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Cucumber & Rspec –
z zewnątrz do środka
aplikacji Rails
Od koncepcji biznesowej do kodu aplikacji
Framework Ruby on Rails zyskał w ciągu kilku ostatnich
lat olbrzymią popularność. Stało się tak gdyż głównym
założeniem frameworka jak zwiększenie produktywności
programisty poprzez dostarczenie zestawu gotowych
narzędzi wspomagających proces wytwarzania aplikacji
internetowych zwanych potocznie “webowymi”.
Dowiesz się:

Powinieneś wiedzieć:

• W jaki sposób wykorzystać podejście BDD w rozwijanych
przez siebie aplikacjach
• Jak efetykwnie pracować z narzędziami Cucumber i Rspec
• Jak zmniejszyć dystans między kodem a konceptem biznesowym aplikacji

• Znać podstawy tworzenia aplikacji z użyciem frameworka Ruby on Rails
• Znać podstawy testowania aplikacji TDD / BDD

K

olejnym istotnym założeniem, jeżeli nie najważniejszym, leżącym u podstaw powstania tego frameworka jest skupienie się na zapewnieniu programiście zadowolenia z wykonywanej pracy.
Założenie to zostało spełnione poprzez maksymalne
uproszczenie zestawu API wewnętrznych funkcji frameworka, oparcie się na wykorzystaniu konwencji ponad konfigurację oraz udostepnieniu prostej architektury aplikacji bazującej na konwencji REST.
Framework Ruby on Rails nie powstał przypadkowo
w oparciu o język Ruby. To właśnie język Ruby dzięki swoim unikalnym właściwością umożliwił powstanie frameworka w takiej postaci. Ruby umożliwił bardzo ekspresyjny sposób tworzenia API w postaci deklaratywnych konstrukcji bliskich konstrukcjom języka
naturalnego lecz dedykowanych dla konkretnych specyficznych problemów (tzw. Domain Specific Language - DSL).
Najważniejszą jednak koncepcją w kontekście tego
artykułu, która jest niejako wizytówką frameworka Ruby on Rails, jest zautomatyzowane testowanie prak-

4

tycznie każdego komponentu wchodzącego w skład
pełnej aplikacji internetowej. Ruby on Rails jako pierwszy framework został zintegrowany z pełnym stosem
- frameworkiem testowania. Od samego początku zaadaptowane zostało podejście Test Driven Development oparte na tworzeniu w pierwszej kolejności testów w języku Ruby z wykorzystaniem gotowego zestawu assercji - metod które umożliwiał porównywanie
wyników działania kodu z oczekiwanymi wartościami.
Dopiero po utworzeniu kodu testów tworzyło się implementacje bazującą na jakiejś strukturze czy hierarchii klas.
Po implementacji wszystkie testy powinny zasygnalizować poprawną weryfikację z przypadkami testowymi. Przypadki testowe zapisane w kodzie Ruby oprócz ułatwienia procesu tworzenia kodu w sposób bardziej systematyczny i wykrywania na bierząco błędów w implementacji, stanowią również swojego rodzaju polisę ubezpieczeniową projektu. Dzieje
się tak ponieważ wraz z rozwojem aplikacji zwiększa
się również baza testów którym testowany kod pod-
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lega. Taka biblioteka testów praktycznie natychmiast
po uruchomieniu jest w stanie wykryć błędy regresyjne wynikające ze zmian nanoszonych w kodzie. Takie błędy często nie są oczywiste ze względu na swój
daleki zasięg oddziaływania na całą bazę kodu aplikacji.
Również użycie języka skryptowego, jakim jest język Ruby, wymusiło mocne skupienie się na procesie
testowania, ze względu na jego dynamiczne możliwości (brak statycznego typowania, możliwość przedefiniowania standardowych metod itd.), jak również ze
względu na całkowity brak procesu kompilacji, który
w językach ze statycznym typowaniem wykrywał więkListing 1.
source 'http://rubygems.org'
gem 'rails', '3.0.3'
# Bundle edge Rails instead:
# gem 'rails', :git => 'git://github.com/rails/
rails.git'
gem 'sqlite3-ruby', :require => 'sqlite3'
gem 'haml', '>= 3.0.16'

gem 'compass', '>= 0.10.4'
gem 'rails3-generators'
gem 'haml-rails'
gem 'httparty'

gem "jquery-rails"
group :development, :test do

gem 'rspec-rails', '>= 2.1.0'
gem 'hpricot'

gem 'rspec_hpricot_matchers', '>= 1.0'
gem 'autotest', '>= 4.4.2'

gem 'autotest-rails', '>= 4.1.0'

gem 'factory_girl', :git => 'git://github.com/

thoughtbot/factory_girl.git'

if RUBY_PLATFORM =~ /darwin/

gem 'autotest-growl', '>= 0.2.6'

szość błędów niedoświadczonych programistów, lub
po prostu zwykłych przeoczeń.
Wykrywanie błędów w ten sposób w Ruby on Rails
ma szczególne znaczenie gdyż w związku z uproszczeniem narzędzi, sam proces wytwarzania aplikacji
znacznie przyśpieszył. Efektem tego jest dość intensywny i stały rozwój aplikacji, odporny na częste zmiany wymagań biznesowych.
Skoncentrowanie się na testowaniu w kontekście frameworka Ruby on Rails ma również tą zaletę, że programiści są już przyzwyczajeni do takiego trybu pracy, a w związku z tym wprowadzanie nowych narzędzi
lub frameworków testowania nie zwiększało w sposób
drastyczny krzywej uczenia i czasu niezbędnego na
poznanie nowego stosu (o ile oczywiście nadal są one
zbieżne z wcześniej wyuczonymi nawykami).

Rspec

Biblioteka RSpec rozszerza zestaw narzędzi testowania frameworka Ruby on Rails o wykorzystanie dodatkowych klas do specyfikacji modeli, widoków, kontrolerów czy choćby helperów (metod pomocnicznych). Biblioteka RSpec może zarówno współistnieć w aplikacji
ze standardowym stosem testowania opartym o testy
jednostkowe, jak również może go całkowicie zastąpić. Stało się to znacznie łatwiejsze wraz z wydaniem
frameworka Ruby on Rails w wersji 3.x za sprawą lepszego projektu API które zapewnia obecnie wymienność poszczególnych elementów frameworka na ich
alternatywne rozwiązania. Oczywiscie nadal dostępny jest standardowy zestaw instalowany wraz z frameworkiem.
Specyfikacje w postaci klas zapewniają kompletną
izolację przypadków testowych. Taka całkowita izolacja może być również bardzo ryzykowana ze względu
na zbyt wąski zakres testowanych zmian nie obejmujący testowania integracyjnego. Testowanie integracyjne zapewnia, że konkretny scenariusz użycia aplikacji
wykorzystujący kilkanaście funkcjonalności zakończy
się pomyślnie.
Przykładowy scenariusz pracy z RSpec:

gem 'rspec-rails', '>= 2.1.0'

1. Napisanie specyfikacji, której wykonanie się nie
powiedzie ze względu na brak implementacji. (kolor czerwony)
2. Implementacja kodu podlegającego specyfikacji
3. Zweryfikowanie zgodności - pomyślne wykonanie
specyfikacji. (kolor zielony)
4. Refaktoryzacja, czyszczenie kodu, optymalizacje.

gem 'cucumber', '>= 0.8.5'

Cucumber

end

gem 'autotest-fsevent', '>= 0.2.3'

end

group :cucumber do

gem 'database_cleaner', '>= 0.5.2'
gem 'capybara', '>= 0.4.0'

gem 'cucumber-rails', '>= 0.3.2'

end
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Testowaniem integracyjnym zajmuje się biblioteka Cucumber, stanowiąc uzupełnienie dla biblioteki RSpec.
Bibliteka ta umożliwia, z użyciem takich narzędzi jak
Webrat czy Selenium, testowanie z perspektywy użyt-
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kownika końcowego, czyli z poziomu scenariusza użycia na poziomie przeglądarki z wykorzystaniem zarówno części serwerowej jak również warstwy prezentacji tworzonej z wykorzystaniem języka HTML wpomaganego językiem JavaScript. Scenariusze Cucumbera
zostały zaprojektowane tak by były definiowane w formie języka naturalnego w narracyjnej formie na biznesowym poziomie wraz z opisem poszczególnych kroków postępowania i weryfikacji.
Zdefiniowane scenariusze Cucumber’a stanowią
biznesowy opis aplikacji, który ma bezpośrednie mapowanie biznesowego konceptu na działający kod. Taki sposób pracy z wykorzystaniem Cucumber’a wspiera doskonale współpracę i komunikację między działem wymagań biznesowych, właścicielem produktu,
a programistami, którzy implementują aplikację zgodnie z konceptem biznesowym (w tym wypadku koncept może być definiowany w całości z użyciem scenariuszy Cucumber’a - ze względu na prostą konwencję tworzenia i definiowania kroków w języku naturalnym oraz w sposób narracyjny).

Od zewnątrz do środka

Podejście “Od zewnątrz do środka” oznacza, że testowanie i implementację rozpoczynamy od widoku
poprzez helpery i kontrolery do modelu. Definiowanie kryteriów odbioru funkcjonalności zakłada bardziej
dogłębną analiazę ich użyteczności. Pozwala to na
wczesną identyfikację wymagań interfejsów i fizycznych obiektów na poziomie podejmowania decyzji.

W konsekwencji decyzje te bazują na realnych, bierzących wymaganiach.
Oto przykładowy scenariusz pracy ze stosem Ruby
on Rails, Cucumber i Rspec:
1. Tworzymy scenariusz, upewniając się że doskonale rozumiemy zakres i zasięg wymagań biznesowych które przychodzą z zewnątrz, włączając
w to jak aplikacja ma się zachowywać i wyglądać
z punktu widzenia interefejsu użytkownika.
2. Uruchamiamy nasz scenariusz za pomocą Cucumber’a. To pokaże które kroki muszą zostać
zdefiniowane lub są oczekujące (ang. pending).
3. Tworzymy brakujące definicje kroków i ponownie
uruchamiamy screnariusz za pomocą Cucumber’a.
4. Implementujemy widok wykorzystując RSpec (cykl
czerwony / zielony / refaktoryzacja), identyfikując
kontrolery, akcje i zmienne instancji (wspóldzielone między kontrolerem i widokiem)
5. Implementujemy kontrolery wykorzystując RSpec
(cykl czerwony / zielony / refaktoryzacja), identyfikujemy potrzebne modele i upewniamy się, że
zmienne instancji są poprawnie przypisane.
6. Implementujemy modele wykorzystując Rspec
(cykl czerwony / zielony / refaktoryzacja), definiujemy schemat danych za pomocą migracji, identyfikujemy metody biznesowe wymagane przez model oraz widok.
7. Po skończonej implementacji uruchamiamy scenariusz Cucumber’a upewniając się, że wykonuje się

Listing 2.
require File.expand_path('../boot', __FILE__)
require 'rails/all'
Bundler.require(:default, Rails.env) if defined?(Bundler)
module Krotco

class Application < Rails::Application
config.generators do |g|

g.test_framework :rspec, :fixture => true, :views => false

g.fixture_replacement :factory_girl, :dir => 'spec/factories'
g.template_engine :haml

end

config.action_view.javascript_expansions[:defaults] = %w(jquery rails)
config.encoding = "utf-8"

config.filter_parameters += [:password]

end

end
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poprawnie (kolor zielony), następnie identyfikujemy miejsca które wymagają refaktoryzacji i powtarzamy cykl uruchamiania scenariusza.
Po każdym cyklu pracy ze scenariuszem przechodzimy do następnego. Po implementacji wszystkich scenariuszy zaplanowanych na daną iterację oddajemy
produkt do weryfikacji przez właściciela produktu celem sprawdzenia produktu ze względu na zgodność
z oczekiwaniami. Jeżeli dostępność właściciela jest
natychmiastowa możemy weryfikować każdy sceriusz
natychmiast po zaimplementowaniu.

Przykładowy projekt

Przykład rozpoczynamy od stworzenia nowego projektu
~$ rails new krotco -T -J

Komenda ta stworzy nowy katalog o nazwie krotco i wygeneruje szkielet aplikacji Ruby on Rails wewnątrz z pominięciem użycia wbudowanego frameworka testów (-T) oraz z pominięciem biblioteki javascript - prototype (-J).
Teraz wchodzimy do katalogu i sprawdzamy jego zawartość:

Listing 3.

