srozumitelný
úvod do návrhových vzorů.

Návrh obecně
James L. Adams: Conceptual Blockbusting: A Guide to Better Ideas, 4th ed. (Pojmový vý-
prodej: Průvodce lepšími nápady), Cambridge, MA: Perseus Publishing, 2001. Přestože
tato kniha není věnována výslovně softwarovému návrhu, byla napsána k tomu, aby
návrhu vyučovala studenty ve Standfordu. I když jste dosud nic nenavrhli, bude pro
vás tato kniha fascinujícím pojednáním o kreativních myšlenkových procesech. Obsa-
huje mnoho příkladů různých způsobů uvažování, nezbytných pro efektivní návrh.
Kromě toho obsahuje dobře komentovanou bibliografii týkající se návrhu a kreativního
myšlení. Patří-li řešení problémů k vašim koníčkům, je tato kniha určena právě vám.

G. Polya: How to Solve It: A New Aspect of Mathematical Method, 2nd ed. (Jak to vyřešit:
nový aspekt matematické metody), Princeton, NJ: Princeton University Press, 1957. Je to
pojednání o heuristice a řešení problémů, jež se sice zaměřuje především na matematiku,
ale lze je uplatnit rovněž na vývoj softwaru. Polyova kniha byla první knihou napsanou na
téma využití heuristiky při objevování řešení a čistších technik jejich prezentace poté, co
budou objeveny. Není to snadné čtení, ale pokud vás problematika heuristiky zajímá, na-
konec ji přečtete – a� už chcete, nebo ne. Tato kniha vysvětluje, že řešení problému není
deterministickou aktivitou a že lpění na jakékoli jedné metodice je stejné jako chůze
v okovech. Noví programátoři firmy Microsoft kdysi tuto knihu dostávali.

Zbigniew Michalewicz a David B. Fogel: How to Solve It: Modern Heuristics (Jak to vy-
řešit: moderní pojetí heuristiky), Berlin: Springer-Verlag, 2000. Jde o aktualizované
zpracování Polyovy knihy, jež je poněkud srozumitelnějším čtením. Kniha obsahuje řa-
du příkladů mimo matematiku.

Herbert Simon: The Sciences of the Artificial, 3rd ed. (Vědy o umělém), Cambridge, MA:
MIT Press, 1996. Tato fascinující kniha ukazuje rozdíl mezi obory, jež se zabývají sku-
tečným světem (biologie, geologie apod.) a vědami, jež se zabývají umělým světem vy-
tvořeným lidmi (obchod, architektura a počítačové vědy). Pojednává o charakteristice
věd o umělých oborech, přičemž zdůrazňuje vědu návrhu. Kniha je v akademickém
duchu a určitě by po ní měli sáhnout všichni, kdo zamýšlejí rozvíjet svou kariéru
v oboru softwarového vývoje nebo v jakékoli jiné „umělé“ vědě.

Robert L. Glass: Software Creativity (Softwarová kreativita), Englewood Cliffs, NJ:
Prentice Hall PTR, 1995. Je softwarový vývoj řízen více teorií, nebo praxí? Je spíše krea-
tivní, nebo spíše deterministický? Které intelektuální kvality jsou pro softwarového vý-
vojáře nezbytné? Tato kniha obsahuje zajímavé pojednání o povaze softwarového
vývoje se zvláštním zdůrazněním návrhu.

Henry Petroski: Design Paradigms: Case Histories of Error and Judgment in
Engineering (Návrhová paradigmata: Případové dějiny chyb a úsudků v inženýrství),
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Cambridge: Cambridge University Press, 1994. Tato kniha těží při vysvětlování hlavních
argumentů z inženýrství (zejména z návrhů mostů). Vysvětluje, že úspěšný návrh závisí
nejen na minulých úspěších, ale rovněž na minulých neúspěších.

Standardy
IEEE Std 1016-1998: Recommended Practice for Software Design Descriptions (Doporu-
čené postupy pro popis softwarového návrhu). Tento dokument obsahuje standard IEEE-
ANSI pro popis softwarového návrhu. Popisuje, co by měl dokument softwarového
návrhu obsahovat.

IEEE Std 1471-2000: Recommended Practice for Architectural Description of Software
Intensive Systems (Doporučené postupy pro architektonický popis softwarových systémů).
Los Alamitos, CA: IEEE Computer Society Press. Tento dokument je průvodcem IEEE-
ANSI zaměřeným na tvorbu specifikací softwarových architektur.

Kontrolní seznam: Návrh během stavby

Návrhové postupy

� Opakovali jste návrh a pokoušeli jste se vybrat nejlepší z několika pokusů, ne-
bo jste se spokojili hned s prvním?

� Pokusili jste se o dekompozici systému několika různými způsoby, abyste zjisti-
li, co bude nejlepší?

� Pokusili jste se řešit problém odshora dolů i zdola nahoru?

� Prototypovali jste riskantní nebo neznámé části systému? Vytvořili jste absolutně
minimální množství kódu určeného k zahození, jenž vám ale odpověděl na
kladené otázky?

� Nechali jste návrh přezkoumat formálně nebo neformálně jinými vývojáři?

� Dovedli jste návrh do bodu, v němž se implementace zdá být očividnou?

� Zachytili jste návrhové práce pomocí vhodných technik, jako jsou například
webový server, spojené diagramy, digitální fotografie, UML, štítky CRC nebo
komentáře v kódu?

Návrhové cíle

� Řeší návrh dostatečně problémy, které jste odhalili na různých úrovních návrhu?

� Je návrh rozvrstven?

� Jste spokojeni se způsobem, jímž byl program rozložen na subsystémy, balíčky a třídy?

� Jste spokojeni se způsobem, jímž byly třídy rozloženy na rutiny?

� Jsou třídy navrženy tak, aby mezi nimi bylo minimum interakcí?

� Jsou třídy a subsystémy navrženy tak, abyste je mohli použít v jiných systémech?

� Bude správa programu jednoduchá?

� Je návrh skromný? Obsahuje jen nezbytné části?

� Využívá návrh standardních technik a vyhýbá se exotickým a těžko srozumitel-
ným prvkům?

� Pomáhá návrh minimalizovat náhodnou a podstatnou složitost?
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Zapamatujte si
� Primárním technickým požadavkem softwaru je správa složitosti. Tohoto cíle se po-

daří dosáhnout, je-li návrh vytvářen s ohledem na jednoduchost.

� Jednoduchosti lze dosáhnout dvěma obecnými způsoby: jednak minimalizací pod-
statné složitosti, s níž je lidský mozek schopen se vypořádat, jednak předcházením
zbytečnému rozrůstání náhodné složitosti.

� Návrh je heuristika. Dogmatické lpění na jakékoli jedné metodice brání kreativitě
a ubližuje vašemu programu.

� Dobrý návrh je iterační. Čím více návrhových možností vyzkoušíte, tím lepší bude
váš finální návrh.

� Ukrývání informací je obzvláště cennou koncepcí. Položením otázky: „Co bychom měli
ukrýt?“ kladete základ úspěšného vyřešení mnohých obtížných návrhových problémů.

� Množství užitečných a zajímavých informací týkajících se návrhu najdete také v ji-
ných pramenech. Pohledy obsažené zde jsou pouhou špičkou ledovce.



kapitola

 6
Pracovní

třídy

6 6



Kapitola 6 – Pracovní třídy144

Obsah

� 6.1 Základy tříd: Abstraktní datové typy

� 6.2 Dobrá rozhraní tříd

� 6.3 Problematika návrhu a implementace

� 6.4 Důvody pro tvorbu třídy

� 6.5 Jazykové otázky

� 6.6 Nad rámec tříd: Balíčky

Související témata

� Návrh během stavby, viz 5. kapitola

� Softwarová architektura, viz podkapitola 3.5

� Vysoce kvalitní rutiny, viz 7. kapitola

� Proces programování v pseudokódu, viz 9. kapitola

� Restrukturalizace kódu (refaktorování), viz 24. kapitola

Na úsvitu programování uvažovali programátoři o programování v kategoriích příkazů.
Během sedmdesátých a osmdesátých let začali o programech uvažovat v kontextu ru-
tin. Ve dvacátém prvním století uvažují o programování ve vztahu k třídám.

Třída je kolekcí dat a rutin sdílející soudržnou a jasně definovanou odpovědnost. Tří-
dou může být rovněž kolekce rutin poskytujících soudržnou množinu služeb dokonce
i v případě, že se toho neúčastní žádná společná data. Klíčovým procesem naznačují-
cím, že tvoří skutečný programátor, je maximalizace části programu, kterou můžete
bezpečně ignorovat při práci na jiné části kódu. Třídy jsou primárním nástrojem k do-
sažení tohoto cíle.

Tato kapitola obsahuje výtah z rad a tipů týkajících se tvorby vysoce kvalitních tříd.
Pokud se na objektově orientované programování stále pouze chystáte, je to kapitola
pro vás příliš pokročilá. Určitě si předtím prostudujte 5. kapitolu Návrh během stavby.
Potom pokračujte podkapitolou 6.1 Základy tříd: Abstraktní datové typy. Tím byste si
měli cestu ke zbývajícím podkapitolám velmi usnadnit. Pokud však znáte základy tříd,
můžete podkapitolu 6.1 přeskočit a hned se ponořit do pojednání o rozhraních tříd,
které najdete v podkapitole 6.2. Oddíl Další prameny na konci kapitoly obsahuje od-
kazy na literaturu pro začátečníky i pokročilé, jakož i na prameny spojené s určitými
programovacími jazyky.

6.1 Základy tříd: Abstraktní datové typy
Abstraktní datový typ je kolekcí dat a operací, jež s těmito daty pracují. Operace jednak
popisují data zbývajícím částem programu, jednak umožňují takovým částem programu
tato data upravovat. Slovo „data“ je v pojetí „abstraktního datového typu“ používáno velmi
volně. Abstraktním datovým typem může být grafické okno na monitoru společně se
všemi souvisejícími operacemi. Může jím být rovněž soubor a související souborové
operace. Může jím být rovněž tabulka pojistných splátek a souvisejících operací.
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Uvažujeme-li nejprve o abstraktních datových typech a teprve pak o t¯ídách, je to p¯íklad pro-
gramování do jazyka, nikoli programování v jazyce. Podrobnosti najdete v podkapitolách 4.3,
Vaše místo na technologické vlnÏ, a 34.4, Programujte do svého jazyka, nikoli v nÏm.

Porozumění abstraktním datovým typům je základem k pochopení objektově oriento-
vaného programování. Bez pochopení těchto typů vytváří programátor třídy, jež jsou
„třídami“ pouze podle názvu. Ve skutečnosti nejsou ničím jiným než praktickými ak-
tovkami pro volně související kolekce dat a rutin. Programátoři, kteří však význam abs-
traktních datových typů chápou, mohou vytvářet třídy, jež lze snadno implementovat
a později ještě snáze upravovat.

Tradiční knihy o programování jsou skoupé na slovo, přijde-li řeč na téma abstraktních
datových typů. Obvykle obsahují věty jako: „Člověk může abstraktní datový typ pova-
žovat za matematický model obsahující kolekci operací v něm definovaných.“ Takové
knihy předpokládají, že jste abstraktní datové typy používali maximálně asi jako sle-
peckou hůl.

Podobná suchá vysvětlení abstraktních datových typů se zcela míjejí účinkem. Tyto da-
tové typy jsou velmi vzrušující, nebo� je můžete používat k manipulacím s entitami
skutečného světa, nikoli jen k manipulacím s nízkoúrovňovými implementačními enti-
tami. Místo vložení uzlu do zřetězeného seznamu můžete přidat buňku do listu tabul-
kového procesoru, nový typ okna do seznamu typů oken nebo další osobní vůz do
železniční simulace. Pronikněte do možnosti pracovat přímo v problémové doméně
a neomezujte se jen na práci v doméně, která je nízkoúrovňová implementační!

Příklad potřeby abstraktního datového typu
Abychom téma trochu oživili, začneme jednoduchým příkladem, v němž by mohl být
abstraktní datový typ užitečný. K detailům se vrátíme později.

Předpokládejme, že píšete program, jenž má řídit výstup textu na obrazovku (různé
druhy písma, velikosti a další atributy, jako jsou tučné písmo nebo kurziva). Část pro-
gramu pracuje s písmem textu. Nepoužíváte-li abstraktní datový typ, musíte vytvořit
skupinu rutin pro manipulaci s písmy. Tyto rutiny jsou svázány s daty (s názvy typů pí-
sem, s velikostmi písem a s jejich atributy), s nimiž pracují. Kolekce rutin pro manipu-
laci s písmy a související data společně utvářejí abstraktní datový typ.

Pokud ale abstraktní datový typ nepoužíváte, je váš přístup k manipulaci s písmem ne-
koncepční a je určen jen k tomuto jednomu konkrétnímu užití. Chcete-li například
změnit písmo o velikosti 12 bodů, jehož výška je shodou okolností 16 pixelů, mohli
byste napsat například takový kód:

aktuálníPísmo.Velikost = 16 

Pokud jste předtím vytvořili kolekci knihovních funkcí, může být váš kód poněkud čitelnější:

aktuálníPísmo.Velikost = PointsToPixels( 12 ) 

Jestliže jste navíc vybrali konkrétnější název atributu, mohl by příkaz vypadat takto:

aktuálníPísmo.VelikostVPixelech = PointsToPixels( 12 )

Nemůžete ale mít jak vlastnost aktuálníPísmo.VelikostVPixelech, tak aktuální-
Písmo.VelikostVBodech, nebo� budete-li chtít s oběma členy pracovat, nemůže objekt
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aktuálníPísmo vědět, který člen chcete zrovna použít. Pokud navíc změníte velikosti
na několika místech programu, budete mít podobné řádky všude.

Chcete-li nastavit tučné písmo, můžete použít kód, který využívá logický operátor or
a hexadecimální konstantu 0x02:

aktuálníPísmo.Atribut = aktuálníPísmo.Atribut or 0x02

Máte-li štěstí, můžete použít poněkud přehlednější kód, ale stále budete uvězněni
v jednoúčelovém řešení typu:

aktuálníPísmo.Atribut = aktuálníPísmo.Atribut or BOLD

Další alternativou by mohl být obdobný příkaz:

aktuálníPísmo.bold = True 

U velikosti písma je omezením fakt, že datové členy musí řídit přímo klientský kód. To
nastavuje meze způsobu užití objektu aktuálníPísmo.

Programujete-li tímto způsobem, pravděpodobně najdete ve svých programech mnoho
podobných řádků.