~$ cd krotco

When /^(?:|I )go to (.+)$/ do |page_name|

Jednym z wygenerowanych plików jest plik Gemfile
który z wykorzystaniem narzędzia Bundler używany
jest do konfiguracji zależności zewnętrznych komponentów i bibliotek względem naszego projektu. Otwieramy ten plik i modyfikujemy go by wyglądał następująco (Listing 1).
W powyższym przykładzie użyte zostało porównanie wersji “>=”, które nie jest zalecane w produkcyjnych aplikacjach, ze względu na możliwe zmiany
API w nowszych wersjach wykorzystywanych komponentów czy bibliotek. Konfiguracja ta zawiera również standardowy zestaw bibliotek wykorzystywanych
przez autora do prototypowania (użycie factory_girl
zamiast mechanizmu fixtures, użycie haml dla widoków itp.)
Na tym etapie przechodzimy do instalacji wyżej zdefiniowanych zależności za pomocą komendy:

visit path_to(page_name)

end

When /^(?:|I )press "([^"]*)"(?: within "([^"]*)")?$/
do |button, selector|

with_scope(selector) do
click_button(button)

end

end

When /^(?:|I )follow "([^"]*)"(?: within

"([^"]*)")?$/ do |link, selector|

with_scope(selector) do
click_link(link)

end

end

~/krotco$ bundle install

Listing 4.
...

(::) failed steps (::)
no link with title, id or text 'New site' found (Capybara::ElementNotFound)

./features/step_definitions/web_steps.rb:35:in `block (2 levels) in <top (required)>'
./features/step_definitions/web_steps.rb:14:in `with_scope'

./features/step_definitions/web_steps.rb:34:in `/^(?:|I )follow "([^"]*)"(?: within "([^"]*)")?$/'
features/creating_new_url_shortcut.feature:8:in `And I follow "New site"'
Failing Scenarios:

cucumber features/creating_new_url_shortcut.feature:6 # Scenario: Creating shotcut for url
1 scenario (1 failed)

5 steps (1 failed, 3 skipped, 1 passed)
0m0.875s

www.sdjournal.org
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Po poprawnym zainstalowaniu zależności powinniśmy mieć dostęp do nowych generatorów z poziomu
polecenia ‘rails generate’:
~/krotco$ rails g

Usage: rails generate GENERATOR [args] [options]

Dla nas najbardziej istotne będą genratory: rspec:
install, cucumber:install oraz jquery:install
W pierwszej kolejności generujemy konfiguracje
Rspec:
~/krotco$ rails generate rspec:install

Listing 5.
~/krotco[master*]$ rake spec
...

Pending:

HomeHelper add some examples to (or delete) /Users/andrzejsliwa/krotco/spec/helpers/home_helper_spec.rb
# Not Yet Implemented

# ./spec/helpers/home_helper_spec.rb:14
Failures:
1) HomeController should have correct routing for ajax

Failure/Error: { :get => "/" }.should route_to(:controller => 'home', :action => 'index')
No route matches "/"

# ./spec/controllers/home_controller_spec.rb:6:in `block (2 levels) in <top (required)>'

Finished in 0.03337 seconds

2 examples, 1 failure, 1 pending
rake aborted!
...

Listing 6.
~/krotco$ rake spec
...

Finished in 0.03326 seconds

2 examples, 0 failures, 1 pending
Na tym etapie mozemy zdefiniować oczekiwania w stosunku do metody index.
require 'spec_helper'
describe HomeController do

# upewniamy sie ze routing został prawidłowo zdefiniowany
it "should have correct routing for ajax" do

{ :get => "/" }.should route_to(:controller => 'home', :action => 'index')

end

# upewniamy się że akcja index istnieje i zwraca stronę w odpowiedzi na żądanie
it "should show main page" do
get 'index'

response.should be_success

end

end
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create .rspec
create spec

create spec/spec_helper.rb
create autotest

create autotest/discover.rb

Poszczególne pliki zawierają:
•

w tym pliku definiujemy opcje z którymi
będzie wywoływany rspec za pomocą polecenia

.rspec:

rake spec

•

w tym pliku znajduje się
kod odpowiedzialny za wczytanie rspeca i konfiguracji, jak również definiuje on wykorzystanie dodatkowych rozszerzeń.
• autotest/discover.rb: w tym pliku definiujemy typy klas używanych przez autotest (celem właściwej integracji i określenia charakteru projektu)
Następnie generujemy konfigurację Cucumber’a:
spec/spec _ helper.rb:

~/krotco$ rails generate cucumber:install
create config/cucumber.yml

Listing 7.
~/krotco$ rake spec
...

Failures:
1) HomeController should show main page
Failure/Error: get 'index'

The action 'index' could not be found for HomeController

# ./spec/controllers/home_controller_spec.rb:11:in `block (2 levels) in <top (required)>'

Finished in 0.10064 seconds

3 examples, 1 failure, 1 pending

Listing 8.
~/krotco$ rake spec
...

Finished in 0.08832 seconds

3 examples, 0 failures, 1 pending
W tym momencie możemy wrócic do scenariusza:
~/krotco$ script/cucumber features/creating_new_url_shortcut.feature
...

(::) failed steps (::)
no link with title, id or text 'New site' found (Capybara::ElementNotFound)

./features/step_definitions/web_steps.rb:35:in `block (2 levels) in <top (required)>'
./features/step_definitions/web_steps.rb:14:in `with_scope'

./features/step_definitions/web_steps.rb:34:in `/^(?:|I )follow "([^"]*)"(?: within "([^"]*)")?$/'
features/creating_new_url_shortcut.feature:8:in `And I follow "New site"'
Failing Scenarios:

cucumber features/creating_new_url_shortcut.feature:6 # Scenario: Creating shotcut for url
1 scenario (1 failed)

5 steps (1 failed, 3 skipped, 1 passed)
0m0.981s
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create script/cucumber

Listing 10.

create features/step_definitions

~/krotco$ rails g controller sites new

chmod script/cucumber

create features/step_definitions/web_steps.rb

create

app/controllers/sites_controller.rb

create features/support/paths.rb

invoke

haml

exist lib/tasks

create

create features/support

create features/support/env.rb
create lib/tasks/cucumber.rake
gsub config/database.yml

gsub config/database.yml force config/database.yml

Poszczególne pliki zawierają:
•

w tym pliku znajduje się definicja profili wykorzystywanych do uruchomienia
cucumbera
features/step _ definitions/web _ steps.rb: w tym
pliku znajdują się definicje standardowych kroków
features/support/env.rb: w tym pliku znajduje się
kod odpowiedzialny za wczytanie i konfigurację
cucumbera
features/support/paths.rb: w tym pliku definiujemy mapowanie nazw na bezpośrednie ścieżki
aplikacji (np. “the homepage” -> ‘/’)
script/cucumber: plik polecenia uruchamiającego
cucumbera
lib/tasks/cucumber.rake: plik z definicją zadań
do uruchomienia cucumbera za pomcą polecania
config/cucumber.yml:

•
•
•
•
•

rake

route

create
invoke
create
create
create
invoke
create
invoke
create

get "sites/new"

app/views/sites

app/views/sites/new.html.haml

rspec

spec/controllers/sites_controller_
spec.rb

spec/views/sites

spec/views/sites/new.html.haml_
helper

spec.rb

app/helpers/sites_helper.rb
rspec

spec/helpers/sites_helper_spec.rb

~/krotco$ rails generare jquery:install
remove public/javascripts/controls.js
remove public/javascripts/dragdrop.js
remove public/javascripts/effects.js

remove public/javascripts/prototype.js
fetching jQuery (1.4.4)

create public/javascripts/jquery.js

create public/javascripts/jquery.min.js

fetching jQuery UJS adapter (github HEAD)
create public/javascripts/rails.js

Ze względu na to, że nie korzystamy z biblioteki prototype musimy również wygenerować konfigurację jquery:

Kolejnym krokiem, który jest wymagany do prawidłowego działania, jest konfiguracja wykorzystania po-

Listing 9.
~/krotco$ script/cucumber features/creating_new_url_shortcut.feature
…

(::) failed steps (::)
undefined local variable or method `new_site_path' for #<#<Class:0x00000104bfa680>:0x00000104bf81c8> (ActionView:
:Template::Error)

./app/views/home/index.html.haml:3:in
...

./features/step_definitions/web_steps.rb:20:in `/^(?:|I )am on (.+)$/'

features/creating_new_url_shortcut.feature:7:in `Given I am on the homepage'
Failing Scenarios:

cucumber features/creating_new_url_shortcut.feature:6 # Scenario: Creating shotcut for url
1 scenario (1 failed)

5 steps (1 failed, 4 skipped)
0m1.079s
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szczególnych elementów w ramach standardowych
generatorów.
Konfiguracja
odbywa
się
w pliku
config/
application.rb (patrz: config.generators) (Listing 2).
Aby przetestować naszą konfigurację musimy najpierw przygotować bazę danych:
~/krotco$ rake db:create:all
~/krotco$ rake db:migrate

~/krotco$ rake db:test_prepare

Sprawdzamy działanie RSpec:

Wynikiem w/w polecenia powinno być:
~/krotco$ rake spec

(in /Users/username/krotco)

No examples matching ./spec/**/*_spec.rb could be found

Sprawdzamy działanie Cucumber:
~/krotco$ rake cucumber

Wynikiem w/w polecenia powinno być:
...

~/krotco$ rake spec

Using the default profile...

Listing 11.
~/krotco$ script/cucumber features/creating_new_url_shortcut.feature
...

(::) failed steps (::)
cannot fill in, no text field, text area or password field with id, name, or label 'Url' found (Capybara::
ElementNotFound)

./features/step_definitions/web_steps.rb:41:in `block (2 levels) in <top (required)>'
./features/step_definitions/web_steps.rb:14:in `with_scope'

./features/step_definitions/web_steps.rb:40:in `/^(?:|I )fill in "([^"]*)" with "([^"]*)"(?: within "([^"]*)")?$/'
features/creating _ new _ url _ shortcut.feature:9:in `And I fill in "Url" with "http://andrzejsliwa.com/
2010/08/02/aplikacja-django-na-gae/"'

Failing Scenarios:

cucumber features/creating_new_url_shortcut.feature:6 # Scenario: Creating shotcut for url
1 scenario (1 failed)

5 steps (1 failed, 2 skipped, 2 passed)
0m1.720s

Listing 12.
= form_for @site do |f|
-if @site.errors.any?
#error_explanation

%h2= "#{pluralize(@site.errors.count, "error")} prohibited this url from being cutted:"
%ul

- @person.errors.full_messages.each do |msg|
%li= msg

.field

= f.label :url

= f.text_field :url

.actions

= f.submit 'Save'

www.sdjournal.org
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0 scenarios

Listing 14.

0 steps

0m0.000s

require 'spec_helper'

Na tym etapie mamy sprawdzoną konfigurację naszej
aplikacji i możemy przystąpić do demonstracji wykorzystania RSpec i Cucumera na konkretnym przykładzie:
W pierwszym kroku tworzymy scenariusz (features/
creating_new_url_shortcut.feature):

describe SitesController do
it "should display new site" do
get 'new'

response.should be_success

end

Feature: Creating new url shortcut

it "should create new site" do

In order to have short url
As a anonymous user

lambda {

post 'create', :site => { :url =>
"www.google.pl" }

I want to create them easily
Scenario: Creating shotcut for url
Given I am on the homepage

response.should be_success

And I follow "New site"

}.should change(Site, :count).by(1)

end

And I fill in "Url" with "http://andrzejsliwa.com/

end

2010/08/02/aplikacja-django-na-gae/"
And I press "Save"

Then I should see "Url saved successfuly."

Poszczególne kroki scenariusza są bezpośrednio mapowane przez Cucumbera na ich implementacje, zapewniając parametryzowanie i możliwość ponownego
wykorzystania w innych scenariuszach. Przykład implementacji kroków wygląda następująco (fragment pliku:
features/step _ definitions/web _ steps.rb ) (Listing 3).

Tak przygotowany scenariusz uruchamiamy za pomocą polecenia:
~/krotco$ script/cucumber features/creating_new_url_
shortcut.feature

Rezultatem wykonania jest taki oto komunikat (Listing 4).

Listing 13.
~/krotco$ script/cucumber features/creating_new_url_shortcut.feature
...

(::) failed steps (::)
expected #has_content?("Url saved successfuly.") to return true, got false (RSpec::Expectations::
ExpectationNotMetError)

./features/step_definitions/web_steps.rb:110:in `block (2 levels) in <top (required)>'
./features/step_definitions/web_steps.rb:14:in `with_scope'

./features/step_definitions/web_steps.rb:108:in `/^(?:|I )should see "([^"]*)"(?: within "([^"]*)")?$/'
features/creating_new_url_shortcut.feature:11:in `Then I should see "Url cutted successfuly."'
Failing Scenarios:

cucumber features/creating_new_url_shortcut.feature:6 # Scenario: Creating shotcut for url
1 scenario (1 failed)

5 steps (1 failed, 4 passed)
0m1.838s
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Z w/w komunikatu dowiadujemy się, że nie ma na stronie głównej właściwego linku. Jest to zgodne z prawdą gdyż nie usuneliśmy domyślnego pliku public/
index.html. Usuwamy go za pomocą polecenia:
~/krotco$ rm public/index.html

Tworzymy kontroler odpowiedzialny za wyświetlenie
naszej strony głównej:
~/krotco$ rails g controller home

Ponowne wykonanie rspec informuje nas czego brakuje w naszym kodzie (Listing 7).
Wynika z tego, że brakuje nam implementacji akcji
index w kontrolerze HomeController. Kontroler i widok
wyglądają następująco:
app/controllers/sites_controller.rb:
class SitesController < ApplicationController
def new

@site = Site.new
end

create app/controllers/home_controller.rb

end

create app/views/home

app/view/index.html.haml:

create spec/controllers/home_controller_spec.rb

%p

invoke haml

invoke rspec

invoke helper

create app/helpers/home_helper.rb
invoke rspec

create spec/helpers/home_helper_spec.rb

Widać wyraźnie, że oprócz kontrolera zostały dla niego wygenerowane metody pomocnicze i plik specyfikacji spec/controllers/home _ controller _ spec.rb
Przechodzimy do tego pliku i definiujemy sprawdzenie czy routing jest poprawnie zdefniowany

Welcome on Krotco

Ponowne uruchomienie rspec pokazuje, że problem
braku akcji został rozwiązany (Listing 8).
Z w/w komunikatu dowiadujemy się, że nie mamy
zdefiniowanego linku “New site” na stronie index kontrolera home. Dodajemy więc brakujący link (w pliku
app/views/sites/index.html.haml):
%p

Welcome on Krotco

require 'spec_helper'

= link_to "New site", new_site_path

describe HomeController do

Uruchomienie cucumber dostarcza nam kolejnych
wskazówek (Listing 9).
Brakuje nam definicji scieżki new_site_path której
dostarczy nam definicja nowej funkcjonalości.
W tym celu wygenerujemy nowy kontroler i akcje (Listing 10).
Poprawiamy routing, aby wyglądał następująco:

# upewniamy sie ze routing został prawidłowo
zdefiniowany

it "should have correct routing for ajax" do

{ :get => "/" }.should route_to(:controller => 'home',
end

:action => 'index')

end

Uruchamiamy rspec (Listing 5).
Warto zwrócić uwagę na to, że mamy
tutaj 1 specyfikację o statusie pending
(oczekującą) gdyż jest ona domyślnie
dodana przez generator w pliku spec/
helpers/home_helper_spec.rb.
Z w/w komunikatu dowiadujemy się
również, że nie zdefiniowano routingu,
wiec dodajemy jego definicje:
Krotco::Application.routes.draw do
root :to => "home#index"

end

Ponowne wykonanie rspec pokazuje,
że kod jest zgodny ze specyfikacją (Listing 6).

www.sdjournal.org
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Krotco::Application.routes.draw do

resources :sites # zamiast get “sites/new” ...
root :to => "home#index"

end

Ponowne uruchomienie cucumbera potwierdza, że
scieżka jest już zdefiniowana, lecz brakuje właściwej
treści strony (Listing 11).
W tym momecie tworzymy definicje formularza (app/
views/sites/new.html.haml) (Listing 12).
Ponownie uruchamiamy cucumbera, aby dowiedzieć
się, że brakuje nam kodu odpowiedzialnego za wygenerowanie strony (Listing 13).
Tworzymy nową specyfikację dla nowej akcji (Listing 14).
Ponowne uruchomiamy rspec (Listing 15).
Z w/w komunikatu wynika, że spodziewamy się
zwiększenia ilości rekordów dla Modelu Site, którego

jeszcze nie stworzyliśmy. W tym celu wygenerujemy
nowy model (zawierający pole url typu string) wraz
z migracją:
~/krotco$ rails g model site url:string
invoke active_record

create db/migrate/20101215122138_create_sites.rb
create app/models/site.rb
invoke rspec

create spec/models/site_spec.rb
invoke factory_girl

create spec/factories/sites.rb

Wykonujemy migracje na bazie:
~/krotco$ rake db:migrate

(in /Users/andrzejsliwa/krotco)

Listing 15.
~/krotco$ rake spec
...

Failures:
1) SitesController should create new site

Failure/Error: }.should change(Site, :count).by(1)
uninitialized constant Site

# ./spec/controllers/sites_controller_spec.rb:14:in `block (2 levels) in <top (required)>'

Finished in 0.11073 seconds

7 examples, 1 failure, 3 pending
rake aborted!

Listing 16.
~/krotco$ rake spec
...

Failures:
1) SitesController should create new site
Failure/Error: post 'create', :site => { :url => "www.google.pl" }
Missing template sites/create with {:handlers=>[:erb, :rjs, :builder, :rhtml, :rxml, :haml], :

formats=>[:html], :locale=>[:en, :en]} in view paths "#<RSpec::Rails::ViewRendering::
PathSetDelegatorResolver:0x00000101654ff8>"

# ./spec/controllers/sites_controller_spec.rb:12:in `block (3 levels) in <top (required)>'
# ./spec/controllers/sites_controller_spec.rb:11:in `block (2 levels) in <top (required)>'
Finished in 0.33983 seconds

8 examples, 1 failure, 4 pending
rake aborted!
...
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== CreateSites: migrating ===============
-- create_table(:sites)
-> 0.0017s

== CreateSites: migrated (0.0019s) ======

dodajemy również kod akcji create:
class SitesController < ApplicationController
def new

@site = Site.new

if site.save

Jak widać rezultatem są poprawnie zweryfikowane
specyfikacje i scenariusz, a zatem nasz produkt jest
poprawny. Oczywiście weryfikacja ręczna musi nastąpić, gdyż istnieje możliwość, że scenariusz nie zawierał ważnych elementów lub był błędny.

end

Podsumowanie

end

def create

site = Site.new(params[:site])
flash[:info] = "Url saved successfuly."
end

end

Ponowne uruchomienie rspec’a pokazuje komunikat
informujący o braku szablonu dla akcji create (Listing 16).
Tworzymy właściwy pliku szablonu (app/views/
sites/create.html.haml):
= flash[:info]

rspec nie wykrywa już błędów:
~/krotco[master*]$ rake spec
…

Finished in 0.29781 seconds

8 examples, 0 failures, 4 pending

W tym momencie możemy wrócić do ponownego uruchomienia scenariusza:
~/krotco$ script/cucumber features/creating_new_url_

Jak widać prezentowane podejście “Od zewnątrz do
środka” ma tę podstawową zaletę, że przy wychodzeniu z poziomu scenariusza i schodząc na poziom poszczególnych specyfikacji programista jest prowadzony “za rękę” komunikatami błędów. Komunikaty te informują go o konieczności wykonania kolejnych kroków, które to z kolei wymuszają następne kroki. Ważne jest tylko aby po zejściu na poziom implementacji
zaczynać od stworzenia definicji specyfikacji.
Jeżeli będziemy przestrzegać tej zasady zbędne
stanie się stałe sprawdzanie pokrycia kodu przez specyfikację celem zapewnienia należytej jakości produktu na wysokim poziomie.
Oczywiści przedstawione podejście wymaga obycia, lecz po implementacji paru scenariuszy użytkownik rutynowo zaczyna pracować w tym modelu. Dodatkowo można użyć narzędzia autotest wraz z notyfikacjami systemowymi (chmurki komunikatów), który pozwoli bez przełaczania się w konsole terminala, obserwować jak specyfikacje i scenariusz reagują na nasze
zmiany.
Kod przykładowej aplikacji znajduję się pod adresem: git://github.com/andrzejsliwa/krotco.git

shortcut.feature

Using the default profile...
.....

1 scenario (1 passed)
5 steps (5 passed)
0m2.187s

W Sieci
•
•

http://cukes.info/ - strona projektu Cucumber
http://rspec.info/ - strona projektu RSpec.
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Dlaczego warto czekać
na PHP 5.4?
Przegląd nowości w kolejnej wersji języka
W ostatnim czasie opublikowano PHP 5.2.17, które ma być
ostatnią wersją gałęzi 5.2. Wszystkim jej użytkownikom zaleca
się jak najszybsze przejście na najnowszą 5.3.5. Zostało w niej
usuniętych wiele błędów, poprawiono bezpieczeństwo oraz
szybkość działania. Tymczasem pojawiła się już pierwsza, będąca
w fazie tworzenia wersja PHP 5.4.
Dowiesz się:

Powinieneś wiedzieć:

• Jakie możliwości pojawią się w PHP 5.4.

• Posiadać średnio zaawansowane umiejętności programowania w PHP, w tym obiektowego.

L

ista zmian, jakie czeka PHP wraz z podwyższeniem cyfry w liczniku kolejnej edycji języka, będzie znaczna. Pojawią się zupełnie nowe struktury, cześć zostanie zmieniona zgodnie z obowiązującymi trendami i propozycjami użytkowników. W niniejszym
tekście postaram się zaprezentować część spośród nowych elementów PHP 5.4. Należy oczywiście pamiętać,
że biorąc pod uwagę wczesną fazę projektu, opisywane
tutaj rozwiązania mogą ulec modyfikacjom.

Sprawdzanie poprawności typów prostych

Od pewnego czasu PHP umożliwia określanie typów parametrów przekazywanych do funkcji (ang. type hinting)
- mogą to być obiekty lub tablice. Wersja 5.4 rozszerza
znacząco tę funkcjonalność, dzięki czemu możliwe będzie także określenie pozostałych typów. Najprawdopodobniej sprawdzanie poprawności nie będzie ścisłe,
zastosowana zostanie automatyczna konwersja typów.
Przykładowo funkcja, zdefiniowana na Listingu 1, oczekuje parametru wejściowego typu int. Jednak w przypadku przekazania do niej zmiennej o wartości „23” nastąpi
automatyczna konwersja ciągu do liczby całkowitej, gdyż
posiada ona właśnie taki format. W tym przypadku warunek zostanie spełniony i nie zostanie wygenerowany żaden błąd ani ostrzeżenie.
Jest to o tyle ważne, że PHP podchodzi do rozróżniania typów dość pobieżnie. Zmienne przekazywane
na przykład przy pomocy metod $_GET lub $_POST zawsze są stringami. Wprowadzenie dokładnego rozpo-

16

znawania typów mogłoby więc spowodować wiele problemów.

APC

Pojawiły się postulaty, aby z wersją 5.4 zintegrować APC
(ang. Alternative PHP Cache). Jest to akcelerator PHP,
który kompiluje kod źródłowy do kodu operacji (opcode). Samo włączenie APC może przyspieszyć znacząco
skrypty (nawet o kilkaset procent), a istnieje możliwość
dokładnej konfiguracji w zależności od potrzeb. Obecnie
rozszerzenie dostępne jest w PECL.
Dodanie APC do PHP 5.4 wywołało jednak burzliwą
dyskusję. Podzieliła ona użytkowników na trzy główne
grupy: zwolenników integracji i domyślnego wyłączenia,
włączenia oraz pozostawienia APC w obecnej postaci.
Ma to związek z kłopotami, jakie mogą się pojawić przy
Listing 1
class

User{

public function getUserById(int $id){

// …
}
}

$id = “23”;
$user

= new User;

$user->getUserById($id);
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aktywnym APC w środowiskach developerskich. Nie zaleca się stosowania w nich akceleratora ze względu na
ładowanie kodu z cache'u.

Możliwość korzystania z $this w closure

Closure, czyli funkcje anonimowe, zostały wprowadzone
w PHP 5.3. Umożliwiają tworzenie funkcji bez określenia ich nazwy. Są wykorzystywane najczęściej jako wartości parametrów typu callback, oraz w wielu innych syListing 2
function MyFunction(){

return array('a' => 'value_for_a', 'b' => 'value_

for_b');

}

echo MyFunction()['a'];

Listing 3
public function MyTraitAFunction();

trait MyTraitB{
}

public function MyTraitBFunction();

class MyClass{

use MyTraitA, MyTraitB;
public function MyClassFunction(){
}

}

Listing 4
class MyClass{

use MyTraitA, MyTraitB {

MyTraitA:MyMethod insteadof MyTraitB;

}

}

MyTraitB:MyMethod as MyMethodB;

Listing 5
trait MyTrait{

public function printData(){
if (isset($this->data)) {

// …

}

}

Dostęp do elementów tablicy z poziomu
funkcji lub metody

Niekiedy zdarza się, że zdefiniowana przez nas funkcja
zwraca tablicę. Aby dostać się bezpośrednio do określonego elementu takiej tablicy, wynik wywołania funkcji należy najpierw przypisać do zmiennej. W PHP 5.4 ta niedogodność zostanie usunięta i będzie można odwoływać się do poszczególnych elementów zwracanej tablicy bezpośrednio w wywołaniu funkcji (ang. array dereferencing). Przykład zastosowania tego rozwiązania został
przedstawiony na Listingu 2. Przy takim wywołaniu funkcji wyświetlona zostanie wartość tablicy dla klucza „a”,
czyli „value_for_a”

Traits czyli cechy

trait MyTraitA{
}

tuacjach. Wsparcie $this nie zostało dotychczas wprowadzone, gdyż nie osiągnięto porozumienia, jak wdrożyć
je w odpowiedni sposób. PHP 5.4 ma naprawić tę niedogodność, dzięki czemu będzie można łatwiej używać
funkcji anonimowych w połączeniu z obiektami.