Výhody užití abstraktního datového typu
Jednoúčelový přístup je špatným programátorským zvykem. Lze použít lepší metodu,
která vám může přinést následující výhody:

Můžete ukrýt implementační detaily. Ukrývání informací týkajících se datových ty-
pů má ten nesporný klad, že bude-li v budoucnu muset dojít ke změně datového typu
určitého členu, budete moci tuto změnu provést v jednom místě programu. Neukryje-
te-li implementační detaily abstraktního datového typu, způsobí změna datového typu
atributu pro tučné písmo úpravu programu na všech místech, kde ke změně typu pís-
ma dochází. Jsou-li informace ukryty, chráníte zbývající části programu. Rozhodnete-li
se uložit místo v paměti data v externím úložišti nebo přepsat všechny rutiny pro ma-
nipulaci s písmem do jiného jazyka, zbývajícího programu se to nedotkne.

Změna neovlivní funkci celého programu. Má-li být písmo bohatší a podporovat
více operací (například změnu všech písmen na velká, kapitálky, horní index nebo
přeškrtnuté), můžete změnit program na jednom místě. Tato změna však zbývající části
programu neovlivní.

Můžete vytvořit rozhraní, které bude mnohem informativnější. Kód typu
aktuálníPísmo.Velikost = 16 je víceznačný, protože velikost může být vyjádřena
v pixelech, ale také v bodech. Z kontextu to nepoznáte. Soustředíte-li všechny podob-
né operace do jednoho abstraktního datového typu, budete schopni definovat celé roz-
hraní v bodech nebo pixelech. Budete rovněž moci jasně rozlišit mezi oběma formáty,
což vám umožní předejít zbytečným zmatkům.

Zlepšení výkonu je snazší. Potřebujete-li zlepšit výkon, není třeba brodit se celým
programem, stačí upravit kód několika jasně definovaných rutin.

Je zřetelnější, že program je korektní. Nudnou úlohu verifikace korektnosti příkazů
typu aktuálníPísmo.Atribut = aktuálníPísmo.Atribut or 0x02 můžete nahradit snazší
úlohou ověření, zda je korektní volání metody aktuálníPísmo.NastavitTučnéPísmo().
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Při prvním příkazu můžete uvést nesprávný název struktury, nesprávný název členu
nebo nesprávnou operaci (and místo or). Můžete také vložit nesprávnou hodnotu (0x20
místo 0x02). V druhém případě může dojít pouze k tomu, že zavoláte nesprávnou ruti-
nu, což se opravuje snáze.

Program je samopopisnější. Příkazy typu aktuálníPísmo.atribut or 0x02 můžete
vylepšit nahrazením výrazu 0x02 konstantou BOLD nebo čímkoli, co by hodnotu 0x02
vyjadřovalo. Tento postup však nelze porovnávat s přehledností volání rutiny typu
aktuálníPísmo.NastavitTučnéPísmo().

Woodfield, Dunsmore a Shen vydali studii, v níž absolventi a vysokoškoláci ukončivší
školy se zaměřením na počítačové vědy odpovídali na otázky o dvou programech. První
z nich byl podél funkční linie rozdělen na osm rutin, druhý na osm rutin s abstraktními
datovými typy (1981). Studenti, kteří program s abstraktními datovými typy používali,
měli v průměru o 30 % lepší výsledky než studenti, kteří používali procedurální verzi.

Nemusíte předávat data do celého programu. V uvedených příkladech jsme museli
měnit objekt aktuálníPísmo přímo, nebo jej předávat každé rutině, která s písmy pra-
covala. Použijete-li abstraktní datový typ, nemusíte objekt nosit po celém programu,
ani jej nemusíte převádět na globální data. Abstraktní datový typ má strukturu, která
obsahuje data objektu aktuálníPísmo. Tato data jsou přímo dostupná pouze rutinám,
jež jsou součástí abstraktního datového typu. Rutiny, jež jeho součástí nejsou, se o data
zajímat nemusejí.

Jste schopni pracovat s entitami skutečného světa, nemusíte se zabývat pouze
nízkoúrovňovými implementačními strukturami. Operace pro manipulaci s fonty
lze definovat tak, aby většina programu pracovala výhradně ve vztahu k písmu, nikoli
ve vztahu k polím, strukturám či hodnotám True a False.

Při definici abstraktního datového typu musíme definovat několik rutin, jež budou řídit
chování písma. Například takto:

aktuálníPísmo.NastavitVelikostVBodech( velikostVBodech )
aktuálníPísmo.NastavitVelikostVPixelech( velikostVPixelech )
aktuálníPísmo.NastavitTučnéPísmo( )
aktuálníPísmo.VypnoutTučnéPísmo( )
aktuálníPísmo.NastavitKurzivu( )
aktuálníPísmo.VypnoutKurzivu( )
aktuálníPísmo.NastavitTypPísma( názevPísma )

Kód uvnitř těchto rutin asi bude jednoduchý. Pravděpodobně se nebude příliš lišit od
kódu, jejž jsme použili v předchozích řešeních ad hoc. Rozdíl je však značný. Všechny
operace s písmy jsme totiž izolovali do kolekce rutin, která poskytuje lepší úroveň abs-
trakce vůči zbytku programu. Poskytuje totiž ochrannou vrstvu, která umožní pozdější
úpravy těchto operací.

Další příklady abstraktních datových typů
Předpokládejme, že píšete software pro řízení chladicího systému jaderného reaktoru.
S chladicím systémem můžete pracovat jako s abstraktním datovým typem. Stačí pouze
definovat následující operace:
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coolingSystem.GetTemperature( )
coolingSystem.SetCirculationRate( rate )
coolingSystem.OpenValve( valveNumber )
coolingSystem.CloseValve( valveNumber )

Toto specifické prostředí by mohlo určit kód, napsaný k implementaci uvedených ope-
rací. Zbytek programu by pak mohl s chladicím systémem prostřednictvím těchto funk-
cí komunikovat a nemusel by se starat o interní detaily implementace jednotlivých
datových struktur, o jejich omezení či případné změny.

Podívejte se na několik dalších příkladů abstraktních datových typů a jejich pravděpo-
dobných operací:

Tempomat Mixér Palivová nádrž
nastavit rychlost
číst aktuální nastavení
obnovit dřívější
rychlost
deaktivovat

spustit
vypnout
nastavit rychlost
spustit režim drcení 
zastavit režim drcení

naplnit
vyprázdnit
číst kapacitu nádrže 
číst stav nádrže

Seznam SvÏtlo Zásobník
inicializovat seznam 
vložit položku
odstranit položku
číst další položku

zapnout
vypnout

inicializovat zásobník
vložit položku
vyjmout položku
číst vrchní položku

Sada oken nápovÏdy Nabídka Soubor
přidat téma nápovědy
odstranit téma nápovědy
nastavit aktuální téma
zobrazit okno nápovědy
skrýt okno nápovědy
zobrazit index
zpět na předchozí téma

spustit novou nabídku
odstranit nabídku
přidat položku nabídky
odebrat položku nabídky
aktivovat položku nabídky
deaktivovat položku
nabídky
zobrazit nabídku
ukrýt nabídku
zobrazit volbu nabídky

otevřít soubor
číst soubor 
zapsat soubor
nastavit umístění souboru
zavřít soubor

Ukazatel Výtah
načíst ukazatel na nové
místo v paměti
odpojit pamě� od 
existujícího ukazatele
změnit množství
přidělené paměti

o jedno patro výše 
o jedno patro níže 
přesunout do určitého
patra
ukázat aktuální umístění
výtahu
návrat do přízemí

Studiem uvedených příkladů dospějete k odvození několika vlastních vodítek. Naše
vodítka jsou popsána v následujících odstavcích.

Typické datové typy nižší úrovně vytvořte nebo používejte jako abstraktní datové
typy, nikoli jako nízkoúrovňové. Většina pojednání o abstraktních datových typech se
zaměřuje na znázornění typických nízkoúrovňových datových typů jako typů abstrakt-
ních. Z uvedených příkladů je však patrné, že pomocí abstraktního datového typu můžete
vyjádřit zásobník, seznam a frontu stejně jako jakýkoli jiný typický datový typ.
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Na rty se dere otázka: „Co ten zásobník, seznam nebo fronta vlastně vyjadřují?“ Pokud
zásobník vyjadřuje množinu zaměstnanců, můžete abstraktní datový typ považovat za
zaměstnance, nikoli za zásobník. Pokud seznam vyjadřuje množinu účtů, zacházejte
s ním jako s účty, nikoli jako se seznamem. Jestliže fronta zastupuje buňky v sešitu ta-
bulkového kalkulátoru, považujte ji za kolekci buněk, nikoli za obecnou položku ve
frontě. Sami k sobě se chovejte na nejvyšší možné úrovni abstrakce.

Zacházejte s běžnými objekty, jakými jsou například soubory, jako s abs-
traktními datovými typy. Většina jazyků obsahuje několik abstraktních datových ty-
pů, s nimiž jste se už pravděpodobně setkali, ale o nichž asi neuvažujete jako
o abstraktních datových typech. Dobrým příkladem jsou operace se soubory. Zatímco
vy zapisujete data do souboru, operační systém za vás umístí zapisovací nebo čtecí
hlavu na vhodnou fyzickou adresu. Pokud vaše data přesáhnou původně přidělený
diskový sektor, přidělí operační systém souboru diskový sektor nový, přičemž interpre-
tuje všechny tajemné chybové kódy, jež při této operaci mohou vzniknout. Operační
systém je první úrovní abstrakce a má pro tuto úroveň vlastní abstraktní datové typy.
Jazyky vyšší úrovně poskytují druhou hladinu abstrakce a také příslušné abstraktní da-
tové typy. Jazyk vyšší úrovně vás vlastně chrání před složitými detaily vývoje volání
funkcí operačního systému či manipulace s vyrovnávací pamětí pro práci s daty.
Umožňuje vám zacházet s určitou oblastí diskového prostoru jako se „souborem“.

Vlastní abstraktní datové typy můžete vytvářet obdobným způsobem. Chcete-li použít ta-
kový typ na určité úrovni, která poskytuje operace na úrovni datových struktur (například
vsunutí položky do zásobníku nebo její vyjmutí), je to v pořádku. Nad existující hladinou
detailu vytvoříte další hladinu, která už funguje na úrovni řešeného problému.

I s nejjednoduššími položkami zacházejte, jakoby to byly abstraktní datové typy.
Nemusíte mít zrovna ohromný datový typ, abyste začali uvažovat o tvorbě odpovídajícího
abstraktního datového typu. Jedním z abstraktních typů v uvedeném seznamu příkladů je
světlo, jež podporuje pouze dvě jednoduché operace – zapnout a vypnout. Možná si řek-
nete, že balit do samostatného datového typu tak jednoduché operace, jakými „zapnout“
a „vypnout“ nepochybně jsou, je mrhání prostředky. Avšak z abstraktních datových typů
mohou těžit i ty nejjednodušší operace. Pokud světlo a jeho operace zabalíme do abs-
traktního datového typu, bude kód nejen srozumitelnější, ale především budou jedno-
dušší jeho budoucí úpravy. Navíc tím zabráníme možným negativním důsledkům
budoucích změn v rutinách TurnLightOn() a TurnLightOff(). V neposlední řadě sní-
žíme množství dat, jež je třeba mezi jednotlivými objekty programu posílat.

Na abstraktní datový typ se odkazujte nezávisle na médiu, jež je jeho hostite-
lem. Předpokládejme, že máte tabulku splátek pojištění, která je však tak velká, že ji
vždy máte uloženou na disku. Jednou však můžete podlehnout pokušení odkazovat se
na ni jako na „soubor splátek“ a vytvořit rutiny, třeba jako je RateFile.Read(). Jakmile
se na tabulku začnete odkazovat jako na soubor, odhalujete více informací o datech,
než byste vlastně sami chtěli. Pokud později změníte program, aby bylo možné praco-
vat s tabulkou načtenou v paměti, bude veškerý kód, jenž se na tabulku odkazuje jako
na soubor, neplatný, zavádějící a matoucí. Pokuste se vytvořit názvy tříd a přístupo-
vých rutin nezávisle na způsobu uložení dat a odkazujte se na abstraktní datový typ
například jako na tabulku splátek pojištění. Pak budou vaše třída a rutiny používat ná-
zvy jako rateTable.Read() nebo rates.Read().
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Jak ošetřit více instancí dat pomocí abstraktních
datových typů v neobjektově orientovaných
prostředích

Objektově orientované jazyky nabízejí automatickou podporu pro ošetření většího počtu
instancí abstraktních datových typů. Pokud jste doposud pracovali výhradně v objektově
orientovaných prostředích a pokud jste se nikdy nemuseli zabývat implementačními
detaily většího počtu výskytů instancí, bu�te svému osudu vděčni! (Můžete tedy přejít
rovnou k následujícímu oddílu Abstraktní datové typy a třídy.)

Pokud pracujete v prostředích, která nejsou objektově orientována, například v jazyce
C, budete muset nejprve příslušnou podporu vybudovat sami. Obecně to znamená, že
musíte nastavit služby, jež zajistí, aby abstraktní datový typ vytvořil a posléze vymazal
příslušné instance vytvořených objektů. Kromě toho musíte vytvořit ještě další služby
abstraktního datového typu, aby byl schopen pracovat s větším množstvím instancí.

Písmo, vyjádřené jako abstraktní datový typ, nabízelo tyto služby:

aktuálníPísmo.NastavitVelikost( velikostVBodech )
aktuálníPísmo.NastavitTučnéPísmo( )
aktuálníPísmo.VypnoutTučnéPísmo( )
aktuálníPísmo.NastavitKurzivu( )
aktuálníPísmo.VypnoutKurzivu( )
aktuálníPísmo.NastavitTypPísma( názevPísma )

V neobjektově orientovaném prostředí by tyto funkce nebyly spojeny s třídou a vypa-
daly by spíše takto:

NastavitVelikostAktuálníhoPísma( velikostVBodech )
ZapnoutTučnéPísmo( )
VypnoutTučnéPísmo( )
ZapnoutKurzivu( )
VypnoutKurzivu( )
NastavitTypAktuálníhoPísma( názevPísma )

Chcete-li pracovat s více písmy najednou, budete potřebovat služby, jež vytvoří a od-
straní příslušné instance písem. Například takové:

VytvořitPísmo( fontId )
VymazatPísmo( fontId )
NastavitPísmo( fontId )

Parametr fontId jsme přidali proto, abychom mohli sledovat tvorbu, výskyt a užití více
písem. U ostatních operací můžeme volit jeden ze tří způsobů ošetření rozhraní abs-
traktního datového typu:

� 1. možnost: Explicitně určit instance při každém užití služeb abstraktního datového
typu. V takovém případě nepotřebujeme odkaz na „aktuální písmo“. Parametr
fontId předáme každé rutině, která s písmem manipuluje. Funkce písem sledují
všechna související data. Klientskému kódu stačí sledovat hodnotu fontId. To zna-
mená, že parametr fontId musíme přidat k volání každé rutiny.
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� 2. možnost: Explicitně odhalit data používaná službami abstraktního datového typu.
V tomto případě je třeba deklarovat data, která abstraktní datový typ používá
v každé rutině, jež využívá služeb abstraktního datového typu. Jinými slovy to zna-
mená, že vytvoříme datový typ Font, který předáme každé z rutin služeb abstrakt-
ního datového typu. Rutiny služeb abstraktního datového typu mají být navrženy
tak, aby používaly data typu Font získaná prostřednictvím parametru. Klientský kód
nepotřebuje ID písma, protože vždy sleduje data písma konkrétního. (Dokonce
i když jsou data přístupná prostřednictvím datového typu Font, měli byste je použí-
vat pouze prostřednictvím rutin služeb abstraktního datového typu. Tento přístup
se označuje jako přístup „uzavřené“ struktury.)

Výhodou uvedeného přístupu je skutečnost, že rutiny služeb abstraktního datového
typu nemusí vyhledávat informace o písmu na základě jeho identifikátoru. Nevýho-
dou je fakt, že zbytku programu odhaluje interní data. Zvyšuje se pravděpodobnost,
že klientský kód použije implementační detaily abstraktního datového typu, jež by
ale měly zůstat ukryty uvnitř abstraktního datového typu.

� 3. možnost: Můžeme použít implicitní instance (avšak velmi opatrně). Navrhněte
novou volací službu pro tvorbu specifické instance aktuálního písma – něco jako
rutinu SetCurrentFont( fontID ). Nastavení aktuálního písma způsobí, že všechny
ostatní služby použijí aktuální písmo. Rozhodnete-li se pro tento způsob, nebudete
potřebovat parametr fontId. U jednoduchých aplikací lze popsaným způsobem ze-
fektivnit užití většího počtu instancí. U složitých aplikací si může tato systémová
závislost vynutit sledování instance aktuálního písma v rozsahu celého kódu, jenž
používá funkce datového typu Font. Složitost začne narůstat. Při tvorbě aplikací
všech rozměrů určitě existují lepší možnosti.

Uvnitř abstraktního datového typu máte nepřeberné množství možností pro ošetření
většího počtu instancí. Mimo něj však máte pouze možnosti, jež jsme uvedli v před-
chozím výčtu.

Abstraktní datové typy a třídy
Abstraktní datové typy utvářejí základ koncepce tříd. V jazycích podporujících užití tříd
můžete každý abstraktní datový typ implementovat jako vlastní třídu. Koncepce tříd se
obvykle úzce pojí s koncepcí dědění a polymorfismu. Jednou z možností, jak se dívat
na třídu, je považovat ji za abstraktní datový typ zahrnující dědičnost a polymorfismus.

6.2 Dobrá rozhraní tříd
Prvním a pravděpodobně nejdůležitějším krokem při tvorbě vysoce kvalitní třídy je
tvorba dobrého rozhraní. To vyžaduje dobrou abstrakci, jinak nebude rozhraní schop-
no zajistit, aby všechny detaily zůstaly důsledně ukryty.

Dobrá abstrakce
V oddílu Definujte konzistentní pojmy (abstrakce) podkapitoly 5.3 jsme uvedli, že abs-
trakce je schopnost vidět složité operace jednodušším způsobem. Rozhraní třídy je abs-
trakcí ukryté implementace. Takové rozhraní by kromě toho mělo nabízet skupinu
rutin, jež k sobě nepochybně patří.
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Předpokládejme, že máte třídu obsahující implementaci zaměstnance. Tato třída může
obsahovat data popisující jméno, adresu a telefonní číslo zaměstnance. Může kromě
toho nabízet služby umožňující inicializaci a užití zaměstnance. Následující výpis uka-
zuje, jak by mohla implementace vypadat.

Ukázky kódu v této knize jsou formátovány v souladu s konvencemi kódování zd˘razÚujícími po-
dobnost implementace ve více jazycích. Podrobnosti týkající se použitých konvencí (a pojednání
o r˘zných stylech kódování) najdete v podkapitole 11.4, Úvahy o programování ve více jazycích.

P¯íklad rozhraní t¯ídy v jazyce C++ znázorÚující dobrou abstrakci

class Zaměstnanec { 
public:
  // veřejné konstruktory a destruktory 
  Zaměstnanec( ) ; 
  Zaměstnanec(
    CeléJméno jméno, 
    String adresa, 
    String telefonDoPráce, 
    String telefonDomů,
    IČ taxIdNumber, 
    PracovníZařazení pracovníZařazení
);
  virtual ~Zaměstnanec( ) ; 

  // veřejné rutiny 
  CeléJméno NačístJméno( )  const; 
  String NačístAdresu( )  const; 
  String NačístTelefonDoPráce( )  const; 
  String NačístTelefonDomů( )  const; 
  IČ NačístIČ( )  const; 
  PracovníZařazení NačístPracovníZařazení( )  const; 
  ... 
private:
  ... 
};

Uživatelé třídy však nemusí nic vědět o dalších rutinách a datech, které třída může ob-
sahovat pouze pro podporu veřejných služeb. Abstrakce v podobě rozhraní třídy je
skvělá, nebo� každá rutina v rozhraní má konzistentní výstup.

Třída s mizernou abstrakcí by mohla obsahovat kolekci různorodých funkcí. Podívejte
se na příklad.

P¯íklad rozhraní t¯ídy v jazyce C++ znázorÚující špatnou abstrakci

class Program { 
public:
  ... 
  // veřejné rutiny 
  void InicializaceZásobníkuPříkazů( ) ; 
  void PushCommand( Příkaz příkaz ) ; 
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  Příkaz PopCommand( ) ; 
  void UkončitZásobníkPříkazů( ) ; 
  void InicializaceFormátováníVýstupu( ) ; 
  void FormátovatVýstup( Sestava sestava ) ; 
  void TisknoutVýstup( Sestava sestava ) ; 
  void InicializaceGlobálníchDat( ) ; 
  void ÚklidGlobálníchDat( ) ; 
  ... 
private:
  ... 
};

Předpokládejme, že třída obsahuje rutiny pro práci s příkazovým zásobníkem, rutiny
pro formátování a tisk sestav a pro inicializaci globálních dat. Nalezení jakékoli souvis-
losti mezi hromadou příkazů, rutin a globálních dat je velmi obtížné. Rozhraní třídy
neposkytuje konzistentní abstrakci. Z toho vyplývá, že třída je málo soudržná. Rutiny
by měly být znovu uspořádány do přesněji zaměřených tříd, z nichž každá bude ve
svém rozhraní poskytovat lepší abstrakci.

Kdyby byly tyto rutiny součástí třídy Program, měly by být přehodnoceny, aby mohly
uživatelům nabídnout konzistentní abstrakci. Například:

P¯íklad rozhraní t¯ídy v jazyce C++ znázorÚující lepší abstrakci

class Program { 
public:
  ... 
  // veřejné rutiny 
  void InicializaceUživatelskéhoRozhraní( ) ; 
  void ÚklidUživatelskéhoRozhraní( ) ; 
  void InicializaceVýstupů( ) ; 
  void ÚklidVýstupů( ) ; 
  ... 
private:
  ... 
};

Vyčištění tohoto rozhraní naznačuje, že některé z původních rutin byly přesunuty do
jiných, vhodnějších tříd. Jiné byly převedeny na soukromé rutiny používané například
rutinou InicializaceUživatelskéhoRozhraní( ).

Toto vyhodnocení abstrakce třídy je založeno na kolekci veřejných rutin třídy – tedy
na jejím rozhraní. Rutiny uvnitř třídy nemusí nezbytně poskytovat dobré individuální
abstrakce, nebo� tak to činí nadřazená třída. Měly by však být takto navrženy. Pokyny,
jak to udělat, najdete v podkapitole 7.2, Návrh na úrovni rutin.

Hledání dobrých abstraktních rozhraní nám přinese několik užitečných vodítek pro
tvorbu rozhraní tříd.

Prostřednictvím rozhraní třídy nabízejte konzistentní úroveň zobecnění. Dobrý
způsob uvažování o třídě jako o mechanismu pro implementaci abstraktních datových
typů je popsán v podkapitole 6.1. Každá třída by měla obsahovat implementaci pouze
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jediného abstraktního datového typu. Zjistíte-li, že třída obsahuje implementaci více ta-
kových typů, nebo nejste-li schopni určit, jaký abstraktní datový typ vlastně třída im-
plementuje, je nejvyšší čas, abyste se zamysleli nad reorganizací třídy do jednoho nebo
několika jasně definovaných abstraktních datových typů.

Podívejte se nyní na příklad třídy, která poskytuje nekonzistentní rozhraní. Úroveň zo-
becnění není totiž jednotná.

P¯íklad rozhraní t¯ídy v jazyce C++ znázorÚující smíšené úrovnÏ abstrakce

class SčítáníZaměstnanců: public ListContainer { 
public:

  ... 
  // veřejné rutiny

// Zobecnění následujících dvou rutin je na úrovni "zaměstnanec".
  void PřidatZaměstnance( Zaměstnanec zaměstnanec ) ; 
  void OdebratZaměstnance( Zaměstnanec zaměstnanec ) ; 

// Zobecnění následujících rutin je na úrovni "seznam".
  Zaměstnanec DalšíPoložkaVSeznamu( ) ; 
  Zaměstnanec PrvníZáznam( ) ; 
  Zaměstnanec PosledníZáznam( ) ; 
  ... 
private:
  ... 
};

Tato třída odhaluje dva abstraktní datové typy: Zaměstnanec a ListContainer. Takový
typ smíšeného zobecnění vzniká často tím, že programátor používá k implementaci
kontejnerovou třídu nebo jiné knihovní třídy a nijak tento fakt neukrývá. V těchto pří-
padech se ptejte, zda by měla být skutečnost, že je k implementaci použita kontejnero-
vá třída, součástí veřejného zobecnění. Tyto detaily by obvykle měly být ukryty, jako je
tomu v následujícím příkladu.

P¯íklad rozhraní t¯ídy v jazyce C++ znázorÚující konzistentní úroveÚ abstrakce

class SčítáníZaměstnanců { 
public:
...
  // Veřejné rutiny.

// Zobecnění následujících rutin je nyní na úrovni "zaměstnanec".
  void PřidatZaměstnance( Zaměstnanec zaměstnanec ) ; 
  void OdebratZaměstnance( Zaměstnanec zaměstnanec ) ; 
  Zaměstnanec DalšíZaměstnanec( ) ; 
  Zaměstnanec PrvníZaměstnanec( ) ; 
  Zaměstnanec PosledníZaměstnanec( ) ; 
  ... 
private:
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// Tato třída příznává, že používá bázovou třídu ListContainer.
  ListContainer m_SeznamZaměstnanců;
  ... 

};

Programátoři mohou namítat, že odvozování od třídy ListContainer je pohodlné, ne-
bo� tato bázová třída podporuje polymorfismus a umožňuje externí vyhledávání nebo
třídění. Tento argument se však otázkou „Je dědění použito pouze pro zachování vzta-
hu „je“?“ neptá na potřebu správné funkce mechanismu dědění. Odvozování by pak
mohlo znamenat, že třída SčítáníZaměstnanců „je“ třídou ListContainer, což zcela
evidentně není pravda. Pokud zobecnění třídy SčítáníZaměstnanců umožňuje prohle-
dávání a třídění, mělo by být explicitní a konzistentní součástí rozhraní třídy.

Přijmeme-li metaforu, že veřejné rutiny třídy jsou přetlakovou komorou, která brání
proniknutí vody do ponorky, jsou nekonzistentní veřejné rutiny děravými pláty vnější-
ho pláště ponorky. Skrze děravý pláš� se voda nemusí do ponorky dostat stejně rychle
jako skrze otevřený průlez, ale necháte-li vodě dostatek času, stejně vaši lo� nakonec
potopí. V praxi se stejná věc přihodí třídám se smíšenými úrovněmi zobecnění. Při dal-
ších a dalších modifikacích programu se tyto úrovně zobecnění stávají stále méně sro-
zumitelnými, až nakonec program znehodnotí natolik, že je dále neudržitelný.

Musíte přesně vědět, jaké zobecnění třída implementuje. Určité třídy jsou tak po-
dobné, že musíte velmi pečlivě zvážit, jakou abstrakci by mělo rozhraní třídy zachytit.
Jednou jsem pracoval na programu, který měl umožnit editaci informací v tabulkovém
formátu. Chtěl jsem původně použít jednoduchý ovládací prvek mřížka, ale tehdejší
mřížky neumožňovaly vybarvení editačních buněk. Rozhodli jsme se tedy pro užití
ovládacího prvku list tabulkového procesoru, jenž tuto funkci poskytoval.

Ovládací prvek list tabulkového procesoru byl však mnohem složitější než jednoduchý
ovládací prvek mřížka, nebo� poskytoval asi 150 rutin, zatímco mřížka jich nabízela zhru-
ba 15. Protože jsme ale chtěli použít mřížku, nikoli list tabulkového procesoru, požádali
jsme jednoho programátora, aby napsal zapouzdřující třídu, která ukryje fakt, že místo
mřížky používáme list tabulkového procesoru. Programátor sice zprvu trochu reptal proti
zbytečným nákladům a přebujelé byrokracii, ale za několik dnů se vrátil s třídou, která
věrně zpřístupnila všech 150 rutin ovládacího prvku list tabulkového procesoru.

To jsme však nechtěli. Chtěli jsme mít ovládací prvek s rozhraním mřížky, který za-
pouzdří a ukryje fakt, že v kuchyni používáme mnohem složitější ovládací prvek. Úko-
lem programátora bylo odhalit pouze oněch 15 rutin ovládacího prvku mřížka, k níž
měl přidat pouze 16. rutinu umožňující vybarvení buněk. Zpřístupněním všech 150 ru-
tin nás programátor vystavil riziku, že i kdybychom v budoucnu chtěli změnit imple-
mentaci třídy, museli bychom vždy podporovat všech 150 veřejných rutin. Programátor
nebyl schopen dosáhnout požadovaného zapouzdření. Navíc si přidělal spoustu zby-
tečné práce, kterou po něm nikdo nechtěl.