}
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Chyba najbardziej komentowana w Internecie nowość
w PHP 5.4. Została już dość wnikliwie opisana, dzięki
czemu możemy dokładniej poznać jej zalety, ale także
niebezpieczeństwa , jakie są z nią związane.
Traits dodają w PHP możliwość dziedziczenia klasie
wielu innych klas, nie powiązanych ze sobą hierarchią.
Stanowią one, jak sama nazwa wskazuje zestawy cech,
które mogą dołączać do siebie klasy. Każda z nich może
oczywiście posiadać wiele cech. Skończą się więc wielokrotne dziedziczenia, które należy dziś stosować w celu
uzyskania takiej funkcjonalności. Niestety, nieumiejętne
korzystanie z tej nowej możliwości może spowodować
nieczytelność kodu. Poprawnie wykorzystane mogą stanowić jednak bardzo przydatne narzędzie.
Na Listingu 3 przedstawiono definicję dwóch cech, które następnie zostały dołączone w klasie MyClass. Jak
widać cechę definiujemy przy użyciu słowa kluczowego
trait, dodajemy natomiast stosując w klasie dołączającej
wyrażenie use. W wyniku takiej definicji klasa MyClass
posiada funkcje zdefiniowane w niej samej, oraz dodatkowo wszystkie zdefiniowane w cechach, które do niej
dodano.
Podczas dodawania nowych cech możemy określić,
która nazwa ma wskazywać określoną metodę w klasie
przy pomocy słowa kluczowego insteadof. Przy pomocy wyrażenia as można natomiast nadać nazwie metody
alias, dzięki czemu unikniemy konfliktów w nazwach. Zostało to przedstawione na Listingu 4.
Cechy będą mogły także posiadać metody abstrakcyjne. Klasy które ją używają, będą musiały je zdefiniować.
Definiując kod cechy, możemy w niej korzystać z metod i właściwości, które zostaną określone w klasie dołączającej je. W takim przypadku nie mamy pewności, czy
na pewno będą one istniały. Z pomocą przyjdzie funk-
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Listing 6
<?php

trait Hello {

public function sayHello() {

}

}

echo 'Hello ';

trait World {

public function sayWorld() {
}

}

echo 'World!';

trait HelloWorld {
}

use Hello, World;

cja isset(), dzięki której można to potwierdzić i uniknąć
niepożądanych błędów. Przykład zastosowania został
przedstawiony na Listingu 5.
Zdefiniowane cechy mogą także być używane w kolejnych, tworząc większą hierarchię. Nadużywanie tego rozwiązania może jednak doprowadzić do mniejszej
czytelności kodu, dlatego należy go stosować rozsądnie.
Przykładowe użycie można zobaczyć na Listingu 6.

Podsumowanie

Jak widać PHP 5.4 ma wprowadzić kilka bardzo ciekawych rozwiązań. Oczywiście ich implementacja może
się znacznie zmienić biorąc pod uwagę w jakim stadium
znajduje się obecnie nowa wersja języka. Warto jednak
zwrócić na nią uwagę już teraz, wiele z pojawiających się
w niej rozwiązań może być bardzo przydatna dla programisty.

class MyHelloWorld {

}

use HelloWorld;

$o = new MyHelloWorld();
$o->sayHello();
$o->sayWorld();
?>
Reklama
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JBoss SEAM –
Wszystko w jednym
Prosty przewodnik opisujący krok po kroku stworzenie
bazodanowej aplikacji WWW z AJAXowym interfejsem
użytkownika przy wykorzystaniu szkieletu JBoss SEAM

Dowiesz się:

Powinieneś wiedzieć:

• Jak za pomocą kilku kliknięć stworzyć bazodanową aplikację
JavaEE, posiadającą AJAXowy interfejs użytkownika, obsługującą transakcję oraz zintegrowaną z EJB 3.0.

• Co nieco o programowaniu w Javie, najlepiej w wydaniu korporacyjnym.

N

a rynku korporacyjnej Javy obecnych jest wiele technologii, bibliotek i narzędzi wspomagających tworzenie aplikacji. Dostęp do bazy danych ułatwiają nam Hibernate, JPA, iBatis. Za prezentację treści odpowiadają JSFy, strony JSP, szablony
Velocity, biblioteki GWT lub Wicket. Wszystko integruje zazwyczaj Spring lub EJB. Mnogość kombinacji powyższych elementów przysparza o zawrót głowy niejednego programistę czy architekta. Problemy te próbują rozwiązać przekrojowe szkielety aplikacji Java
EE, takie jak Spring Roo, Grails czy JBoss SEAM. Integrują one ze sobą kilka technologii, umożliwiając,
nierzadko przy pomocy dołączonych generatorów kodu, tworzenie prostych, ale zarazem kompleksowych
aplikacji.
W niniejszym artykule przedstawię krok po kroku sposób stworzenia bazodanowej aplikacji WWW
z AJAXowym interfejsem użytkownika w oparciu
o szkielet JBoss SEAM. Całość nie powinna trwać
dłużej niż zaparzenie i wypicie herbaty. Polecam więc
przetestowanie na własnym komputerze poniższego
opisu.
JBoss SEAM jest rozwiązaniem integrującym ze sobą szeroko stosowane w świecie korporacyjnej Javy
technologie takie jak EJB 3.0 (z Hibernatem jako dostawcą JPA), JSFy 1.2 oraz wiele popularnych dodatków takich jak Facelety czy RichFaces 3.
JBoss SEAM wprowadza również garść innowacyjnych rozwiązań ułatwiających zarządzanie zależnościami między obiektami aplikacji, tworzenie plików
PDF, Excell czy wysyłanie mail.
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Składniki:

Do stworzenia aplikacji potrzebne będą:
•
•
•
•

JBoss SEAM 2.2.0.GA [http://goo.gl/Xyt8v]
Eclipse 3.5.2 [http://goo.gl/KcGat]
JBoss Tools 3.1.1.GA [http://goo.gl/WXTTl]
JBoss Application Server 5.1.0 [http://goo.gl/0z7ty]

Wybrana wersja szkieletu JBoss SEAM jest najnowszą wersją przeznaczoną do produkcyjnego użycia.
Jako bazę danych w poniższym przykładzie wykorzystam bazę HSQLDB.
JBoss Seam posiada generator kodu działający z linii
poleceń, jednak w poniższym przykładzie posłużę się
wersją wykorzystującą graficzny interfejsu użytkownika która dostarczona jest wraz z wtyczką JBoss Tools
3.1.1.GA. Możliwości obydwu rozwiązań są zbliżone.

Stworzenie projektu

Pierwszym (zerowym?) krokiem jest pobranie i zainstalowanie wszystkich niezbędnych, a wymienionych
wyżej składników. Nie powinno to przysporzyć żadnych trudności, gdyż proces ten ogranicza się do rozpakowania ściągniętych archiwów.
Czas uruchomić zatem Eclipse i zweryfikować poprawność instalacji wtyczki JBoss Tools. Po kliknięciu Help/About Eclipse powinniśmy
zobaczyć ikonkę JBoss SEAM (Rysunek 1).
Tworzę zatem nowy projekt, wybierając z menu File/New/Other, Seam Web
Rysunek 1. Ikona JBoss Seam
Project
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Nadaję mu nazwę seamProject oraz definiuję nowe środowisko uruchomienie, klikając przycisk New...
w sekcji Target Runtime.
Na nowo otwartej zakładce wybieram JBoss 5.1
Runtime z katalogu JBoss Community. Klikam przycisk Next > wskazuję położenie na dysku serwera aplikacyjnego JBoss 5.1 (sekcja Home Directory) i klikam:
Finish.
Następnie definiuję serwer docelowy. W tym celu klikam przycisk New... w sekcji Target Server Ponownie
rozwijam katalog JBoss Community i wybieram z niego pozycję JBoss AS 5.1 Okno konfiguracji powinno
wyglądać następująco (Rysunek 2).
Klikam przycisk Next >. Podobnie na kolejnej zakładce Java i na kolejnych Web Module oraz JSF Capabilities
Na zakładce: Seam Facet muszę zdefiniować środowisko uruchomieniowe JBoss Seam. W sekcji Seam
Runtime klikam: Add... i wskazuję położenie rozpakowanego archiwum ze szkieletem JBoss Seam.
Czas na konfigurację bazy danych. Ponieważ tworzona aplikacja ma charakter testowy, wybiorę lekką
wbudowaną bazę danych HSQLDB.
Jako Database Type ustawiam zatem HSQL oraz
tworzę nowy profil połączenia, klikając przycisk New...
w sekcji Connection Profile.

Rysunek 2. Kon�guracja SEAMowego projektu
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Na nowo otwartej zakładce wybieram pozycję
HSQLDB i klikam Next >.
Następnie definiuję nowy sterownik, klikając niewielką ikonkę po prawo od rozwijanej listy.
W nowo otwartym oknie wybieram na zakładce
Name/Type, HSQL JDBC Driver na zakładce Jar List
zaznaczam bibliotekę hsqldb.jar i klikam przycisk Edit
JAR/Zip... wskazując jej położenie. Bibliotekę znajdę w podkatalogu server/default/lib serwera aplikacji
JBoss.
Po wszystkim mogę już przetestować nowo zdefiniowane połączenie z bazą danych, klikając przycisk Test
Connection.
Komunikat mówi sam za siebie. Klikam więc Finish
Ustawiam własne nazwy pakietów dla ziaren sesyjnych (Session Bean Package Name) na pl.matt.session i encyjnych (Entity Bean Package Name) na
pl.matt.entity odznaczam opcję generowania projektu testowego (Create Test Project) klikam Finish i idę
zrobić herbatę...
Po zrobieniu tejże odnajduję w Eclipsie widok Servers i startuję JBoss 5.1 Runtime Server. W przeglądarkę WWW wpisuję http://localhost:8080/seamProject
(Rysunek 4).

Wygenerowanie edytowalnej encji

Pierwsze koty za płoty. Aplikacja została wygenerowana i co najważniejsze działa. Zainteresowanym polecam przyjrzenie się plikom (głównie konfiguracyjnym),
które zostały na tę okazję stworzone automatycznie,
co zaoszczędziło nam sporo pracy. Minusem wygenerowanej aplikacji jest to, że na razie nic ona nie robi.
Na razie...
Dodam zatem do niej encję auto oraz interfejs użytkownika umożliwiający operacje CRUD (create, read,
update, delete) w zaledwie kilku kliknięciach.
Zatrzymuję JBoss 5.1 Runtime Server i klikam prawym przyciskiem myszy na projekt seamProject. Z menu New/Other wybieram pozycję Seam Entity. Klikam
Next oraz wpisuję nazwę encji: Auto i klikam Finish.
W pliku persistence.xml (/seamProject/src/main/
META-INF/persistence.xml) dodaję nad znacznikiem
<properties> wpis <class>pl.matt.entity.Auto</class>
Dopijam herbatę, startuję serwer i otwieram stronę:
http://localhost:8080/seamProject/autoList.seam (Rysunek 5).

Rysunek 3. Komunikat symbolizujący prawidłową kon�gurację
połączenia bazodanowego
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Moim oczom ukazuje się (początkowo pusta) lista
samochodów. Mogę dodać nowy, edytować lub usunąć już istniejący.
Jak to się stało?
JBoss Tools wygenerował encję:

Listing 1. Metoda usuwająca auto
public void deleteAuto(long id) {

getEntityManager().createQuery("DELETE

FROM Auto a WHERE a.id = :
id").setParameter("id",

pl.matt.entity.Auto

klasy odpowiedzialne za wyświetlanie listy samochodów:

}

id).executeUpdate();

refresh();

/home/mateusz/blog_workspace/seamProject/src/hot/pl/

W pliku autoList.xhtml

oraz za operacje CRUD na pojedynczym aucie:

•
•
•

matt/session/AutoList.java

/home/mateusz/blog_workspace/seamProject/src/hot/pl/
matt/session/AutoHome.java

a także powiązane z nimi strony JSF:
/home/mateusz/blog_workspace/seamProject/WebContent/
autoList.xhtml

/home/mateusz/blog_workspace/seamProject/WebContent/
auto.xhtml

Podczas startu serwera w bazie danych została automatycznie utworzona tabela Auto, w której wprowadzane przez użytkownika dane są składowane.

AJAXowe wsparcie

Wypijam herbatę, aby mieć obie ręce wolne. Przyszedł bowiem czas na robótki ręczne. Do naszej prostej aplikacji dodam możliwość usuwania aut z widoku listy, w sposób AJAXowy, bez przeładowania
strony.
Zacznę od zdefiniowania metody usuwającej auto
w klasie AutoList.java. Dodaję do klasy AutoList metodę (Listing 1).