V závislosti na okolnostech může být správným zobecněním jak mřížka, tak list tabulko-
vého procesoru. Musíte-li volit mezi dvěma podobnými abstrakcemi, volte velmi pečlivě.

Služby poskytujte včetně jejich protějšků. Většina operací má odpovídající protějš-
ky. Máte-li operaci, která světlo zapne, budete pravděpodobně potřebovat rovněž ope-
raci, která světlo vypne. Máte-li operaci pro přidání položky do seznamu, neměli byste
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pravděpodobně zapomenout ani na operaci, která by položku ze seznamu mohla ode-
brat. Máte-li operaci pro aktivaci položky nabídky, určitě budete potřebovat operaci,
která ji zase deaktivuje. Při návrhu třídy zkontrolujte všechny veřejné rutiny, abyste
mohli určit, zda nepotřebují své protějšky. Nevytvářejte však protějšky rutin bezdůvod-
ně. Vždy ověřte, že je potřebujete.

Přesuňte nesouvisející informace do jiné třídy. V určitých případech zjistíte, že po-
lovina rutin pracuje s polovinou dat třídy, zatímco jiná polovina rutin pracuje s druhou
polovinou dat této třídy. V takovém případě máte dvě třídy přestrojené za jednu. Co
nejdříve je rozdělte!

Programovým rozhraním dávejte přednost před rozhraními sémantickými.
Každé rozhraní se skládá z části programové a z části sémantické. Programová část se
skládá z datových typů a dalších atributů rozhraní, jež lze vynutit pomocí překladače.
Sémantická část rozhraní se skládá z předpokladů týkajících se způsobu užití rozhraní.
Tuto část pomocí překladače vynutit nelze. Sémantická rozhraní obsahují úvahy typu:
„RutinaA musí být volána před voláním RutinyB“ nebo „RutinaA selže, pokud
datovýČlen nebude před jejím voláním inicializován“. Sémantická rozhraní by měla být
dokumentována v komentářích. Snažte se však, aby rozhraní byla na dokumentaci závislá
v co nejmenší míře. Jakýkoli aspekt rozhraní, který nemůže být vynucen překladačem,
je aspektem, který bude pravděpodobně použit nesprávným způsobem. Hledejte způ-
soby, jimiž budete moci převést prvky sémantického rozhraní na prvky rozhraní pro-
gramového. Používejte k tomuto účelu aserce nebo jinou dostupnou techniku.

Další námÏty týkající se zachování kvality kódu bÏhem úprav najdete ve 24. kapitole, Restruktu-
ralizace kódu (refaktorování).

Dejte si pozor na erozi zobecnění rozhraní během úprav. Třída bude v budoucnu
upravována a rozšiřována. Jistě vzejdou požadavky, jež sice tak docela nevyhovují pů-
vodnímu návrhu rozhraní, ale které nelze implementovat žádným jiným způsobem. Před-
pokládejme, že se naše ukázková třída Zaměstnanec bude vyvíjet následujícím způsobem.

P¯íklad rozhraní t¯ídy erodující bÏhem údržby

class Zaměstnanec { 
public:
  ... 
  // Veřejné rutiny. 
  CeléJméno NačístJméno( )  const; 
  Adresa NačístAdresu( )  const; 
  TelefonníČíslo NačístTelefonDoPráce( )  const; 
  ... 
  bool JePracovníZařazeníPlatné( PracovníZařazení pracovníZařazení ) ; 
  bool JePSČPlatné( Adresa adresa ) ; 
  bool JeČísloTelefonuPlatné( TelefonníČíslo telefonníČíslo ) ; 

  SqlQuery NačístDotazProTvorbuNovéhoZaměstnance( )  const; 
  SqlQuery NačístDotazProZměnuVZáznamuZaměstnance( )  const; 
  SqlQuery NačístDotazProNačteníZáznamuZaměstnance( )  const; 
  ... 
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private:
  ... 
};

To, co v původní ukázce začalo jako čistá abstrakce, se vyvinulo ve zmatek, který drží
pohromadě jen velmi volně. Mezi zaměstnanci a rutinami pro ověřování PSČ, telefon-
ních čísel nebo pracovního zařazení neexistuje žádná logická souvislost. Rutiny odha-
lující podrobnosti o dotazech SQL se vyznačují mnohem nižší úrovní abstrakce než
třída Zaměstnanec, a tudíž abstrakci této třídy narušují.

Nepřidávejte do rozhraní třídy žádné veřejné členy nekonzistentní s abstrakcí
rozhraní. Pokaždé, když rozšiřujete rozhraní třídy o novou rutinu, se ptejte: „Je nová
rutina konzistentní s abstrakcí nabízenou existujícím rozhraním?“ Je-li odpově� zápor-
ná, hledejte jiný způsob modifikace. Vždy usilujte o zachování integrity jednou použité
abstrakce.

O abstrakci a soudržnosti uvažujte společně. Témata abstrakce a soudržnosti jsou
spojitými nádobami. Rozhraní třídy poskytující dobrou abstrakci se obvykle vyznačuje
silnou soudržností. Třídy se silnou soudržností obvykle nabízejí dobré abstrakce, přes-
tože tato závislost již tak silná není.

Zjistil jsem, že když se soustředím na abstrakci nabízenou rozhraním třídy, obvykle lé-
pe proniknu do návrhu třídy, než když se soustředím na její soudržnost. Pozorujete-li,
že má třída slabou soudržnost a nevíte-li, jak to napravit, ptejte se, zda třída nabízí
konzistentní abstrakci.

Dobré zapouzdření
V podkapitole 5.3 jsme uvedli, že zapouzdření je solidnější koncepcí než abstrakce. Abs-
trakce pomáhá zvládat složitost nabídkou modelů umožňujících ignorovat implementační
detaily. Zapouzdření je vyhazovač, jenž vám účinně brání v přístupu k detailům.

Více informací o zapouzd¯ení najdete v oddílu Zapouzd¯ete implementaËní detaily podkapitoly 5.3.

Abstrakce a zapouzdření spolu velmi úzce souvisejí, nebo� bez zapouzdření není abs-
trakce. Podle mých zkušeností můžete mít bu� abstrakci a zapouzdření, nebo nic. Mezi
těmito možnostmi není žádný prostor.

Nejd˘ležitÏjším aspektem rozlišujícím mezi jasnÏ a špatnÏ navrženým modulem je míra
ukrytí interních dat a dalších implementaËních detail˘ p¯ed zraky ostatních modul˘.

– Joshua Bloch

Minimalizujte dosažitelnost tříd a jejich členů. Minimalizace dosažitelnosti je jed-
ním z několika pravidel, jež byla navržena pro podporu zapouzdření. Nevíte-li, zda má
být určitá rutina veřejná, soukromá, nebo chráněná, měli byste se vydat cestou největ-
ších možných omezení (Meyers 1998; Bloch 2001). Řekl bych, že je to dobré vodítko,
i když důležitější je zásada: „Co lépe zajistí integritu abstrakce mého rozhraní?“ Je-li to
odhalení rutiny v souladu s použitou abstrakcí, je pravděpodobně vše v pořádku. Ne-
máte-li jistotu, platí zásada, že čím více je ukryto, tím lépe.

Neodhalujte datové členy. Odhalení členských dat je narušením zapouzdření a omezuje
vaši kontrolu nad abstrakcí. Zapouzdření je podle Arthura Riela narušeno třídou Point, která
obsahuje následující datové členy, protože klientský kód může neomezeně manipulovat
s daty třídy Point, ale tato třída nakonec ani nemusí vědět, že se její data změnila (Riel 1996).
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float x; 
float y; 
float z; 

Ovšem třída Point, která poskytuje následující datové členy, je ukázkou dokonalého
zapouzdření.

float GetX( ) ; 
float GetY( ) ; 
float GetZ( ) ; 
void SetX( float x ) ; 
void SetY( float y ) ; 
void SetZ( float z ) ; 

Podíváte-li se na uvedené členy, nemáte potuchy, jak vlastně ukrytá implementace vy-
padá. Nevíte, že ve skutečnosti manipulujete s datovými složkami x, y a z, jež jsou da-
tového typu float. Nevíte, zda hodnoty nejsou převáděny na datový typ double, nebo
zda je třída Point má uloženy na Měsíci, či je načítá ze satelitu.

Vyhýbejte se implementačním detailům v rozhraní třídy. Je-li zapouzdření dobré,
nedostanou se programátoři k implementačním detailům prakticky nikdy. Tyto detaily
budou ukryty metaforicky i doslovně. V oblíbených jazycích, včetně jazyka C++, však
struktura jazyka přímo vyžaduje, aby programátoři implementační detaily prostřednic-
tvím rozhraní tříd odhalovali. Zde je příklad.

P¯íklad odhalování implementaËních detail˘ t¯ídy v jazyce C++

class Zaměstnanec { 
public:
  ... 
  Zaměstnanec(
    CeléJméno jméno, 
    String adresa, 
    String telefonDoPráce, 
    String telefonDomů,
    IČ taxIdNumber, 
    PracovníZařazení pracovníZařazení
);
  ... 
  CeléJméno NačístJméno( )  const; 
  String NačístAdresu( )  const; 
  ... 
private:

// Zde jsou nechráněné implementační detaily.
  String m_Jméno; 
  String m_Adresa; 
  int m_pracovníZařazení;
  ... 
};

Skládání soukromých deklarací (private) do hlavičky třídy se může jevit jako drobné
porušení zásad zapouzdření. Malým pootevřením dvířek do zakázané komnaty však
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povzbuzujeme ostatní programátory, aby začali zkoumat implementační detaily naší
třídy. Klientský kód by sice v takovém případě měl pro adresu použít typ Adresa, ale
hlavičkový soubor navíc odhaluje fakt, že adresa je uložena jako řetězec.

Scott Meyers popisuje obecný způsob, jak se s tímto problémem vypořádat, v položce
34 publikace Effective C++, 2nd ed. (Efektivní C++, 2. vydání, Meyers 1998). Říká, že je
třeba oddělit rozhraní od implementace. Uvnitř deklarace třídy použijte ukazatel na její
implementaci, ale neuvádějte žádné implementační detaily.

P¯íklad ukrývání implementaËních detail˘ t¯ídy v jazyce C++

class Zaměstnanec { 
public:
  ... 
  Zaměstnanec( ... ) ; 
  ... 
  CeléJméno NačístJméno( )  const; 
  String NačístAdresu( )  const; 
  ... 
private:

// Implementační detaily jsou ukryty za ukazatelem. 
  ImplementaceZaměstnance *m_implementace; 
};

Nyní můžete vložit implementační detaily do třídy ImplementaceZaměstnance, která bu-
de viditelná pouze pro třídu Zaměstnanec. Mimo ni bude neviditelná.

Pokud už máte spoustu hotového kódu, který tento přístup ve vašem projektu nevyu-
žívá, asi nemá cenu tu obrovskou horu kódu převádět. Budete-li však číst kód, jenž
skrze oddíl private odhaluje detaily třídy, pokuste se odolat pokušení je dále zkoumat.

Nezakládejte způsob užití třídy na žádných předpokladech. Třída by měla být na-
vržena a implementována tak, aby se striktně držela smlouvy vyjádřené prostřednic-
tvím svého rozhraní. Neměla by zakládat způsob užití na jiných předpokladech, než
jaké jsou uvedeny v dokumentaci. Následující komentáře jsou ukázkou situace, kdy si
třída své uživatele uvědomuje více, než je třeba.

-- inicializujte proměnné x, y a z hodnotou 1.0, protože třída DerivedClass
-- má problémy, obsahují-li tyto proměnné hodnotu 0.0.

Vyhýbejte se spřáteleným třídám (friend clases). V několika málo případech (na-
příklad ve vzoru Stav) lze kvůli zvládnutí složitosti použít velmi ukázněným způsobem
spřátelené třídy (Gamma a kolektiv 1995). Obecně však spřátelené třídy (friend classes)
koncepci zapouzdření narušují. Rozšiřují množství kódu, na nějž musíte myslet, a tím
zvyšují jeho složitost.

Nevkládejte rutinu do veřejného rozhraní jen proto, že používá pouze veřejné
rutiny. Skutečnost, že rutina volá pouze veřejné rutiny, není ještě pádným důvodem,
proč ji zahrnout do veřejného rozhraní třídy. Místo toho se raději ptejte, zda odhalení
rutiny bude konzistentní s abstrakcí nabízenou rozhraním.

Upřednostňujte pohodlí při čtení před pohodlím při psaní. Kód je čten jistě více-
krát, než je psán. To platí rovněž o prvotním vývoji. Upřednostnění techniky, která
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usnadní psaní, ale ztíží čitelnost výsledného kódu, je falešnou kalkulací. Zejména to
platí při tvorbě rozhraní tříd. Vývojáři jsou v pokušení přidat rutinu k rozhraní dokonce
i v případech, kdy rutina neodpovídá plně použitému zobecnění, nebo� to vyhovuje
konkrétnímu klientovi, na němž právě pracují. Přidávání podobných rutin je však prv-
ním krokem do pekla. Raději byste se k onomu prvnímu kroku nikdy neměli odhodlat.

Dávejte si velký pozor na sémantická narušení zapouzdření. Kdysi dávno jsem si
myslel, že když se naučím, jak se nedopouštět syntaktických chyb, budu za vodou. Br-
zy jsem však pochopil, že studiem způsobů, jak se vyhnout syntaktickým chybám,
jsem si koupil pouze lístek do první řady na dramata o kódových chybách, z nichž vět-
šina byla mnohem složitější a skrytější než všechny syntaktické chyby dohromady.

To, že se nejprve musíte seznámit se základní implementací, abyste pochopili, oË vlastnÏ
bÏží, není žádná teorie. Je to prostÏ fakt.

– P. J. Plauger

Problémy spojené se sémantickým zapouzdřením mají s problémy syntaktického za-
pouzdření mnoho společného. Z pohledu syntaxe lze relativně snadno předejít situaci,
kdy vám různí slídilové budou nahlížet do kuchyně. Stačí deklarovat interní rutiny
a data jako private. Dosažení sémantického zapouzdření je úplně jiný šálek kávy. Se-
znamte se s příklady, kdy uživatel třídy může sémanticky rozbít zapouzdření:

� Klient nevolá rutinu InicializaceOperací() třídy A, nebo� ví, že rutina
SpustitOperaci() této třídy volá první rutinu automaticky.

� Klient nevolá rutinu databáze.Spojit() před voláním rutiny zaměstnanec.Načíst(
databáze ), nebo� ví, že funkce zaměstnanec.Načíst() se v případě neexistujícího
připojení sama s příslušnou databází spojí.

� Klient nevolá rutinu Ukončit() třídy A, nebo� ví, že rutina SpustitPosledníOpera-
ci() této třídy zavolá první rutinu automaticky.

� Klient používá ukazatel nebo odkaz na objekt ObjektB vytvořený objektem ObjektB
poté, co platnost objektu ObjektA skončila, nebo� ví, že objekt ObjektA uchovává
objekt ObjektB jako statický objekt, a objekt ObjektB je tudíž stále platný.

� Klient používá místo konstanty MAXIMUM_PRVKŮ třídy ClassA konstantu
MAXIMUM_PRVKŮ třídy B, nebo� ví, že obě zastupují stejnou hodnotu.

Společným problémem všech zmíněných příkladů je fakt, že klientský kód není závislý
na veřejném rozhraní, ale na soukromé implementaci. Musíte-li se na implementaci tří-
dy podívat, abyste se dověděli, jak ji použít, neprogramujete podle rozhraní. Programu-
jete skrze rozhraní do implementace. Programujete-li skrze rozhraní, je zapouzdření
rozbito. Dojde-li k tomu, ztrácí debata o abstrakci jakýkoli smysl.

Jak ale postupovat v případě, že nemůžete zjistit jen na základě dokumentace rozhraní,
jak třídu použít? Správná odpově� zní: „Nezkoumat zdrojový kód a soukromou imple-
mentaci“ Iniciativa to není špatná, ale jednoznačně vychází ze špatného úsudku.
Správně byste měli kontaktovat autora třídy a říci mu: „Pane kolego, nemohu přijít na
to, jak používat vaši třídu.“ Autor by vám zase neměl odpovědět hned. Měl by nejprve
sám projít soubor rozhraní třídy, upravit dokumentaci rozhraní, odeslat soubor a nako-
nec se zeptat: „Podívejte se, zda to jste schopen pochopit nyní.“ Pravděpodobně bude-
te chtít, aby tento dialog proběhl přímo v kódu rozhraní a byl tak zachován i pro ostatní
programátory. Zcela jistě nebudete chtít, aby se rozhovor odehrál pouze ve vaší mysli. Vý-
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sledkem by byl pouze fakt, že byste do svého klientského kódu nevědomky zapracovali
nuance sémantických závislostí. Pravděpodobně si také nebudete chtít s autorem třídy
problém vyříkat pouze mezi čtyřma očima, abyste z toho mohli těžit pouze vy.

Dávejte si pozor na příliš těsnou provázanost. „Provázanost“ vyjadřuje, jak těsná je
souvislost mezi dvěma třídami. Obecně platí zásada, že čím je vazba volnější, tím lépe.
Z této zásady vyplývá několik obecných vodítek:

� Minimalizujte dosažitelnost tříd a jejich členů.

� Vyhýbejte se užití spřátelených tříd, nebo� ty obvykle vytvářejí těsné vazby.

� Raději v bázové třídě používejte soukromá, nikoli chráněná data. Mezi bázovou
a odvozenou třídou pak bude menší souvislost.

� Je-li to možné, neodhalujte datové členy ve veřejném rozhraní třídy.

� Dejte si pozor na sémantická narušení zapouzdření.

� Dodržujte „Demeterův zákon“ (viz podkapitola 6.3).

Vazby jdou ruku v ruce s abstrakcí a zapouzdřením. K těsným vazbám dochází tehdy,
je-li abstrakce děravá nebo zapouzdření rozbito. Nabízí-li třída neúplnou sadu služeb,
mohou další rutiny najednou zjistit, že potřebují mít přímý přístup k interním datům tří-
dy. Tím se třída otevírá vnějšímu světu. Místo černé skříňky je z ní akvárium a z celého
zapouzdření zůstaly cáry.

6.3 Problematika návrhu a implementace
Definice dobrého rozhraní třídy je průvodcem při tvorbě vysoce kvalitního programu.
Interní návrh třídy a implementace jsou stejně důležité. V této podkapitole se zaměřu-
jeme na problémy spojené se skládáním, s děděním, s členskými funkcemi a daty,
s vazbami mezi třídami, s konstruktory, či s hodnotovými a odkazovými objekty.

Skládání (relace typu „má“)
Skládání je jednoduchá myšlenka založená na faktu, že třída obsahuje primitivní dato-
vé prvky nebo další objekt. Mnohem více toho bylo napsáno o dědění. To proto, že
dědění je mnohem složitější a náchylnější k chybám, nikoli proto, že je lepší. Skládání
je tažným koněm objektově orientovaného programování.

Relace typu „má“ implementujte pomocí skládání. Skládání lze považovat za relaci
typu „má“. Například zaměstnanec „má“ jméno, „má“ telefonní číslo, „má“ osobní číslo
apod. Zmiňovaného vztahu obvykle dosáhnete tím, že jméno, telefonní číslo a osobní
číslo zahrnete do třídy Zaměstnanec jako datové složky.

Relace typu „má“, vytvářené pomocí soukromého dědění, používejte pouze jako
východisko z nouze. V určitých případech možná zjistíte, že nemůžete skládání do-
sáhnout jednoduchým vložením jednoho objektu do objektu jiného. V takovém přípa-
dě navrhují odborníci soukromé dědění od vloženého objektu (Meyers 1998, Sutter
2000). Hlavním důvodem pro takový krok je snaha umožnit vnější třídě přístup k chrá-
něným členským funkcím nebo k chráněným členským složkám vložené třídy. V praxi
však taková metoda vytváří příliš důvěrnou vazbu mezi předkem a potomkem a naru-
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šuje zapouzdření. Později může docházet k návrhovým chybám, jež byste měli řešit ji-
nak než pomocí soukromého dědění.

Bu�te kritičtí k třídám obsahujícím více než sedm datových členů. Počet 7±2 byl
určen jako maximální počet různých členů, který si může člověk zapamatovat při vy-
konávání dalších úloh (Miller 1956). Pokud třída obsahuje více než sedm datových čle-
nů, začněte uvažovat, zda by nebylo vhodné rozdělit třídu na několik menších (Riel
1996). Jistě, maximální počet datových členů nemusí odpovídat číslu 7±2, zejména po-
kud třída obsahuje primitivní datové členy. Tato hranice platí především pro datové
členy, jimiž jsou složité objekty.

Dědění (relace typu „je“)
Dědění je koncepce, v níž je jedna třída specializací jiné třídy. Smyslem dědění je tvor-
ba jednoduššího kódu definicí bázové třídy, která specifikuje společné prvky dvou ne-
bo více odvozených tříd. Společnými prvky mohou být rutiny, rozhraní, implementace,
datové členy nebo datové typy. Děděním můžete předejít potřebě opakovat kód a data
v mnoha místech programu. Vše lze centralizovat do jedné bázové třídy.

Rozhodnete-li se pro dědění, máte před sebou ještě několik dalších rozhodnutí:

� U každé členské rutiny musíte rozhodnout, zda bude viditelná rovněž v odvozených
třídách. Bude mít implicitní implementaci? Bude možné tuto implementaci překrýt?

� U každého datového členu (včetně proměnných, pojmenovaných konstant, výčto-
vých hodnot apod.) musíte rozhodnout, zda budou jednotlivé členy viditelné v od-
vozených třídách.

V následujících oddílech vysvětlujeme několik důležitých detailů spojených s přijímá-
ním příslušných rozhodnutí.

V objektovÏ orientovaném programování v jazyce C++ platí nejd˘ležitÏjší pravidlo: ve-
¯ejné dÏdÏní znamená „je“. Dob¯e si je zapamatujte.

– Scott Meyers

Relace typu „je“ implementujte prostřednictvím mechanismu veřejného dědění.
Rozhodne-li se programátor pro novou třídu děděním od existující třídy, říká tím, že nová
třída „je“ specializovanější verzí starší třídy. Bázová třída určuje především základní ry-
sy funkce odvozené třídy a nastavuje pro tyto funkce určitá omezení (Meyers 1998).

Pokud se odvozená třída nedrží přesně stejného rozhraní jako její předek, není dědění
vhodnou implementační technikou. V takovém případě raději uvažujte o změně na
vyšších stupních stromu dědičnosti.

Navrhujte a dokumentujte s ohledem na mechanismus dědění, nebo od toho
mechanismu zcela ustupte. Děděním děláte program složitějším. Jde tedy o nebez-
pečnou techniku. Podle jednoho z guru jazyka Java, Joshuy Blocha, byste „měli navr-
hovat a dokumentovat s ohledem na mechanismus dědění, nebo od toho mechanismu
zcela ustoupit“. Není-li třída navržena tak, aby bylo možné od ní odvozovat třídy další,
měli byste všechny její členy navrhnout jako nevirtuální (v jazyce C++), konečné (v ja-
zyce Java) nebo nepřekrývatelné (v jazyce Microsoft Visual Basic). Jednoduše takové,
aby od nich nebylo možné dědit.

Dodržujte zásadu nahraditelnosti Barbary Liskovové (Liskov Substitution Principle,
LSP). V jednom původním článku o objektově orientovaném programování Barbara
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Liskov tvrdila, že byste od bázové třídy neměli odvozovat, pokud odvozená třída není
opravdu „jen“ konkrétnější verzí bázové třídy (Liskov 1988). Andy Hunt a Dave
Thomas shrnuli zásadu LSP takto: „Odvozené třídy musí být použitelné skrze rozhraní
bázové třídy, aniž by si uživatel povšiml jakéhokoli rozdílu.“ (Hunt a Thomas 2000).

Jinými slovy to znamená, že všechny rutiny definované v bázové třídě by měly mít stej-
ný význam jako rutiny použité v jakékoli odvozené třídě.

Máte-li bázovou třídu Účet a odvozené třídy CheckingAccount, SavingsAccount
a AutoLoanAccount, měl by být klientský programátor schopen volat všechny rutiny
odvozených tříd prostřednictvím rozhraní třídy Účet, aniž by se přitom musel starat, ja-
kého odvozeného typu příslušný objekt je.

Je-li program napsán s ohledem na zásadu LSP, je mechanismus dědění velmi silným
nástrojem pro snížení složitosti, nebo� klientský programátor se může soustředit pouze
na obecné atributy objektu a nemusí se zabývat podrobnostmi. Musí-li však neustále
přemýšlet o sémantických rozdílech v implementaci odvozených tříd, pak dědění zvy-
šuje složitost, místo aby ji snižovalo. Předpokládejme, že programátor musí uvažovat
takto: „Pokud zavolám rutinu InterestRate() objektu typu CheckingAccount nebo
SavingsAccount, vrátí rutina úrok, který banka platí zákazníkovi. Pokud ovšem zavo-
lám stejnou rutinu pro objekt typu AutoLoanAccount, musím změnit znaménko, protože
tato rutina vrací úroky, které zákazník platí bance. Podle zásady LSP by třída
AutoLoanAccount neměla být odvozena od bázové třídy Účet, nebo� sémantika rutiny
InterestRate() se liší od sémantiky stejnojmenné rutiny definované v bázové třídě.

Odvozujte pouze to, co skutečně chcete převzít. Odvozená třída může dědit roz-
hraní členských rutin, jejich implementace, nebo obojí. V tabulce 6.1 si můžete pro-
hlédnout různé varianty implementace a překrývání rutin.

Tabulka 6.1: Varianty zdÏdÏných rutin.

Lze překrýt Nelze překrýt

S implicitní implementací Rutina, kterou lze překrýt Rutina, kterou nelze překrýt

Bez implicitní implementace Abstraktní rutina, kterou lze
překrýt

Nepoužívá se (nemá smysl deklaro-
vat nedefinovanou funkci a neu-
možnit její překrytí v odvozených
třídách)

Z tabulky je zřejmé, že zděděné rutiny mohou mít tři hlavní podoby:

� První je abstraktní rutina, kterou lze v potomcích překrývat. To znamená, že odvo-
zená třída dědí po bázové třídě pouze rozhraní rutiny, nikoliv její implementaci.

� Varianta s rutinou, kterou lze překrýt, znamená, že odvozená třída dědí nejen roz-
hraní rutiny, ale rovněž její implicitní implementaci, kterou v případě potřeby může
kdykoli překrýt vlastní implementací.

� Poslední variantou je rutina, kterou nelze překrýt. V takovém případě odvozená tří-
da dědí společně s rozhraním také implicitní implementaci rutiny. Implementaci
však nesmí a ani nemůže měnit.

Rozhodnete-li se novou třídu implementovat děděním, zamyslete se nejprve nad typem
dědění, který byste chtěli použít pro jednotlivé členské rutiny. Dejte si pozor na dědění
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implementace jen proto, že dědíte její rozhraní. Stejně tak si dejte pozor na dědění roz-
hraní jen proto, že chcete převzít implementaci. Chcete-li použít pouze implementaci
třídy, ale nikoli rozhraní, použijte místo odvozování mechanismus skládání.

Nepokoušejte se „překrýt“ nepřekrývatelné členské funkce. Jazyky C++ a Java
umožňují klientským programátorům překrývat rovněž členské rutiny, u nichž překrytí
dovoleno není. Je-li funkce v bázové třídě deklarována jako soukromá (private), může
odvozená třída mít vlastní funkci téhož názvu. Programátora, který studuje kód odvo-
zené třídy, však taková shoda názvů může pěkně zmást, protože vše naznačuje poly-
morfní třídu. Třída však ve skutečnosti polymorfní není. Jde jen o shodu názvů. Dalším
důležitým vodítkem může být zásada: „Nikdy nepoužívejte názvy nepřekrývatelných
rutin bázové třídy v odvozených třídách.“

Společná rozhraní, data a společné chování přesouvejte na stromu dědičnosti
co nejvýše. Čím výše přesunete rozhraní, data nebo chování, tím snáze je mohou od-
vozené třídy použít. Jak ale rozhodnout, kdy už jsou tyto členy dostatečně vysoko?
Nechte se vést abstrakcí. Zjistíte-li, že přesunutí rutiny ještě o jeden stupeň nahoru na-
ruší abstrakci nadřazeného objektu, nedělejte to.