•

nadaję panelowi rich:panel id autoPanel
dodaję do niego formularz h:form
deklaruję przestrzeń nazw Ajax4JSF xmlns:
a="http://richfaces.org/a4j"
oraz dodaję nową kolumnę z przyciskiem delete:

<h:column>

<f:facet name="header">Action</f:facet>

<a:commandLink reRender="autoPanel" value="delete"

action="#{autoList.deleteAuto(auto.

</h:column>

id)}" />

Po którego kliknięciu zostanie wykonana metoda
autoList.deleteAuto()

z argumentem będącym identyfikatorem auta oraz
odświeżenie komponentu i id = autoPanel plik po
zmianach wygląda następująco (Listing 2).
Ponownie uruchamiam serwer i rozkoszuję się możliwością kasowania aut bez przeładowania strony (Rysunek 6).

Łyżka dziegciu

Za pomocą szkieletu JBoss SEAM i powiązanych
z nim narzędzi w kilka chwil stworzyłem kompleksową

Rysunek 4. Wygenerowana aplikacja – strona główna
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Listing 2. autoList.xhtml po dodaniu AJAXowego usuwania aut z widoku listy
<!DOCTYPE composition PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">

<ui:composition xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
xmlns:s="http://jboss.com/products/seam/taglib"
xmlns:ui="http://java.sun.com/jsf/facelets"
xmlns:f="http://java.sun.com/jsf/core"
xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"

xmlns:rich="http://richfaces.org/rich"
xmlns:a="http://richfaces.org/a4j"
template="layout/template.xhtml">
<ui:define name="body">

<rich:panel id="autoPanel">
<h:form>

<f:facet name="header">autoList</f:facet>
<div class="results">

<h:outputText value="No auto exists"

rendered="#{empty autoList.resultList}"/>

<h:dataTable id="autoList" var="auto"
value="#{autoList.resultList}"

rendered="#{not empty autoList.resultList}">

<h:column>

<f:facet name="header">Id</f:facet>
#{auto.id}

</h:column>
<h:column>

<f:facet name="header">Name</f:facet>
<s:link id="auto"

value="#{auto.name}"
propagation="none"

view="/auto.xhtml">

<f:param name="autoId" value="#{auto.id}"/>

</s:link>

</h:column>
<h:column>

<f:facet name="header">Action</f:facet>

<a:commandLink reRender="autoPanel" value="delete"

action="#{autoList.deleteAuto(auto.id)}" />

</h:column>

</h:dataTable>

</div>

</h:form>

</rich:panel>

<div class="actionButtons">
<s:button id="done"

value="Create auto"

</div>

view="/auto.xhtml"/>

</ui:define>

</ui:composition>

www.sdjournal.org
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Rysunek 5. Wygenerowana aplikacja - lista aut

Rysunek 6. Wygenerowana aplikacja - lista wzbogacona o możliwość usunięcia auta bez przeładowania strony

aplikację Java EE. Po kilku kliknięciach uzyskałem gotowe rozwiązanie umożliwiające zapis danych w relacyjnej bazie danych, posiadające obsługę transakcji,
technologii AJAX, Web Service, umożliwiające tworzenie dokumentów PDF i zintegrowane z EJB 3.0.
Pamiętać jednak należy, że w parze z dużymi możliwościami idzie duża odpowiedzialność. JBoss SEAM to wiele zintegrowanych technologii. Poznając od
podszewki wszystkie z nich, rzucamy się na głęboką wodę. Z pomocą przychodzi dokumentacja http://
seamframework.org/Seam2/Documentation którą polecam każdemu użytkownikowi tej technologii.
Zaprezentowany sposób stworzenia aplikacji doskonale nadaje się do szybkich rozwiązań typu „Proof of concept”. Gorzej jednak, jeżeli chodzi o podwaliny docelowego systemu. Budowaniem ze źródeł wygenerowanej aplikacji zajmuje się wtyczka do Eclipsa, co utrudnia powtórzenie tego procesu na serwerze. W przypadku aplikacji produkcyjnych procesem
tym zarządza zazwyczaj jedno z wyspecjalizowanych
narzędzi takich jak Ant lub Maven. Podczas generowania aplikacji z wiersza poleceń narzędziem seam-gen
tworzony jest skrypt ANTowy budujący aplikację, dlatego do poważniejszych rozwiązań polecam właśnie
ten generator.
Zalecam również ostrożność w posługiwaniu się
wygenerowanym kodem źródłowym. Brak klarownego podziału na warstwy dostępu do danych (DAO)
usług biznesowych i kontrolera ogranicza jego zastosowanie jedynie do prostych zastosowań typu CRUD.
Warto również przyjrzeć się wygenerowanemu schematowi bazy danych. Niepoprawne zdefiniowanie powiązań pomiędzy obiektami modelu danych może
doprowadzić do powstania bardzo skomplikowanej
struktury.
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Ponadto wiele wprowadzonych do SEAMa nowości
takich jak generowanie plików PDF czy EXCELL, bardzo wygodnych na pierwszy rzut oka posiada sporo
niedociągnięć, nieudokumentowanych opcji oraz błędów. W zrozumieniu, jak działa aplikacja i dlaczego
nieodzowne okazuje się zapoznanie z dokumentacją
i źródłami JBoss SEAMa, które znajdują się w archiwum razem z samym szkieletem.
Generalnie jednak JBoss SEAM jako platforma do
tworzenia aplikacji pozostawia pozytywne wrażenie.
Początkowo ilość serwowanych programiście technologii przytłacza, z biegiem czasu zestaw okazuje się
być całkiem kompleksowy i dobrze dobrany.
W razie powstania jakichś uwag lub pytań zapraszam do kontaktu [ma.zieba+sdj@gmail.com]. Zachęcam również do odwiedzenia mojego bloga [http://najawie.blogspot.com], gdzie od czasu do czasu umieszczam artykuły związane z JBoss SEAMem oraz korporacyjną Javą.
Źródła stworzonej aplikacji znajdują się pod adresem: http://goo.gl/DB6Q5.

MATEUSZ ZIĘBA
Pracuje w Google na stanowisku Technical Solutions Engineer. Zawodowo od 5 lat zajmuje się aplikacjami internetowymi. Bierze udział w doborze technologii, prowadzeniu projektów oraz tworzeniu systemów. Prowadzi również bloga na-jawie: http://na-jawie.blogspot.com oraz jest twórcą
wtyczki Pudelek Eclipse Plugin https://sites.google.com/site/
pudelekeclipseplugin/.
Kontakt z autorem ma.zieba+sdj@gmail.com.
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Recenzja

Linksys E3000-EE
Bez wątpienia, Linksys E3000 jest routerem z wyższej półki.
Świadczy o tym nie tylko wyższa cena w porównaniu do
pozostałych modeli z serii, ale także nieco większy rozmiar
urządzenia, co sugeruje, iż zawiera ono więcej funkcji.

Z

acznijmy jednak od opakowania. Zawiera ono płytę z oprogramowaniem, które pozwala przebrnąć
przez podstawową konfigurację, skróconą instrukcję obsługi (kompletna znajduje się na dołączonej płycie),
kabel RJ-45 przy pomocy którego możemy podłączyć jeden komputer, energooszczędny zasilacz Energy Star.
Co do wyglądu urządzenia... Jest ono typowych rozmiarów, błyszczący, czarny router o modnych ostatnio
u Linksysa obłych kształtach wyróżnia się tym razem
niebieską, matową ramką. Próżno szukać tutaj jakichkolwiek antenek, bowiem wszystkie sztuki zostały ukryte (po trzy na każdy odbiornik – są dwa). I to jest pierwsza różnica w porównaniu do słabszych wersji – dodatkowe anteny i dwa niezależne odbiorniki. Całość sprawia
wrażenie bardzo miłe w odbiorze. Designerzy z Linksysa znają się na rzeczy. Wymiary urządzenia, to 225 x 35
x 180 mm, a waga, to 425 g.
Z tyłu routera umieszczono cztery standardowe porty
RJ-45 dla sieci lokalnej oraz jeden do podłączenia internetu. Obok tychże portów, znajduje się osadzony głębiej
przycisk reset. Dodatek stanowi tutaj wyłącznik urządzenia. Oczywiście jest także złącze zasilacza. Najbardziej
interesującym elementem wydaje się jednak być port
USB. Linksys E3000 jest reklamowy bowiem jako wysokowydajny router przeznaczony do zastosowań multimedialnych.
Czoło E3000 zawiera kilka standardowych diod oraz
jeden, umieszczony na środku, przycisk. Przycisk ten pozwala na łatwe dodawanie kolejnych komputerów do sieci bezprzewodowej poprzez technologię Wi-Fi Protected
Setup TM. Na lewo od przycisku umieszczono cztery diody odpowiadające połączeniom kablowym sieci lokalnej.
Mogą one świecić w dwóch kolorach – zielonym lub niebieskim, zależnie od typu połączenia (10/100 Mbps lub
1000 Mbps). Po prawej stronie, znajdują się kolejno: dioda symbolizująca działanie sieci bezprzewodowej, połączenie z internetem (tu również dwukolorowa symbolika), stan urządzenia USB, dioda power.
Linksys E3000 posiada największą funkcjonalność
w porównaniu do pozostałych modeli z serii E. Posiada
gigabitowy przełącznik ethernet, a jeśli chodzi o sieć Wi-
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Fi, to router może pracować zarówno w częstotliwości 2.4 Ghz jak
i 5 Ghz – jednocześnie! Wspiera technologię Dual-Band, działa
w oparciu o protokoły:
Draft 802.11n, 802.11a,
802.11g,
802.11b,
802.3, 802.3u, 802.3ab. Odbiornik 2.4 Ghz cechuje się
parametrami: 11 Mb/s: -87 dBm w typowym zakresie, 54
Mb/s: -77 dBm w typowym zakresie, MCS15 (20 MHz): 71 dBm w typowym zakresie, MCS15 (40MHz): -68 dBm
w typowym zakresie, natomiast odbiornik 5 Ghz cechuje
się parametrami: 54 Mb/s: -74 dBm w typowym zakresie,
MCS15 (20 MHz): -68 dBm w typowym zakresie, MCS15
(40 MHz): -65 dBm w typowym zakresie.
Jako że router posiada port USB, mamy możliwość
podpięcia dysku twardego i udostępniania zasobów
w sieci. Oprogramowanie pozwala na uruchomienie serwera SMB, FTP oraz mediów, zgodny z UPnP. W standardzie nie ma niestety serwera wydruku ani klienta sieci
torrent. Istnieje jednak możliwość skorzystania z alternatywnego oprogramowania DD-WRT. W porównaniu z poprzednikami, sprzęt jest naprawdę wydajny. Jeśli jednak
nie potrzebujemy portu USB, warto zastanowić się nad
tańszym modelem E2000, którego wydajność sieci bezprzewodowej jest minimalnie wyższa. Jeśli zależy nam
na profesjonalnym współdzieleniu mediów w sieci lokalnej, warto zaopatrzyć się w serwer NAS.
Procesor zastosowany w urządzeniu, to Broadcom
BCM4718 480 Mhz. Pamięć RAM wynosi 64 MB, Flash
8 MB. Sugerowana cena producenta - $180.
Router jest stosunkową tanią alternatywą do serwerów
NAS, przy czym należy pamiętać także o niższej wydajności. Gwarantuje wysoki poziom bezpieczeństwa w sieci domowej, czy firmowej. W prostych sieciach, gdzie nie
współdzielimy mediów, warto zastanowić się nad zastosowaniem tańszych alternatyw.

ROGER ZACHARCZYK
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JAVA w bazach Oracle
W codziennej praktyce projektowej zajmuję się tworzeniem
systemów informatycznych dla szeroko rozumianej
dystrybucji. Projekty tego rodzaju (realizowane przede
wszystkim dla pracy przemysłowej) w swym zakresie
główny nacisk kładą na stabilność działania oraz wydajność,
czyli - „..aby skutek był zawsze i na czas..”.
Dowiesz się:

Powinieneś wiedzieć:

• Serwer bazy danych Oracle;
• Środowisko JAVA SDK;
• SQL Developer (opcjonalnie dla podglądu wyników).

• Znajomość kompilacji klas Java;
• Znajomość języka SQL;
• Utworzenia raportów w dowolnym narzędziu przeznaczonym
dla BI.

O

wykorzystaniu Javy na platformie Oracle niewiele można znaleźć w podręcznikach, a w Internecie przykłady dotyczą mało przekonujących tematów, których wynik można osiągnąć w inny,
bardziej do tego dedykowany sposób.
Celem tego przykładu jest przedstawienie przydatnego rozwiązania, którego funkcjonalność będzie wykraczać poza zakres możliwości języka SQL i tym samym
może bardziej przekona do używania Javy w bazach
danych, a w określonych przypadkach może znacznie
obniżyć koszty inwestycyjne o propozycję kolejnego
gotowego rozwiązania.
Sprawność działania systemów dystrybucyjnych
związana jest zarówno z wymianą informacji pomiędzy składnikami systemu, jak i samym operatorem, który powinien działać w sposób „nieomylny”.
Najczęściej wymienianą informacją pomiędzy operatorem i systemem dystrybucyjnym jest identyfikator pozycji, czyli przysłowiowy kod towaru najczęściej występujący w postaci kodu pasków zrozumiałych dla wyspecjalizowanych urządzeń.
W tym opracowaniu przedstawię, w jaki sposób można wzbogacić funkcjonalność bazy danych ORACLE za
pomocą funkcji (klasy) Javy, tak aby przy wykorzystaniu
języka SQL można było z dowolnej aplikacji tworzyć zestawienia i wydruki zawierające kod kreskowy EAN13.
Temat drukowania kodów kreskowych nie jest tak
skomplikowany i kosztowny jak się przyjęło o nim mówić, a wykonanie raportu po zapoznaniu się z tym artykułem będzie możliwe.
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Na początek kilka słów o budowie kodu kreskowego
EAN13 – którym się zajmiemy w tym artykule.
Kod EAN -13 EAN (ang. European Article Number
– Europejski Kod Towarowy) wprowadzono w 1976
przez European Article Numbering.
Podstawą utworzenia kodu (źródłem zgodności) był
system UPC, który jest stosowany w Kanadzie i USA.
Sam kod składa się wyłącznie z liczb, zawierając cyfrę
kontrolną, która pozwala sprawdzić prawidłowość odczytu.
Opisanie całości zagadnień związanych z konstrukcją
kodu kreskowego jest raczej złożone i nie będzie stanowić treści tego artykułu, zwłaszcza że specyfikacja kodu jest bardzo szeroka (mam tu na myśli bardzo szerokie zastosowanie kodów między innymi do przesyłania
informacji o wadze czy wartości jednostek).
Skupimy się na najważniejszych aspektach tworzenia grafiki kodu tak, by mógł być odczytany za pomocą czytników.
Kod kreskowy składa się z 95 białych i czarnych pasków znajdujących się jeden przy drugim (bez przerwy
(aby zaprezentować właściwy sposób, pasek czarny
przedstawiany jest jako
1, a pasek biały jako 0).
Kod kreskowy składa
się z sekwencji:
•

3 bitowej reprezentacji startu w postaci
101

Rysunek 1. Kod ze znacznikami
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•

liczb 2-7 kodowanych lewostronnie reprezentowanych przez 7 bitowe sekwencje.
wewnętrznych pasków rozdzielających sekwencję
w postaci 01010
liczb 8-13 kodowanych prawostronnie reprezentowanych przez 7 bitowe sekwencje
3 bitowej sekwencji końca kodu w postaci 101

•
•
•

Znaki kodowane w sposób przedstawiony w tablicy 1.
Znaki od 2 do 7 kodowane są w sposób parzysty lub
nieparzysty w zależności od wartości pierwszej liczby
kodu. Sposób kodowania przedstawia tablica 2.
Namalowanie kodu najlepiej wyjaśni ilustracja. W kolorze zielonym przedstawiłem stałe znaki rozdzielające
bloki kodu (Rysunek 1).
Proponuję spróbować na podstawie przedstawionego
przykładu podglądać inne kody kreskowe.
Skoro już ogólnie wiemy, jak to ma działać, przygotujemy kasę, której zadaniem będzie tworzenie właściwego pliku graficznego (Listing 1).
Klasa tworzy plik graficzny dla wprowadzonego w linii
parametrów kodu numerycznego oraz ścieżki podanej
jako parametr klasy.
Zaproponowałem typ PNG, który z racji swojego rozmiaru będzie szybko transmitowany i otwierany, choć
nie każda aplikacja klienta ma obsługę tego rodzaju
grafiki.
Następnym etapem będzie umieszczenie naszej klasy wewnątrz bazy danych.
Na serwerze bazy danych tworzymy katalog, z którego będziemy wczytywać źródło, oraz katalog przeznaczony na pliki z grafikami kodów, np.:

pów czynności, jest to element bardzo dowolny i generalnie zależy od własności i planów działania administratora.
Aby rozwiązanie było wydajne, katalog z bazą kodów
najlepiej zlokalizować na tym samym serwerze co baza danych.
W naszym przykładzie wykorzystuję środowisko
Oracle 11g (choć funkcjonalność taką można uzyskać
na poprzednich wersjach systemu).
Celem głównym klasy jest tworzenie pliku kodu kreskowego w przypadku wystąpienia wartości, a wyzwalaczem w naszym przypadku ma być funkcja SQL w bazie danych ORACLE, więc należy przygotować środowisko bazy do dalszych działań.
W naszej przestrzeni tabel (dla testów, np. Grzegorz i takiego schematu będę używał do końca artykułu) tworzymy tabele niezbędne do wykonania dalszych
czynności.
CREATE TABLE "TEST_TABLICY"

( "KOD" VARCHAR2(20 BYTE),
)

"IMG" BFILE

Katalogi i ścieżki należy traktować jako przykładowe
głównie w celu zaprezentowania poszczególnych eta-

W polu KOD będziemy wprowadzać wartość numeryczną kodu EAN, natomiast w polu IMG automatycznie funkcje utworzą właściwy plik z kodem oraz udostępnią go aplikacjom klienta.
Typ BFILE w polu stanowi wskaźnik do zewnętrznego pliku binarnego.
Pole zawiera więc „alias” katalogu i nazwę pliku w katalogu.
Dane tego rodzaju pobierane są automatycznie podczas wywoływania zawartości pola i wysyłane do aplikacji klienta na „żądanie”.
Dla właściwego wykorzystania tego mechanizmu należy zdefiniować alias wskazujący katalog przechowywania plików (w naszym przypadku będzie to c:\java\
exp).

Tabela 1.

Tabela 2.

•
•

c:\java – dla źródła kodu
c:\java\exp – dla plików z grafikami jako bazy danych kodów.

Cyfra

Kodowanie lewostronne
nieparzyste

parzyste

Kodowanie
prawostronne

0

0001101

0100111

1110010

0

N

N

N

N

N

N

1

0011001

0110011

1100110

1

N

N

P

N

P

N

2

0010011

0011011

1101100

2

N

N

P

N

P

P

3

0111101

0100001

1000010

3

N

N

P

P

P

N

4

0100011

0011101

1011100

4

N

P

N

N

P

P

5

0110001

0111001

1001110

5

N

P

P

N

N

P

6

0101111

0000101

1010000

6

N

P

P

P

N

N

7

0111011

0010001

1000100

7

N

P

N

P

N

P

8

0110111

0001001

1001000

8

N

P

N

P

P

N

9

0001011

0010111

1110100

9

N

P

P

N

P

N
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Wartość
Pierwszej Cyfry

Kolejne liczby kod EAN 13
2

3

4

5

6

7

27

PROGRAMOWANIE JAVA

Listing 1a.
import
import
import
import
import
import
import

java.awt.Color;
java.awt.Font;
java.awt.Graphics;
java.awt.Graphics2D;
java.awt.image.BufferedImage;
java.io.File;
javax.imageio.ImageIO;

/*
* @author Grzegorz Oleksy
*/
};

public class ean13 {

}

final static Color cWhite = Color.white;
final static Color cBlack = Color.black;

{

public static String EAN13;
private static final byte parityTable[][] = {

0,
1,
1,
1,
0,
1,
1,
0,
0,
1,

0,
0,
1,
1,
0,
0,
1,
1,
1,
0,

0,
1,
0,
1,
1,
0,
0,
0,
1,
1,

0},
1},
1},
0},
1},
1},
0},
1},
0},
0}

1,
1,
1,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
1,

1,
0,
0,
0,
1,
0,
1,
0,
0,
1,

0,
0,
1,
0,
1,
1,
0,
0,
1,
0,

0,
1,
1,
0,
1,
1,
0,
1,
0,
1,

1,
1,
0,
1,
0,
1,
0,
0,
0,
0,

0},
0},
0},
0},
0},
0},
0},
0},
0},
0}

},
{
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{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,

0,
0,
0,
1,
1,
1,
1,
1,
1,
0,

1,
0,
0,
0,
1,
0,
1,
0,
0,
1,

1, 1},
1, 1},
1, 1},
0, 1},
0, 1},
0 ,1},
0, 1},
0 ,1},
0, 1},
1, 1}

bars = input;
EAN13 = code;

code){

/*
* Sprawdzamy czy kod moĹĽa wygenerowaÄ‡
*/
if ((EAN13 == null) ||
(EAN13.length != 13) ||
(checkControlSum(EAN13) == false)) {
return null;
}

for (int i=1; i<7; i++)

{

private static final byte left[][][] = {

{

0,
0,
1,
0,
1,
1,
0,
0,
1,
0,

/*
* Definiujemy tablice bitów dla potrzeby
pasków kodu
*/
byte cbars[] = new byte[95];
for (int i=0; i<95; i++) {
cbars[i] = 0;
}
/*
* Początek kodu znacznik bitowy 101
*/
cbars[0] = 1;
cbars[1] = 0;
cbars[2] = 1;

private static final byte right[][] = {

{1,
{1,
{1,
{1,
{1,
{1,
{1,
{1,
{1,
{1,
};

0,
1,
1,
0,
1,
1,
0,
1,
0,
1,

public static byte[] convertToByteArray(byte EAN13[])

public static byte bars[];

0,
0,
0,
0,
1,
1,
1,
1,
1,
1,

1,
1,
0,
1,
0,
1,
0,
0,
0,
0,

public static void settingBars(byte input[], String

/**
* @param args the command line arguments
*/

{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
};

}

{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,
{0,

0,
1,
1,
1,
0,
1,
0,
1,
1,
0,

1,
1,
0,
1,
0,
0,
1,
1,
0,
1,

1,
0,
0,
1,
0,
0,
1,
0,
1,
0,

0,
0,
1,
0,
1,
0,
1,
1,
1,
1,

1},
1},
1},
1},
1},
1},
1},
1},
1},
1}

for (int j=0; j<7; j++) {

cbars[(i-1)*7 + 3 + j] =
left[parityTable[EAN13[0]][i1]][EAN13[i]][j];

}
}
/*
* Wewnętrzny separator kodu podział‚ w
postaci 01010
*/
cbars[45] = 0;
cbars[46] = 1;
cbars[47] = 0;
cbars[48] = 1;
cbars[49] = 0;
for (int i=7; i<13; i++) {
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Listing 1b.
1
3
1
3
1
3
1
3
1
3

for (int j=0; j<7; j++) {

cbars[(i-7)*7 + 50 + j] =
right[EAN13[i]][j];

}

}
}
/*
* Znacznik końca kodu w postaci 101
*/
cbars[92] = 1;
cbars[93] = 0;
cbars[94] = 1;
return cbars;

}

public static void generuj(String code,String

gEAN.setPaint(cWhite);
gEAN.fillRect(0, 0, 222-1, 120-1);
gEAN.setFont(new Font("Arial", 0, 10));
gEAN.setPaint(cBlack);

filePath) {

byte input[] = new byte[13];
byte result[] = null;
try {

if (code.length() == 13) {

if (bars != null) {

for (int i=0; i<13; i++) {

for (int i=0; i<bars.length; i++) {

input[i] = Byte.parseByte(code.
substring(i, i+1));

if ((i >= 0 && i<= 2) ||

(i >= 45 && i<= 49) ||
(i >= 92 && i<= 94)) {
length = 100;
} else {
length = 90;
}
if (bars[i] == 1) {
gEAN.fillRect(i*2+20, 10, 2, length);
}

}

}

}
result = convertToByteArray(input);

}
} catch (Exception e) {
result = null;
}
if (result != null)
{
settingBars(result,code);
System.out.println("Prawidlowy kod EAN");
BufferedImage image = new BufferedImage(222
,120,BufferedImage.TYPE_INT_RGB);
Graphics2D g = image.createGraphics();
paintEAN(g);

}
gEAN.drawString(EAN13.substring(0, 1), 13,
110);
for (int i=1; i<7; i++) {
gEAN.drawString(EAN13.substring(i, i+1),
i*14+16, 110);
}
for (int i=7; i<13; i++) {
gEAN.drawString(EAN13.substring(i, i+1),
i*14+26, 110);
}

/**
* Obliczenie sumy kontrolnej EAN13
* Jedną z ważniejszych cech kodu EAN 13 jest
samosprawdzalność
* Realizujemy ją… za pomocą wartości sumy
kontrolnej.
*/
public static boolean checkControlSum(byte EAN13[]) {
int sum = 1 * EAN13[0] +
3 * EAN13[1] +
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EAN13[2] +
EAN13[3] +
EAN13[4] +
EAN13[5] +
EAN13[6] +
EAN13[7] +
EAN13[8] +
EAN13[9] +
EAN13[10] +
EAN13[11];

sum %= 10;
sum = 10 - sum;
sum %= 10;
if (sum == EAN13[12]) {
return true;
}
else {
return false;
}

public static void paintEAN(Graphics g) {

/*
* Zasadnicza funkcja malowania pasków
*/
int length;
Graphics2D gEAN = (Graphics2D) g;