Nedůvěřujte třídám, které umožňují tvorbu pouze jediné instance. Jediná instance
třídy může naznačovat, že si návrh plete třídy s objekty. Uvažte, zda byste mohli místo no-
vé třídy vytvořit objekt. Může být obměna odvozené třídy místo samostatné třídy vyjádře-
na jednoduše daty? Vzor Singleton (jedináček) je výjimkou potvrzující tuto zásadu.

Nedůvěřujte bázovým třídám s jediným potomkem. Spatříte-li bázovou třídu s je-
diným potomkem, zamyslete se nad tím, zda programátor „nenavrhoval dopředu“. Zda
se nepokoušel předjímat budoucí potřeby, obvykle bez jejich dostatečného pochopení.
Nejlepším způsobem, jak se na budoucí práci připravit, je nenavrhovat nadbytečné
vrstvy bázové třídy, které se „jednou mohou hodit“. Snažte se, aby vaše dnešní práce
byla co nejsrozumitelnější a co nejjednodušší. Nevytvářejte bohatší strukturu dědičnos-
ti, než je nezbytně nutné.

Nedůvěřujte třídám, které překrývají rutinu, ale uvnitř ní se neděje nic. Tento
stav obvykle naznačuje chybu v návrhu bázové třídy. Předpokládejme, že máte třídu
Kočka a rutinu Drápat(). Předpokládejme dále, že nakonec některé kočky přijdou
o své drápy a nebudou schopny škrábat. Třeba vás napadne vytvořit odvozenou třídu
ScratchlessCat a překrýt rutinu Drápat(), aby nedělala nic. Dostanete se však do ně-
kolika problémů najednou:

� Narušíte abstrakci třídy Kočka, nebo� změníte sémantiku jejího rozhraní.

� Při odvozování dalších tříd ztratíte kontrolu nad změnami. Co se stane, až najdete koč-
ku bez ocasu? Nebo kočku, která nechytá myši? Nebo kočku, která nepije mléko? Na-
konec se může stát, že skončíte s třídou KočkaKteráNemáDrápyAKteráNechytáMyši.

� Po nějaké době budete pracovat s matoucím kódem plným dezorientujících názvů,
protože rozhraní a chování předků bude naznačovat velmi málo nebo zhola nic
o chování potomků.

Místem, kde byste měli problém napravit, však není bázová třída, ale původní třída
Kočka. Vytvořte třídu Drápy a zahrňte ji do třídy Kočky. Základním problémem byl neo-
podstatněný předpoklad, že všechny kočky mohou škrábat. Problému je tedy třeba
předejít přímo u zdroje. Obvazovat rány v odvozených třídách je už pozdě.
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Nevytvářejte velké stromy dědičnosti. Objektově orientované programování nabízí
mnoho technik pro zvládání složitosti. Ovšem každý nástroj s mnoha možnostmi má
svá rizika. Určité objektově orientované techniky tedy často svádějí ke zvyšování, místo
ke snižování složitosti.

Arthur Riel ve své výtečné knize Object-Oriented Design Heuristics (Objektově oriento-
vaná návrhová heuristika, 1996) navrhuje omezení hierarchií dědičnosti na nejvýše
šest úrovní. Riel svá doporučení založil na magickém čísle 7±2. Osobně se však do-
mnívám, že jde o odhad velmi optimistický. Podle mých vlastních zkušeností má větši-
na lidí problém žonglovat najednou s více než dvěma či třemi úrovněmi. Zmiňované
magické číslo 7±2 by asi mělo lepší uplatnění pro celkový počet podtříd bázové třídy
místo na počet úrovní stromu dědičnosti.

Velké stromy dědičnosti jsou často spojeny se zvýšeným výskytem chyb (Basili, Briand
a Melo 1996). Kdokoli, kdo už zkoušel ladit složitou hierarchii dědičnosti, ví proč. Vel-
ké stromy dědičnosti zvyšují míru složitosti, což je přesným opakem toho, k čemu by
měl mechanismus dědění vlastně sloužit. Nikdy nezapomínejte na základní technický
úkol. Ujistěte se, že mechanismus dědění používáte k odstranění duplicit z kódu
a k minimalizaci složitosti.

Pro rozsáhlou kontrolu typů používejte polymorfismus. Často se opakující přepí-
nače (case nebo switch) nezřídka naznačují, že dědění by mohlo být lepší volbou.
Není tomu tak ale vždy. Podívejte se na klasický příklad kódu, jenž přímo volá po více
objektově orientovaném přístupu.

P¯íklad p¯epínaËe v jazyce C++, jenž by mÏl být nahrazen polymorfismem

switch ( tvar.typ )  { 
  case Tvar_Kruh: 
    tvar.KreslitKruh( ) ; 
    break; 
  case Tvar_Čtverec:
    tvar.KreslitČtverec( ) ; 
    break; 
  ... 
}

V tomto příkladu by měla být volání metod tvar.KreslitKruh() a tvar.KreslitČtve-
rec() nahrazena jednou rutinou nazvanou tvar.Draw(). Tato metoda by měla být volána
bez ohledu na tvar objektu.

Na druhé straně jsou však přepínače používány k oddělení skutečně odlišných druhů
objektů a chování. Podívejte se nyní na příklad přepínače, který je v objektově orien-
tovaném programu zcela na místě.

P¯íklad p¯epínaËe v jazyce C++, jenž by nemÏl být nahrazen polymorfismem

switch ( ui.Příkaz( )  )  { 
  case Příkaz_OtevřítSoubor:
    OtevřítSoubor( ) ; 
    break; 
  case Příkaz_Tiskni:
    Tiskni( ) ; 



Kapitola 6 – Pracovní třídy166

    break; 
  case Příkaz_Ulož:
    Ulož( ) ; 
    break; 
  case Příkaz_Ukončit:
    Ukončit( ) ; 
    break; 
  ... 
}

V tomto případě bychom mohli vytvořit bázovou třídu, odvozené třídy a polymorfní
rutinu SpustitPříkaz() používanou pro všechny příkazy (jak je tomu ve vzoru
Command – příkaz). Avšak v tomto jednoduchém příkladu by mohl být význam rutiny
SpustitPříkaz() tak zředěný, až by zcela ztratil význam. Přepínač (case nebo switch)
je zde mnohem srozumitelnějším řešením.

Nedeklarujte data jako chráněná, ale jako soukromá. Podle Joshuy Blocha je „dě-
dění narušením zapouzdření“ (2001). Při odvozování totiž získáváte privilegovaný pří-
stup k chráněným rutinám a datům předka. Pokud potomek skutečně potřebuje
přístup k atributům bázové třídy, zpřístupněte je prostřednictvím přístupových funkcí.

Vícenásobné dědění (multiple inheritance, odvozování od více předků)

Jedním z nezpochybnitelných fakt˘ spojených s vícenásobným dÏdÏním v jazyce C++ je
skuteËnost, že tím otevíráme Pando¯inu sk¯íÚku složitosti, která ve svÏtÏ dÏdÏní od jed-
noho p¯edka jednoduše neexistuje.

– Scott Meyers.

Dědění je velmi výkonným mechanismem. Jeho význam je stejný, jako byste místo ruč-
ní pilky používali ke kácení stromu řetězovou pilu. Při opatrném zacházení je nástroj
velmi užitečný. V nezodpovědných rukou však může být hodně nebezpečný.

Je-li dědění motorovou pilou, je vícenásobné dědění (multiple inheritance) řetězovou
pilou z padesátých let bez ochranného štítu, bez automatického vypnutí a s nedokona-
lým motorem. V určitých případech může být tento nástroj užitečný. Většinou bude ale
nejlepší, když necháte pilu v garáži, kde nemůže napáchat žádné škody.

Přestože řada expertů doporučuje široké využití vícenásobného dědění (Meyer 1997),
je tento způsob odvozování vhodný především při definicích tříd označovaných jako
„mixins“ (třídy přísad). (Pozn. překl.: Ustálené spojení pro dědění od více tříd, kdy ve
skutečnosti nejde o samostatné třídy, ale o třídy, jež jsou pomocí dědění záměrně při-
míseny do jiných tříd.) Jde o třídy, jež se používají k rozšiřování objektů o další vlast-
nosti. Tyto třídy jsou označovány jako „mixins“, protože umožňují přidání vlastností do
odvozených tříd. Mohou jimi být třídy jako Displayable, Persistent, Serializable
nebo Sortable. Tyto třídy jsou téměř bez výjimky abstraktní a nepředpokládá se, že by
programátoři vytvářeli jejich instance nezávisle na jiných objektech.

Třídy příměsí vyžadují existenci vícenásobného dědění, ale dokud jsou na sobě zcela
nezávislé, nejsou příčinou problémů kosočtverečného (diamantového) dědění. Mohou
navíc návrh velmi zpřehlednit sdružováním určitých typů atributů. Programátor snáze
pochopí, že objekt používá třídy příměsí Displayable a Persistent, než že objekt po-
užívá 11 konkrétnějších rutin, bez nichž by zmíněné dvě vlastnosti (vyjádřené uvede-
nými třídami) existovat nemohly.
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Jazyky Java a Visual Basic si cení hodnotu tříd příměsí tím, že neumožňují vícenásobné
dědění rozhraní, ale pouze jednoduché dědění tříd. V jazyce C++ lze vícenásobně dě-
dit nejen rozhraní, ale rovněž implementaci. Programátoři by měli tento typ dědění vy-
užívat pouze po zralé úvaze o všech možných alternativách a případném dopadu na
složitost a srozumitelnost systému.

Proč má dědění tolik pravidel?

V předchozích odstavcích jsme vás seznámili s mnoha pravidly, jejichž dodržování vám
pomůže chránit se před problémy spojenými s děděním. Uvedené zásady lze shrnout
do teze, že dědění svádí k postoji, jenž je v rozporu s hlavním technickým požadavkem,
jímž je zvládání složitosti. Abyste mohli složitost zvládnout, měli byste být vůči dědění
velmi zaujati. Shrňme nyní situace, v nichž je vhodné použít dědění, a situace, u nichž
je vhodnější skládání.

Další podrobnosti týkající se složitosti najdete v oddílu Hlavní technický požadavek softwaru:
zvládání složitosti v podkapitole 5.2.

� Pokud sdílí několik tříd stejná data, ale nikoli stejné chování, vytvořte společný ob-
jekt, který můžete vložit do všech těchto tříd.

� Pokud sdílí několik tříd společné chování, ale odlišná data, odvo�te nový objekt od
společné bázové třídy definující společné rutiny.

� Pokud sdílí několik tříd společná data a společné chování, odvo�te nový objekt od
bázové třídy, která definuje společná data a rutiny.

� Odvozujte, chcete-li, aby vaše rozhraní bylo řízeno bázovou třídou. Skládejte, chce-
te-li rozhraní řídit sami.

Členské funkce a data

Další podrobnosti týkající se obecného pojednání o rutinách najdete v 7. kapitole.

Nyní se seznamte s několika směrnicemi pro efektivní implementaci členských funkcí a dat.

Snažte se, aby třída obsahovala minimální počet rutin. Ze studií programů napsa-
ných v jazyce C++ vyplývá, že čím větší počet rutin třída obsahuje, tím větší byl za-
znamenán výskyt chyb v programu (Basili, Briand a Melo 1996). Důležitější však byly
jiné aspekty, včetně velikosti stromu dědičnosti, rozsáhlého počtu rutin volaných třídou
a silné vazby mezi třídami. Vyhodno�te velmi pečlivě všechny kompromisy mezi ma-
lým počtem rutin a ostatními faktory.

Nedovolte vznik implicitně generovaných a nepoužívaných členských funkcí
a operátorů. Občas zjistíte, že chcete určité funkce zakázat. Snad proto, abyste zabránili
přiřazení určité hodnoty. Možná chcete zakázat vytvoření objektu. Někdy takto uvažujete,
protože překladač generuje operátory automaticky a vy nevíte kudy kam, abyste přístup
omezili. V takových případech můžete zakázat vznik nežádoucích členů deklarací kon-
struktoru, operátoru přiřazení, nebo dalších funkcí a operátorů jako soukromých členů
třídy. Tím zabráníte všem klientům v jejich užívání. (Deklarace soukromého konstruktoru
je standardní technikou tvorby singletonu, o čemž budeme hovořit později.

Minimalizujte počet různých rutin volaných třídou. Z jedné studie vyplývá, že
počet chyb uvnitř třídy má statistický vztah k celkovému počtu rutin volaných přísluš-
nou třídou (Basili, Briand a Melo 1996). Podle stejné studie platí pravidlo, že čím více
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tříd dotyčná třída používá, tím větší je procento výskytu chyb. Této koncepci se občas
říká „rozptyl“ (fan out).

DALŠÍ PRAMENY Dobrý popis Demeterova pravidla najdete v knihách Pragmatic
Programmer (Pragmatický programátor, Hunt a Thomas 2000), Applying UML and Patterns
(UplatnÏní jazyka UML a vzor˘, Larman 2001) a Fundamentals of Object-Oriented Design in UML
(Základy objektovÏ orientovaného návrhu v jazyce UML 2000).

Minimalizujte nepřímé volání rutin v ostatních třídách. Přímá propojení jsou
velmi riskantní. Nepřímá propojení, jako je například účet.ContactPerson().Day-
timeContactInfo().TelefonníČíslo(), jsou snad ještě riskantnější. Výzkumníci formu-
lovali zásadu nazvanou Demeterovo pravidlo (Lieberherr a Holland 1989), které říká,
že objekt A může volat pouze svoje vlastní rutiny. Pokud objekt A vytváří instanci ob-
jektu B, může volat všechny rutiny objektu B. Neměl by však volat žádné rutiny zpří-
stupněné prostřednictvím objektu B. V našem příkladu objektu účet to znamená, že
volání rutiny účet.ContactPerson() je v pořádku, ale volání metody účet.ContactPer-
son().DaytimeContactInfo() už v pořádku není.

Je to zjednodušené vysvětlení. Další prameny najdete na konci kapitoly.

Omezujte rozsah spolupráce třídy s ostatními třídami. Pokuste se minimalizovat
následující aspekty:

� počet různých druhů vytvářených objektů,

� počet různých přímých volání rutin ve vytvořených objektech,

� počet volání rutin v objektech vrácených jinými vytvořenými objekty.

Konstruktory
Nyní se zaměřme na užití konstruktorů. Směrnice pro jejich užití jsou ve všech jazycích
velmi podobné (C++, Java, Visual Basic). Destruktory se liší více – jejich problematikou
se zabývá literatura uvedená na konci kapitoly.