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

try

{
}

ImageIO.write(image, "PNG", new File(fil
ePath+code+".png"));

catch(Exception exc) {

}

}

//System.out.println(exc.getMessage(
));
//W przypadku gdy nasza klasa mogłaby zwrócić
zmienną z błędem
}
}
else {
//System.out.println("Newlasciwy kod EAN");
//W przypadku gdy nasza klasa mogłaby
zwrócić zmienną z błędem
}
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CREATE DIRECTORY EAN13 AS 'C:\java\exp\';

(podczas wywoływania należy zwrócić uwagę szczególną na prawidłowość wprowadzania nazwy katalogu).
Aby baza danych mogła obsługiwać klasy Jav-y, potrzebuje mieć zainstalowane i skonfigurowane środowisko SDK. Sprawdzenie możemy w katalogu źródła (w
katalogu, gdzie znajduje się plik źródła) wywołać polecenie:

Wywołanie polecenia powinno skutkować komunikatem (lub zbliżonym, jeżeli dodanie klasy wiąże się
z utworzeniem dodatkowych tabel):
arguments: '-u' 'Grzegorz/***@localhost:1521:orcl' '-v'
'ean13.java'

creating : source ean13
loading : source ean13
Classes Loaded: 0

Resources Loaded: 0
Sources Loaded: 1

C:\java\javac

Published Interfaces: 0

Wynikiem polecenia powinno być wyświetlenie informacji pomocy dla ustawień kompilacji klasy.
Jeżeli nie mamy odpowiedzi, a środowisko SDK jest
zainstalowane, dodajemy właściwe wpisy do ścieżki
PATH systemu.
Prawidłowe ustawienie środowiska „globalnie dla serwera” jest o tyle ważne, iż baza danych w każdym przypadku będzie „oczekiwać” wsparcia systemu w tym zakresie.
Za załadowanie klasy do bazy danych odpowiada narzędzie Oracle „loadjava” (gdzie w naszym przykładzie
użytkownikiem jest np. Grzegorz, a hasłem password
baza danych lokalna na porcie 1521, a SID bazy danych orcl):
C:\java>loadjava -u Grzegorz/password@localhost:1521:
orcl -v ean13.java

Classes generated: 0
Classes skipped: 0

Synonyms Created: 0
Errors: 0
C:\java>

Wewnątrz bazy danych powinien pojawić się obiekt
JAVA (Rysunek 2).
Nasza klasa zawiera polecenia i funkcje realizujące
dostęp do plików, katalogów, należy zwłaszcza w środowisku Linux sprawdzić prawa dostępu do katalogu
składowanych grafik do zapisu i kasowania dla użytkownika Oracle.
Poza uprawnieniami systemowymi ważne jest również uzyskanie właściwych uprawnień do wykorzystania nowej funkcjonalności wewnątrz bazy danych.
Jednak z uprawnieniami to nie wszystko, trzeba jeszcze nadać dla „schematu” użytkownika prawa dla uru-

Rysunek 2. Klasa Ean
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Rysunek 3. Pierwszy Ean

chamiania klas JAVY z dostępem do zasobów plików
serwera.
Za pomocą SQLPlus z uprawnieniami SYSTEM ustawiamy uprawnienia. W naszym przykładzie schemat
GRZEGORZ (Listing 2).
Po tych poleceniach w „schemacie” Grzegorz można
uruchamiać „programy” JAVA zapisujące dane na dysk
(oczywiście w zakresie uprawnień i zasięgu bazy serwera bazy danych). Serwery Oracle umożliwiają tworzenie procedur, funkcji, triggerów, które będą odwoływać się do klas Javy (W najnowszych wersjach serwerów można odwoływać się do nich bezpośrednio).
Utworzona klasa dla potrzeb tego artykułu jest bardzo
uproszczona, ponieważ skoncentrowałem się wyłącznie na aspekcie tworzenia plików (o specyficznej budowie) z interfejsem umożliwiającym ustawienie kodu to-

waru i lokalizacji pliku i tylko do tego elementu będziemy się odwoływać.
Mając załadowaną klasę do bazy, ustawione upewnienia jej użycia możemy przystąpić do utworzenia procedury, która będzie dla nas „tłumaczeniem” wywołania
klasy dla zapytań SQL:
create or replace PROCEDURE proc_gen_EAN13 (kodEAN
language java

VARCHAR2, sciezka VARCHAR2) AS

name 'ean13.generuj(java.lang.String,java.lang.String)';

Teraz za pomocą składni polecenia SQL możemy
sprawdzić działanie naszej klasy:
call PROC_GEN_EAN13 ('4008110296364','C:\java\exp\');

Listing 2.
EXEC DBMS_JAVA.grant_permission('GRZEGORZ', 'java.io.FilePermission', '<<ALL FILES>>', 'read ,write, execute,
delete');

EXEC DBMS_JAVA.grant_permission('GRZEGORZ', 'SYS:java.lang.RuntimePermission', 'writeFileDescriptor', '');
EXEC DBMS_JAVA.grant_permission('GRZEGORZ', 'SYS:java.lang.RuntimePermission', 'readFileDescriptor', '');
GRANT JAVAUSERPRIV TO GRZEGORZ;

www.sdjournal.org
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Wywołanie procedury powinno zakończyć się utworzeniem pliku w przykładowym katalogu składowania:
C:\java\exp\ 4008110296364.png
Naszym celem jest automatyczne uzupełnienie pola
z grafiką właściwą zawartością w sposób automatyczny. Chcemy więc skorzystać z działającej procedury
wewnątrz triggera dla testowej tablicy reagującego na
dodanie zawartości w tablicy lub jej aktualizację (Listing
3) oraz włączamy go
ALTER TRIGGER TGR_BIU_TEST_TABLICY ENABLE;

Dodając wpisy w tablicy, procedura utworzy zapisy na
dysku i właściwie wypełnia dane.
INSERT INTO TEST_TABLICY (KOD) VALUES ('8594008879918')
INSERT INTO TEST_TABLICY (KOD) VALUES ('9001378610199')
INSERT INTO TEST_TABLICY (KOD) VALUES ('4008110296364')

Zapisane w taki sposób dane mogą być używane
w dowolnych aplikacjach, które korzystają z dostępu
do danych (o ile potrafią odczytać obrazek z pola bazy danych), mimo iż ich funkcjonalność nie zawiera tego rodzaju mechanizmów.
Przykładem może być podłączona aplikacja utworzona VisualStudio, w której dla przedstawienia wykorzystuje formularz Microsoft Reporting (Rysunek 4).
Przedstawione zagadnienie sygnalizuje w sposób
bardzo minimalny, jakie szerokie możliwości może dać
użycie klas Javy. Nie należy jednak z tym przesadzać,
gdyż uruchomienie wewnętrznych procesów wymaga
również właściwej optymalizacji działania całego serListing 3.
CREATE OR REPLACE TRIGGER TGR_BIU_TEST_TABLICY
BEFORE INSERT OR UPDATE
ON TEST_TABLICY

REFERENCING NEW AS NEW OLD AS OLD
FOR EACH ROW

Rysunek 4. przykład Microsoft Reports

wera i niesie ryzyko w pewnych skrajnych przypadkach
do długich czasów oczekiwania na reakcję funkcji. Nowa funkcjonalność, jaką możemy sobie wyobrazić, daje dostęp zarówno do urządzeń przemysłowych, drukarek, podajników, wag, liczników, zamków, kas, ich interfejsów i sprawnego zarządzania komunikacją za pomocą składni SQL właściwej dla baz danych. Wygodnym
staje się również interfejsowanie innych systemów, które wymagają tłumaczenia informacji w „locie”, szkoda
tylko, że tak rzadko spotykam się z tego rodzaju działającymi rozwiązaniami, a zagadnienie w realizacji może
nie być aż takie złożone.

BEGIN

DECLARE PLIK# VARCHAR2(255);
BEGIN

IF :NEW.KOD IS NOT NULL THEN

BEGIN

BEGIN

PROC_GEN_EAN13(:NEW.KOD,'C:\\java\\exp\\');

END;

PLIK# := :NEW.KOD||'.png';

:NEW.IMG := BFILENAME('EAN13', PLIK#);

END;

END IF;

END;

END;
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GRZEGORZ OLEKSY
Jestem programistą z kilkunastoletnim stażem zajmuje się
głównie projektowaniem systemów B2B z specjalistycznym
ukierunkowaniem na rozwiązania dla handlu i dystrybucji.
Szczególne upodobanie mam dla zagadnień przepływu informacji i sterowania w systemach heterogenicznych dla rozwiązań rozproszonych oraz analizy i bilansowania obciążenia.
Obecne projekty realizuję w oparciu o platformy: C#, JAVA,
ORACLE, MySQL,MSSQL. Od 2007 zatrudniony w �rmie Tejwa
sp z o.o. na stanowisku wiceprezesa zarządu.
Kontakt: grzegorz@gmmobile.pl
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Nasz Klient jest wiodącą firmą ubezpieczeniową w Polsce działającą w obszarze ubezpieczeń
życiowych i majątkowych. W związku z ciągłym rozwojem organizacji poszukujemy pracowników etatowych na stanowisko

Ekspert ds. Zarządzania Usługami ITIL SD
Jest to praca dla doświadczonych specjalistów, którzy łatwo odnajdują się w wymagającym środowisku korporacyjnym i potrafią przejąć odpowiedzialność za całościowe utrzymanie ciągłości
procesów biznesowych.

Zakres obowiązków:
•
•
•
•
•

Projektowanie poziomów usług na potrzeby rozwoju infrastruktury IT
Monitorowanie ciągłości procesów biznesowych w warstwie systemów
Ustalanie standardów monitorowania dostępności i stabilności aplikacji
Koordynowanie procesów zarządzania dostępnością i pojemnością
Zbieranie wymagań i tworzenie raportów o dostępności systemów

Wymagania:
•
•
•
•
•
•
•

Wykształcenie wyższe techniczne lub pokrewne
Praktyczne doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu SLA
Znajomość metodyki ITIL w części warstwy Service Design
Znajomość środowiska operacyjnego i technologii Microsoft
Mile widziana przebyta certyfikacja na poziomie Practitioner
Niezależność, sumienność i odpowiedzialność za wynik pracy
Komunikatywna znajomość języka angielskiego

PROGRAMOWANIE C++

Pierwsze kroki
z C++ Builder XE

C++ Builder XE jest to zaawansowane środowisko programistyczne
przeznaczone do projektowania aplikacji okienkowych w języku C++.
Umożliwia szybkie i sprawne programowanie w nowoczesnym stylu.
Dzięki dostępnej palecie komponentów oraz szerokiej gamie narzędzi
ułatwiających projektowanie, praca z tym programem jest przyjemna
i bezproblemowa. Opiszmy teraz poszczególne okna aplikacji.
Dowiesz się:

Powinieneś wiedzieć:

•
•
•
•
•

• Podstawy dotyczące języka C++

Do czego służą poszczególne okna w C++ Builder XE
Jak posługiwać się nowoczesnym środowiskiem programistycznym
O dziesięciu sztuczkach ułatwiających pracę
Jak stworzyć swój pierwszy projekt
Jak szybko odnajdywać błędy przy użyciu wbudowanego debuggera

T

ool Palette – tutaj możemy wybrać i umieścić na
naszej formie(oknie programu) poszczególne kontrolki Windows’a takie jak: przycisk, etykieta, menu, checkbox, lista wyboru oraz wiele innych, również nie

wizualnych (np. Timer, który wywołuje zadaną czynność
w ustawionych odstępach czasowych) (Rysunek 2).
Structure – drzewko zależności między komponentami na naszej formie (Rysunek 3).

Rysunek 1.
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Object Inspector – to okno dzieli się na Properties (właściwości) oraz Events (zdarzenia). W pierwszej zakładce mamy możliwość ustawienia większości właściwości danego obiektu (np. rozmiar, etykieta, wygląd itp.), natomiast druga zakładka odpowiada
za zdarzenia komponentu (np. reakcja na naciśnięcie,
edycję, wyświetlenie, najechanie kursorem itd.) (Rysunek 4).
W programie mamy również wyżej wymienioną formę, na której projektujemy okno naszej aplikacji oraz
okno źródłowe, w którym piszemy kod naszej aplikacji
(m.in. kod zdarzeń wybranych z zakładki Events).
Aby skompilować i uruchomić naszą aplikację wystarczy wcisnąć klawisz F9.