Je-li to možné, inicializujte všechny členské datové členy v konstruktoru. Inicia-
lizace všech členských datových členů v konstruktorech je nenáročnou metodou de-
fenzivního programování.

Užití singletonu vynucujte deklarací soukromého konstruktoru. Chcete-li defino-
vat třídu, která umožňuje vznik jen jedné jediné instance, můžete ukrýt všechny její
konstruktory a následně vytvořit statickou rutinu GetInstance() s přístupem k jediné
instanci třídy. Seznamte se s příkladem.

P¯íklad vynucení singletonu v jazyce Java pomocí soukromého konstruktoru

public class MaxId { 
  // Konstruktory a destruktory. 
  // Zde je soukromý konstruktor. 
  private MaxId( )  { 
    ... 
  } 
  ...
  // Veřejné rutiny. 
  // Zde je veřejná rutina zpřístupňující jedinou instanci třídy.
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  public static MaxId GetInstance( )  { 
    return m_instance; 
  } 
  ... 
  // Soukromé členy.
  // Máme jedinou instanci.
  private static final MaxId m_instance = new MaxId( ) ; 
  ... 
}

Soukromý konstruktor je volán pouze při inicializaci statického objektu m_instance.
Chcete-li v takovém případě získat odkaz na singleton MaxId, musíte použít funkci
MaxId.GetInstance().

Dávejte přednost hlubokým kopiím před mělkými, ledaže by se prokázalo, že je
mělká kopie dostačující. Jedním z hlavních rozhodnutí týkajících se složitých objektů
je volba, zda implementovat hluboké nebo mělké kopie objektu. Hluboká kopie objek-
tu je kopie, která společně s instancí kopíruje rovněž všechna její data. Mělká kopie
obsahuje obvykle pouze odkazy na jednu referenční kopii. Význam přívlastků „hlubo-
ký“ a „mělký“ se však může v různých situacích lišit.

Pro mělké kopie často hovoří snaha o zvýšení výkonu. Přestože tvorba více kopií rozsáh-
lých objektů může být z estetického hlediska poněkud nepříjemná, málokdy má měřitel-
ný dopad na výkon. Menší počet objektů může zapříčinit problémy s výkonem, ale
programátoři mají, jak je nechvalně známo, velmi špatný odhad toho, který kód může
způsobit problémy. (Podrobnosti najdete ve 25. kapitole nazvané Strategie ladění výkonu).

Nevhodné kompromisy mohou složitost programu zvýšit za cenu pochybného zlepšení
výkonu. Obvykle se doporučuje upřednostňovat hluboké kopie objektů, dokud se ne-
prokáže, že mělké kopie jsou dostačující.

Kódování hlubokých kopií je jednodušší. Kromě kódu obsažených ve všech objektech
totiž musíte do kódu mělkých kopií vložit příkazy pro počítání odkazů, musíte zajistit
zabezpečené kopírování objektů, zabezpečené porovnávání, zabezpečené mazání
apod. Možnost vzniku chyb je mnohonásobně větší. Chcete-li se jim vyhnout, raději
volte mělké kopie jen z přesvědčivých a skutečně pádných důvodů.

Zjistíte-li, že musíte použít mělké kopie, najdete skvělé pojednání o této problematice
v položce 29 publikace Scotta Meyerse More Effective C++ (Efektivnější jazyk C++,
1996). Kniha Martina Fowlera Refactoring (Refaktorování, 1999) popisuje jednotlivé
kroky nezbytné k převodu mělkých kopií na hluboké a naopak. (Fowler jim říká refe-
renční (odkazové) a hodnotové objekty.)

6.4 Důvody pro tvorbu třídy
D˘vody pro tvorbu t¯íd a rutin se shodují. Viz podkapitola 7.1.

Věříte-li všemu, co čtete, mohli byste nabýt dojmu, že jediným důvodem pro tvorbu tří-
dy je modelování objektů reálného světa. V praxi jsou však třídy vytvářeny z mnoha ji-
ných důvodů. Jaké mohou být?
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Více se o rozpoznávání objekt˘ skuteËného svÏta dovíte v oddílu NajdÏte objekty skuteËného
svÏta v podkapitole 5.3.

Modelování objektů skutečného světa. Modelování skutečných objektů nemusí být
jediným důvodem pro tvorbu třídy, je však důvodem velmi pádným. Vytvářejte třídy pro
všechny typy objektů skutečného světa, které váš program modeluje. Vkládejte data, která
bude objekt potřebovat, do třídy. Potom vytvářejte obslužné rutiny modelující chování
objektu. Pojednání o příkladech abstraktních datových typů najdete v podkapitole 6.1.

Modelujte abstraktní objekty. Dalším pádným důvodem pro tvorbu třídy je modelová-
ní abstraktního objektu. Tedy objektu, jenž není konkrétní, ale jenž poskytuje zobecnění
pro další konkrétní objekty. Dobrým příkladem je klasický objekt Tvar (tvar). Mezi sku-
tečné objekty patří Kruh a Čtverec, ale Tvar je zobecněním různých konkrétních tvarů.

Při programování projektů nejsou potřebná zobecnění tak snadno hotová jako objekt
Tvar. Abyste se k určitým zobecněním dopracovali, musíte se leckdy velmi snažit. Pro-
ces destilace abstraktních pojmů a koncepcí ze skutečných entit není deterministický
a různí návrháři získají ze stejných entit různé abstrakce. Kdybychom nevěděli nic
o geometrických tvarech, jako jsou kruh, čtverec, trojúhelník, mohli bychom dospět
ke zcela neobvyklým tvarům, například ke „zmačkanému“ tvaru, k tvaru tuřínu, nebo
k tvaru vozu Pontiac Aztek. Přijít na vhodnou abstrakci objektů je jedním z hlavních
úkolů objektově orientovaného návrhu.

Snižujte složitost. Zcela jednoznačně je nejdůležitějším důvodem pro tvorbu třídy sní-
žení celkové složitosti programu. Vytvořte třídu tak, aby ukrývala informace, o nichž
nebudete chtít na vyšších úrovních programu uvažovat. Jistě, musíte o nich uvažovat
v době, kdy třídu vytváříte. Pak byste ale na ně měli zapomenout a používat třídu bez
znalosti jejích interních pochodů. Mezi další důvody patří minimalizace velikosti kódu,
zvýšení jeho udržovatelnosti a zdokonalení správnosti. Jsou to rovněž velmi dobré dů-
vody, ale bez abstraktivní síly třídy bychom dnešní složité programy nebyli schopni
mentálně zvládnout.

Izolujte složitost. Složitost ve všech formách – komplikované algoritmy, rozsáhlé da-
tové sady, komplikované komunikační protokoly apod. To jsou časté zdroje chyb. Do-
jde-li k chybě, lépe problém odhalíme v kódu izolovaném do třídy. Změny vzniklé
v důsledku opravy kódu neovlivní zbytek kódu, nebo� oprava proběhne pouze uvnitř
jedné třídy. Na zbytek kódu není třeba sahat. Najdete-li lepší, jednodušší nebo spolehli-
vější algoritmus, snáze jej nahradíte, je-li izolován uvnitř třídy. Během vývoje se vám bu-
dou snáze testovat různé druhy návrhu a lépe se budete rozhodovat pro ten nejlepší.

Ukrývejte implementační detaily. Touha po ukrývání implementačních detailů je
nádherným důvodem pro tvorbu třídy. Je přitom zcela lhostejné, zda jsou podrobnosti
spletité, nebo� souvisejí s přístupem k databázi, nebo všední, nebo� souvisejí jen s ulo-
žením čísla nebo řetězce do proměnné.

Omezujte vliv změn. Izolujte oblasti, v nichž může docházet ke změnám. Vliv budoucích
změn pak bude omezen pouze na jednu nebo několik tříd. Navrhujte své programy tak,
aby nejpravděpodobnější změny bylo možné realizovat nejsnáze. Mezi oblasti s velkou
pravděpodobností výskytu změn patří závislosti na hardwaru, vstup a výstup, komplexní
datové typy a obchodní či provozní pravidla. Oddíl nazvaný Skrývání tajemství (ukrývání
informací) v podkapitole 5.3 popisuje několik častých zdrojů změn.
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Podrobností spojené s užíváním globálních dat najdete v podkapitole 13.3 nazvané Globální data.

Ukrývejte globální data. Musíte-li z určitého důvodu použít globální data, ukryjte jejich
implementaci za rozhraní třídy. Práce s globálními daty pomocí přístupových rutin skýtá
ve srovnání s přímou manipulací několik zásadních výhod. Můžete změnit strukturu dat
a na funkci programu to nebude mít vliv. Můžete monitorovat přístup k datům. Nutnost
užití přístupových rutin navíc nabádá k zamyšlení, zda jsou data skutečně globální. Často
nakonec dojdete k závěru, že „globální data“ jsou ve skutečnosti pouze data objektu.

Zefektivněte předávání parametrů. Předáváte-li mezi rutinami mnoho parametrů,
může to znamenat, že byste měli tyto rutiny převést na třídu, v níž budou parametry
sdíleny jako data objektu. Zefektivnění předávání parametrů není samo o sobě cílem.
Předávání velkého počtu parametrů však často naznačuje, že při lepším uspořádání tří-
dy by program mohl fungovat lépe.

Podrobnosti týkající se ukrývání informací najdete v oddílu Skrývání tajemství (ukrývání infor-
mací) v podkapitole 5.3.

Vytvořte ústřední kontrolní bod. Není od věci, lze-li řídit každou úlohu z jednoho
místa. Řízení může mít mnoho podob. Znalost počtu záznamů v tabulce je například
jen jednou z forem. Řízení zařízení, jako jsou soubory, databázová připojení, tiskárny
apod., je dalším příkladem. Užití třídy ke čtení z databáze nebo pro zápis do databáze
je formou centralizovaného řízení. Je-li třeba databázi převést na plochý soubor nebo
na data načtená do paměti, dotkne se změna pouze jedné třídy.

Myšlenka centralizovaného řízení se podobá ukrývání informací. Má však jedinečnou
heuristickou sílu, díky níž stojí za to vložit tuto koncepci do své soupravy nástrojů.

Využívejte hotový kód. Kód umístěný do dobře vytvořených tříd lze znovu použít
v jiných programech. Toto využití hotového kódu je mnohem efektivnější než opakované
vložení kódu do větší třídy. I kdyby byla z jednoho místa programu volána jen krátká pa-
sáž kódu a byla považována za součást větší třídy, je rozumnější umístit ji do samostatné
třídy – samozřejmě existuje-li možnost, že tento kód použijeme v jiném programu.

Laboratoř softwarového inženýrství v NASA studovala deset projektů, v nichž sledovala
opětovné využití kódu (McGarry, Waligora a McDermott 1989). Bez ohledu na to, zda
šlo o objektově, nebo procedurálně orientovaný projekt, vždy dospěla k závěru, že
v původním projektu bylo možné z předchozích projektů převzít pouze nepatrnou část
kódu, protože v předchozích projektech nebyl zaveden dostatečně silný základ kódu.
Z toho vyplývá, že projekty, které využívaly procedurální návrh, byly schopny převzít
z předchozích projektů přibližně 35 procent hotového kódu. Projekty založené na ob-
jektovém přístupu byly schopny převzít více než 70 procent hotového kódu. Můžete-li
se vyhnout psaní 70 % kódu plánováním dopředu, rozhodně to udělejte!

Další podrobnosti související s implementací minimálního množství požadovaných funkcí najdete
v oddílu Program obsahuje kód, který bychom snad mohli nÏkdy pot¯ebovat v podkapitole 24.2.

Jádrem přístupu NASA k tvorbě znovupoužitelných tříd není „návrh pro opětovné vyu-
žití“. NASA se snaží určit použitelné součásti na konci projektu. Teprve na konci hlav-
ního projektu nebo až na počátku dalšího spustí specializovaný projekt vedoucí
k tomu, aby bylo možné určité třídy používat v dalších projektech. Tento přístup po-
máhá v „pozlacování“ – v tvorbě funkcí, které nejsou potřebné a jež zbytečně zvyšují
složitost aktuálního projektu.
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Plánujte tak, jako byste chtěli vytvořit rodinu programů. Očekáváte-li, že by mohl
být program upravován, snažte se izolovat části, v nichž může dojít ke změnám. Vklá-
dejte je do samostatných tříd. Ty pak můžete změnit, aniž byste ovlivnili zbytek pro-
gramu. Můžete ale vytvořit zcela nové třídy. Neuvažujte jen o tom, jak bude program
vypadat, ale i tom, jak by mohla vypadat celá rodina těchto programů. Je to velmi
efektivní heuristika předvídání celých kategorií změn (Parnas 1976).

Před několika lety jsem řídil tým, jehož úkolem byla tvorba řady programů používa-
ných našimi klienty k prodeji pojištění. Museli jsme jednotlivé programy upravit, aby
vyhovovaly požadavkům jednotlivých klientů, splátkových kalendářů, sestav apod.
Mnoho částí programů však bylo velmi podobných: šlo o třídy zajiš�ující vstup infor-
mací o potenciálních zákaznících, o třídy pro ukládání údajů do databáze, o třídy pro
vyhledávání vhodných pojiš�ovacích produktů, o třídy pro výpočet celkových splátek
pro skupinu a jiné. Náš tým upravil program tak, aby každá část, která se lišila pro jednot-
livé klienty, byla umístěna do vlastní třídy. Původní programování mohlo trvat asi tři měsí-
ce. Když jsme ale získali nového zákazníka, stačilo napsat jen několik tříd a ty pak vložit
do hotového kódu. Několik dnů práce a – voilà! – máme hotový nový software!

Ukládejte související operace do balíčků. Nemůžete-li ukrýt informaci, sdílet data ne-
bo plánovat s ohledem na pružnost programu, nezoufejte. Můžete vytvářet balíčky opera-
cí, což jsou účelné skupiny, například spouštěcí nebo statistické funkce, funkce pro
manipulaci s řetězci, pro manipulaci s bity, grafické rutiny apod. Třídy jsou jen jedním
z možných způsobů kombinací souvisejících operací. Stejně dobře můžete používat ba-
líčky, jmenné prostory, hlavičkové soubory. Vše podle toho, v jakém jazyce pracujete.

Snažte se o dosažení konkrétního refaktorování. Mnoho specifických postupů ve-
doucích k restrukturalizaci kódu, popsaných ve 24. kapitole vyústí v tvorbu nových
tříd. Platí to o převodu jedné třídy na dvě, o ukrývání delegátů, o odstraňování pro-
středníků a o zavádění rozšiřujících tříd. Nové třídy vznikají z touhy po dosažení kte-
réhokoli z výše uvedených cílů.

Kterým třídám se vyhýbat
I když jsou třídy jako takové v pořádku, můžete se chytit do pasti. Určitým třídám bys-
te se totiž měli vyhýbat.

Vyhýbejte se božským třídám. Vyvarujte se tvorbě vševědoucích tříd, jež vše znají a vše
umějí. Pokud třída tráví čas získáváním dat od jiných tříd pomocí rutin Get() a Set(), tedy
strká nos do jejich záležitostí a říká jim, co mají dělat, ptejte se, zda by pro takovou
funkci nebylo lépe, kdyby byla přímo zakomponována do dotyčných tříd (Riel 1996).

Odstraňte bezvýznamné třídy. Pokud se třída skládá pouze z dat, ale neplní žádné
úkoly, ptejte se, zda je to skutečně třída. Zvažte, zda by nebylo lepší převést ji na člen-
skou datovou složku nebo na atribut jiné třídy.

Tento typ t¯ídy se obvykle nazývá struktura. Více se o nÏm dovíte v podkapitole 13.1, Struktury.

Vyvarujte se tříd, jejichž názvy jsou odvozeny od sloves. Třída, která nabízí pouze
chování, ale neobsahuje žádná data, není ve skutečnosti třídou. „Třídu“ jako
DatabaseInicialization() nebo StringBuilder() převe�te raději na rutinu jiné třídy.
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Shrnutí důvodů pro tvorbu třídy
Jak by asi vypadal seznam rozumných důvodů pro tvorbu třídy?

� modelování objektů skutečného světa,

� modelování abstraktních objektů,

� snížení míry složitosti,

� izolace složitosti,

� ukrývání implementačních detailů,

� omezení dopadu změn,

� ukrývání globálních dat,

� větší efektivita předávání parametrů,

� tvorba ústředních řídicích bodů,

� využití hotového kódu,

� plánování rodiny programů,

� balíčkování souvisejících operací,

� dosažení určitého refaktorování.

6.5 Jazykové otázky
Přístup k třídám se v různých programovacích jazycích liší velmi zajímavým způsobem.
Uvažujte, jak byste v odvozené třídě překryli členskou rutinu kvůli dosažení polymor-
fismu. V jazyce Java lze implicitně překrýt všechny rutiny. Chcete-li v překrytí zabránit,
musíte rutinu v bázové třídě pomocí klíčového slova final deklarovat jako konečnou.
V jazyce C++ rutiny implicitně překrývat nelze. Chcete-li rutinu překrýt, je třeba ji v bá-
zové třídě deklarovat jako virtuální (virtual). V jazyce Visual Basic nestačí, že je rutina
v bázové třídě deklarována pomocí klíčového slova overridable. V odvozené třídě je
třeba navíc při překrývání použít klíčové slovo overrides.

Podívejte se na určité oblasti, jež se v jednotlivých jazycích liší:

� chování překrývaných konstruktorů a destruktorů ve stromu dědičnosti,

� chování konstruktorů a destruktorů během ošetřování výjimek,

� význam implicitních konstruktorů (konstruktory bez argumentů),

� okamžik volání destruktoru nebo ukončovací metody (finalizer),

� prozřetelnost při překrývání vestavěných operátorů, včetně operátorů přiřazení
a rovnosti,

� způsob ošetření paměti během tvorby a odstraňování objektů nebo během jejich
deklarací či ukončení platnosti.

Podrobné pojednání o nastíněných problémech překračuje rámec této knihy. V oddílu
Další prameny však uvádíme seznam pramenů, z nichž můžete při dalším studiu
úspěšně čerpat.
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6.6 Nad rámec tříd: Balíčky
Další podrobnosti o rozdílech mezi t¯ídami a balíËky najdete v oddíluÚrovnÏ návrhu v podkapitole 5.2.

Třídy jsou v současné době nejlepším způsobem, jímž mohou programátoři dosáhnout
požadované modularity. Ale modularita je rozsáhlé téma a pojem tříd překračuje. Bě-
hem několika posledních desetiletí pokročil vývoj softwaru kupředu. Zvětšilo se členě-
ní agregací, s nimiž musíme pracovat. První agregací, s níž jsme se setkali, byl příkaz,
jenž se ve své době jevil jako obrovský krok od strojových instrukcí. Potom přišly pod-
programy a ještě později třídy.

Je evidentní, že bychom cílů abstrakce a zapouzdření dosáhli lépe, kdybychom měli
dobré nástroje pro agregování skupin objektů. Jazyk Ada podporoval pojem balíčků
před více než deseti lety. Java podporuje balíčky dnes. Programujete-li v jazyce, který
balíčky nepodporuje přímo, můžete vytvořit vlastní verzi balíčků a vynutit tento pojem
prostřednictvím programovacích standardů obsahujících následující podmínky:

� konvence pojmenování, jež odlišují, které třídy jsou veřejné a které jsou pro sou-
kromé potřeby balíčku,

� konvence pojmenování, konvence uspořádání kódu (struktura projektu) nebo obo-
jí, jež slouží k určení, do jakého balíčku příslušná třída patří,

� pravidla určující nejen to, které balíčky lze použít v jiných balíčcích, ale i to, zda je
lze použít na základě dědění, zahrnutí nebo obojího.

Uvedená provizoria jsou dobrými příklady rozlišování mezi programováním v jazyce
a programováním do jazyka. Více se o rozdílech mezi oběma přístupy dovíte v podka-
pitole 34.4 nazvané Programujte do jazyka, nikoli v něm.

Následuje kontrolní seznam shrnující úvahy týkající se kvality t¯ídy. Seznam krok˘ nezbytných
k tvorbÏ t¯ídy najdete v kontrolním seznamu Proces programování v pseudokódu v 9. kapitole.

Kontrolní seznam: Kvalita třídy

Abstraktní datové typy

� Uvažovali jste o třídách svého programu jako o abstraktních datových typech
a vyhodnotili jste jejich rozhraní právě z tohoto pohledu?

Abstrakce

� Má třída ústřední cíl?

� Je třída vhodně pojmenována? Popisuje název její ústřední cíl?

� Poskytuje rozhraní třídy konzistentní abstrakci?

� Je z rozhraní třídy zřejmé, jak byste měli třídu použít?

� Je rozhraní třídy dostatečně abstraktní, abyste nemuseli uvažovat o způsobu, jakým
jsou její služby implementovány? Můžete s třídou zacházet jako s černou skříňkou?

� Jsou služby třídy tak kompletní, aby se do jejích interních dat nemusely připlétat
další třídy?

� Byly z třídy odstraněny všechny nesouvisející informace?
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� Uvažovali jste o rozdělení třídy na komponentové třídy a rozdělili jste ji na ma-
ximální počet takových tříd?

� Usilujete při veškerých změnách třídy o zachování integrity jejího rozhraní?

Zapouzdření

� Minimalizuje třída dostupnost svých datových složek?

� Neodhaluje třída členské datové složky?

� Ukrývá třída své implementační detaily, jak to jen programovací jazyk dovoluje?

� Neobsahuje třída žádné předpoklady o svých uživatelích, ani o odvozených třídách?

� Je třída nezávislá na ostatních třídách? Má s nimi volné vazby?

Dědění

� Je dědění použito pouze k modelování relací typu „je“? Řídí se odvozené třídy
zásadou LSP?

� Popisuje dokumentace třídy strategii dědění?

� Nepřekrývají odvozené třídy „nepřekrývatelné“ rutiny?

� Jsou společná rozhraní, data a společné chování umístěna na nejvyšší možné
místo v hierarchii dědičnosti?

� Nejsou stromy dědičnosti příliš velké?

� Jsou všechny datové složky bázové třídy soukromé?

Další implementační detaily

� Obsahuje třída maximálně sedm datových členů?

� Minimalizuje třída přímá i nepřímá volání rutin implementovaných v jiných třídách?

� Spolupracuje třída s ostatními třídami pouze v případě skutečné potřeby?

� Jsou všechny datové složky inicializovány v konstruktoru?

� Je třída navržena pro hluboké kopie objektů (pokud ovšem neexistuje pádný
důvod pro užití mělkých kopií)?

Jazykové otázky

� Prozkoumali jste všechny jazykové otázky týkající se tříd ve vašem konkrétním
programovacím jazyce?

Další prameny
Třídy obecně

Bertrand Meyer: Object-Oriented Software Construction, 2nd ed. (Tvorba objektově ori-
entovaného softwaru, 2. vydání). New York, NY: Prentice Hall PTR, 1997. Tato kniha
obsahuje podrobný rozbor abstraktních datových typů. Kromě toho vysvětluje, jak tyto
typy utvářejí základ tříd. V kapitolách 14–16 se dovíte mnoho podrobností o dědění.
Meyer v 15. kapitole dokazuje, že je zastáncem vícenásobného dědění.

Arthur J. Riel: Object-Oriented Design Heuristics (Heuristika objektově orientovaného
návrhu). Reading, MA: Addison-Wesley, 1996. Tato kniha obsahuje řadu návrhů na
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zlepšení návrhu programu, většinou na úrovni tříd. Před několika lety jsem se jí vyhý-
bal, protože se mi jevila jako příliš rozsáhlá – hovořte o lidech zavřených ve sklenících!
Ovšem tělo knihy má asi jen 200 stránek a kniha se čte velmi dobře. Obsah je navíc cí-
levědomý a velmi praktický.

Jazyk C++

Scott Meyers: Effective C++: 50 Specific Ways to Improve Your Programs and Designs,
2nd ed. (Efektivní C++: 50 způsobů, jak zlepšit programy a návrhy, 2. vydání). Reading,
MA: Addison-Wesley, 1998.

Scott Meyers: 1996, More Effective C++: 35 New Ways to Improve Your Programs and
Designs (Efektivnější jazyk C++: 35 nových způsobů, jak zlepšit programy a návrhy).
Reading, MA: Addison-Wesley, 1996. Obě Meyersovy knihy jsou kanonickými refe-
renčními příručkami všech programátorů v jazyce C++. Jsou zábavné a pomáhají vštípit
smysl pro nuance jazyka C++.

Java

Joshua Bloch: Effective Java Programming Language Guide (Java efektivně, Grada Pub-
lishing 2002). Boston, MA: Addison-Wesley, 2001. Tato kniha nabízí velmi mnoho dob-
rých rad týkajících se jazyka Java. Kromě toho obsahuje úvod do obecnějších, ale
dobrých objektově orientovaných postupů.

Visual Basic

Následující tituly jsou dobrými příručkami, v nichž se dočtete o třídách v jazyce Visual Basic.

James Foxall: Practical Standards for Microsoft Visual Basic .NET (Praktické standardy
pro Microsoft VB.NET). Redmond, WA: Microsoft Press, 2003.

Gary Cornell a Jonathan Morrison. Programming VB .NET: A Guide for Experienced
Programmers (Programování v jazyce VB.NET: Průvodce pro zkušené programátory).
Berkeley, CA: Apress, 2002.

Fred Barwell a kolektiv Professional VB.NET, 2nd ed. (Profesionální programování
v jazyce VB.NET, 2. vydání). Wrox, 2002.

Zapamatujte si
� Rozhraní třídy by mělo nabízet konzistentní abstrakci. Mnoho problémů vzniká

v důsledku porušení této zásady.

� Rozhraní třídy by mělo něco ukrývat – systémové rozhraní, návrhová rozhodnutí
nebo implementační detaily.

� Skládání je obvykle vhodnější než dědění. To ovšem neplatí při modelování vztahu
typu „je“.

� Dědění je velmi efektivním nástrojem, ale zvyšuje složitost programu, což znamená, že
je protikladem základního technického pravidla tvorby softwaru: zvládání složitosti.

� Třídy jsou základním nástrojem pro zvládání složitosti. Věnujte proto jejich návrhu
maximum pozornosti.
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Obsah

� 7.1 Rozumné důvody pro tvorbu rutiny

� 7.2 Návrh na úrovni rutiny

� 7.3 Dobré názvy rutin

� 7.4 Jak dlouhá může rutina být?

� 7.5 Jak používat parametry rutin

� 7.6 Zvláštní úvahy na téma užití funkcí

� 7.7 Makra a vložené rutiny

Související témata

� Jak postupovat při tvorbě rutiny, viz podkapitola 9.3

� Pracovní třídy, viz 6. kapitola

� Obecné návrhové techniky, viz 5. kapitola

� Architektura softwaru, viz podkapitola 3.5

V 6. kapitole jsme popisovali podrobnosti tvorby tříd. V této kapitole se zaměříme na ruti-
ny, na znaky, jež odlišují dobrou rutinu od špatné. Chcete-li si raději nejprve nastudovat
otázky ovlivňující návrh rutin, nalistujte 5. kapitolu. Teprve pak se vra�te k této kapitole.
Některé důležité atributy vysoce kvalitních rutin jsou popsány rovněž v 8. kapitole nazva-
né Defenzivní programování. Pokud vás zajímají spíše jednotlivé kroky tvorby rutin a tříd,
začněte 9. kapitolou nazvanou Proces programování v pseudokódu.

Dříve, než se dostaneme k detailům vysoce kvalitních rutin, měli bychom upřesnit dva
základní termíny. Co je to „rutina“? Rutina je samostatnou metodou nebo procedurou,
kterou voláme za jediným účelem. Jako příklad lze uvést funkci v jazyce C++, metodu
v jazyce Java, případně funkci nebo proceduru v jazyce Microsoft Visual Basic. V urči-
tých případech lze za rutiny považovat rovněž makra v jazycích C a C++. Při tvorbě ru-
tin můžete uplatnit mnoho různých technik.

Co je to vysoce kvalitní rutina? Není lehké na to odpovědět. Snad nejjednodušší odpo-
vědí je ukázka, co takovou rutinou rozhodně není. Podívejte se na první příklad ne-
kvalitní rutiny.

P¯íklad nekvalitní rutiny v jazyce C++

void HandleStuff( CORP_DATA & inputRec, int crntQtr, EMP_DATA empRec, 
  double & estimRevenue, double ytdRevenue, int screenX, int screenY, 
  COLOR_TYPE & newColor, COLOR_TYPE & prevColor, StatusType & status, 
  int expenseType )
{
  int i; 
  for ( i = 0; i < 100; i++ )  { 
    inputRec.revenue[i] = 0; 
    inputRec.expense[i] = corpExpense[ crntQtr ][ i ]; 
  } 
  UpdateCorpDatabase( empRec ) ; 
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