10 sztuczek

Skoro już wiemy jak zbudowana jest aplikacja czas na
10 sztuczek oraz przydatnych opcji C++ Builder’a XE.
1. Ustawmy sobie najpierw zagęszczenie siatki, po
której możemy przesuwać komponenty. Dzięki temu będziemy mogli bardziej precyzyjnie zaprojektować nasze aplikacje. Wchodzimy w Tools/
Options/VCL Designer i ustawiamy „Grid size” np.
na 3x3.
2. W programie możemy uruchomić ciekawe okno jakim jest „To-Do List” (View/To-Do List). Dzięki niemu na bieżąco możemy zaznaczać co jeszcze zostało nam do zrobienia. Każda notatka może posiadać odnośnik do fragmentu kodu, którego dotyczy.

Rysunek 2.
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3. Możemy szybko przeskakiwać miedzy formą programu oraz plikiem źródłowym modułu poprzez
użycie klawisza F12.
4. Szybkie przełączanie pomiędzy plikiem źródłowym modułu, a plikiem nagłówkowym jest możliwe dzięki kombinacji klawiszy CTRL+F6.
5. Jeżeli chcemy, aby nasze projekty uruchamiały
się u osób nie posiadających C++ Builder’a należy wejść w Project/Options…/C++ Linker i odznaczyć opcję „Link with Dynamic RTL”. Dzięki temu
niezbędne biblioteki zostaną dołączone do naszego pliku .exe.
6. Przydatne jest również menu „Position” po kliknięciu prawym klawiszem myszki na komponencie,
bądź po zaznaczeniu wielu komponentów. Umożliwia ono wyrównanie wielu komponentów lub rozmieszczenie ich wg podanych kryteriów. Dzięki
tej opcji unikniemy przesunięć komponentów o 1,
2 piksele względem siebie co obniża jakość wykonania naszego produktu.
7. Gdy chcemy, aby jakiś komponent znalazł się pod
innym należy kliknąć go prawym klawiszem myszki, a następnie wybrać Control/Send to back.
8. Kolejny trick jest przydatny dla Polaków. Aby korzystać bez problemów z polskich znaków, należy wyłączyć skróty np. alt+s. Możemy to osiągnąć
wchodząc w Tools/Options/Editor Options/Key
Mappings i odznaczamy opcję „Ctrl+Alt keys”.
9. Jeżeli chcemy w prosty sposób zmienić ikonkę naszej aplikacji wystarczy wejść w Project/Options…
/Application.
10. Najprzydatniejszą opcją wg mnie są skróty „ctrl +
spacja” (wyświetla listę funkcji zaczynających się
fragmentem, który napisaliśmy) oraz „ctrl + shift +
spacja” (wyświetla listę typów argumentów danej

Rysunek 3.
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funkcji, wystarczy wcisnąć ten skrót po otwarciu
nawiasu z argumentami).
CTRL + SPACJA

CTRL + SHIFT + SPACJA

Odnajdywanie błędów

Wiemy już jak efektywnie tworzyć nasze aplikacje
w omawianym środowisku, teraz należy jeszcze wspomnieć jak sprawnie szukać błędów w nich.
C++ Builder ma bardzo dobry debugger, dzięki któremu łatwo i szybko znajdziemy błędy. W tym artykule
wspomnę tylko o najczęściej używanej opcji tzn. o bre-

akpoint’ach. Zatem aby znaleźć błąd wystarczy zazwyczaj śledzić to co się dzieje w naszych zmiennych. Aby
to zrobić umieszczamy kursor w edytorze na interesującej nas linii i naciskamy F5, tworząc w tym miejscu nasz
breakpoint. Po kompilacji i uruchomieniu(klawisz F9),
aplikacja dojdzie do zaznaczonego miejsca i zatrzyma
się, wtedy po najechaniu na zmienną w obrębie danego punktu ukaże nam się chmurka z informacją co dana zmienna zawiera. Aby „puścić” aplikację dalej należy
wcisnąć F9. W ten sposób szybko możemy dojść do tego, że nasza zmienna zawiera coś innego niż oczekujemy, a wtedy już blisko do znalezienia błędu.

Przykładowy projekt

Jak do tej pory pokazałem ciekawe możliwości tego środowiska, teraz zajmę się przykładowym projektem bardzo prostej wersji Książki telefonicznej – krok po kroku.

Rysunek 4.

1. Uruchamiany C++ Builder XE.
2. Ustawmy w „Object Inspector” pole „Caption” naszej formy na „Książka telefoniczna”.
3. Dodajmy na formę komponent „ListView” z zakładki „Win32”.
4. W „Object Inspector” zmieńmy właściwość „ViewStyle” na „vsReport”, „GridLines” na „true” oraz
„RowSelect” na „true”.
5. W tej samej zakładce kliknijmy na „…” tuż obok
pola „Columns”, teraz dodajmy 3 kolumny, uzupełniając pole „Caption” kolejno jako: „Imię”, „Nazwisko”, „Numer telefonu” oraz pole „Width” każdej
kolumny na 150.
6. Dodajmy 3 komponenty TEdit i ustawmy im pole „Text” jako puste oraz 3 komponenty TLabel
i ustawmy pole „Caption” odpowiednio jako: „Imię:
”, „Nazwisko:”, „Nr telefonu:”. Komponenty należy
rozmieścić jak na zdjęciu.
7. Teraz umieśćmy na formie 2 komponenty TButton,
ustawmy im pole „Caption” odpowiednio: „Dodaj”,
„Usuń”.
8. Dostosujmy rozmiar formy do naszych komponentów. Powinniśmy otrzymać całość jak na Rysunku 6.
9. Czas coś napisać. Klikamy dwa razy na przycisk
„Dodaj” i uzupełniamy kod kliknięcia przycisku:
TListItem *item = ListView1-

>Items->Add();

item->Caption = Edit1->Text;
item->SubItems-> Add(Edit2-

>Text);

item->SubItems-> Add(Edit3-

>Text);

10. Następnie dwa razy na przycisk „Usuń” i uzupełniamy kodem:
Rysunek 5.

36

ListView1->DeleteSelected();
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12. Ustawmy, aby po włączeniu nasz przycisk „Usuń”
był nieaktywny. Zatem zaznaczmy go i w „Object
Inspector” ustawmy pole „Enabled” na „false”.
13. Teraz wystarczy wcisnąć F9 i cieszyć się programem.
I w ten oto sposób otrzymaliśmy prostą książkę telefoniczną. Oczywiście należy jeszcze dodać opcję zapisu
itd., ale to pozostawiam wam, bowiem celem tego artykułu było pokazanie obsługi programu, a nie nauka C++ .

WOJCIECH KULIK
Rysunek 6.

11. Teraz należy ustawić, aby przycisk „Usuń” był nieaktywny gdy nic nie zaznaczymy. W tym celu zaznaczamy nasz „ListView” i w „Object Inspector”
przechodzimy do zakładki „Events” po czym dwa
razy klikamy na polu zdarzenia „OnSelectItem”
i uzupełniamy je kodem:
Button2->Enabled = Selected;
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Reklama

Aktualnie studiuję informatykę (I rok) na Uniwersytecie Wrocławskim. Piszę aplikację od prawie 6 lat. Moim ulubionym językiem programowania jest Delphi. Najbardziej lubię tworzyć
programy użytkowe, niektóre z moich projektów to aplikacje do:
zarządzania kuponami bukmacherskimi, rozszerzenia schowka systemowego, zarządzania muzyką – tworzenia playlist, pobierania najnowszych cytatów z bash.org.pl. Wszystkie swoje
darmowe projekty w tym języku umieszczam na stronie domowej: http://www.maxdelphi.prv.pl. Od czasu do czasu zajmuje
się także pisaniem programów na zlecenie. Programowanie jest
moją pasją, z którą wiąże swoją przyszłość

�������������������������������������������������������������������������
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Kontenery w C++ –
przegląd i zastosowanie
Kontenery biblioteki standardowej to dynamiczne struktury
służące do przechowywania dużej ilości danych w sytuacjach
gdy ich ilość nie jest znana z góry. W tym artykule
przedstawione są ich rodzaje wraz z krótkim opisem oraz kody
źródłowe z przykładami ich wykorzystania.
Dowiesz się:

Powinieneś wiedzieć:

• Czym są kontenery w języku C++;
• Czym są iteratory i jak z nich korzystać;
• Jakie rodzaje kontenerów oferuje biblioteka standardowa C++
(STL);
• Jak wykorzystać potencjał kontenerów STL w swoich projektach.

• Podstawy programowania w języku C++ (w tym operacje
wejścia/wyjścia na strumieniach – iostream)

K

ażdy programista korzystający na dłuższą metę z tablic do przechowywania większych ilości
danych zadał sobie w końcu pytanie: a co, jeśli
nie znamy ilości danych które chcemy przechowywać?
Załóżmy, że tworzymy aplikację która służy do przechowywania rejestru osób zamieszkujących jakiś obszar; w takiej sytuacji tablica nie będzie odpowiednia,
bo nie wiemy ile osób może zamieszkiwać dany teren
lub w każdej chwili przybyć. Idealnym rozwiązaniem
będą więc kontenery. Co to takiego? Kontener to dynamiczna struktura służąca do przechowywania dużej
ilości podobnych danych (tego samego typu) podobnie
jak tablice, tyle tylko że udoskonalona w stosunku do
nich (w kontenerach możemy usuwać elementy, dodawać na początku/końcu lub pomiędzy inne, nie musimy się martwić o to ile miejsca należy zarezerwować
na dane itd.). Mimo że część kontenerów wykorzystuje operator [] podobnie jak wspomniane tablice (np. tablica[5] to szósty element bo pierwszy to tablica[0]) to
jednak są takie, które takiego operatora nie mają (np.
listy); w takim wypadku korzysta się z iteratorów. Iterator (nie mylić ze zmienną iteracyjną) to obiekt, który
pozwala na sekwencyjne odwoływanie się do elementów. Brzmi to dość zawile, jednak w gruncie rzeczy
jest to całkiem proste: iterator, przyjmijmy że nazywa
się „it” i wskazuje na drugi element kontenera, możemy zwiększać (++it) przez co wskazywał on będzie na
następny element, zmniejszać (--it) - przez co wskazywał będzie na element poprzedni (pierwszy) - lub od-
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woływać się przez niego do elementu na który aktualnie wskazuje poprzez dereferencję, jak przez dereferencję wskaźnika (*it). Sposób zastosowania iteratora
zaprezentowany zostanie w dalszej części przy opisywaniu poszczególnych kontenerów STL.
Kontenery, ze względu na zastosowanie szablonów,
są niezwykle elastyczne co do typu danych które mają być w nich przechowywane – może być to zarówno
typ podstawowy (int, float, double) jak i dowolna klasa,
struktura, wskaźnik itp. Jest to bardzo wygodne i zdecydowanie upraszcza ich stosowanie – nie musimy się
martwić o to czy dany typ jest akceptowany przez kontener.

Rodzaje kontenerów w STL

Każdy z opisów które będą tu zamieszczone złożony będzie z 2 części: opisu klasy kontenera oraz kodu
przykładowego programu żeby pokazać w jakich sytuacjach wybrane kontenery mogą znaleźć zastosowanie; aby ułatwić zrozumienie opisów oraz kodu, na listingach kończących się na .01 zaprezentowane zostały listy funkcji dostępnych dla danego kontenera
wraz z krótkim opisem.

Kontener std::vector

Kontenery typu vector są jednymi z najpopularniejszych. Pozwalają one na dokładanie ( „push”) i zdejmowanie ( „pop”) elementów oraz odwoływanie się do
nich poprzez operator [].
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Dokładać/zdejmować elementy można jedynie od
końca (vector::push_back() i vector::pop_back() ) co
jednak wynagrodzone jest najszybszym czasem dostępu do elementów ze wszystkich kontenerów oferowanych nam przez bibliotekę standardową. Jedynym limitem kontenerów vector jest wspomniane ograniczenie usuwania/dodawania elementów do końca kontenera, co nie przeszkadza jednak w większości przypadków. Główną wadą opisywanego typu kontenerów (o czym należy pamiętać korzystając z nich)
jest fakt, że ilość miejsca alokowanego przez kontener rośnie stosunkowo szybko i jest większa od ilości
danych przechowywanych w nim (miejsce alokowane
jest tak by zostawić „zapas” na następne elementy aby
zmniejszyć ilość kolejnych alokacji) – z tego powodu (i
ze względu na częste wykonywanie kolejnych alokacji
pamięci co zwiększa złożoność czasową przy operacji dodawania większej ilości elementów) w przypadku dużej ilości danych lepiej korzystać z kontenera deque. Deklaracja kontenera wygląda następująco:
std::vector<typ> nazwa;

zakładając, że nie zadeklarowano wcześniej użycia
standardowej przestrzeni nazwa (using namespace

std). Typ oznacza typ danych (np. int) zaś „nazwa” to
nazwa kontenera.
Przykładem zastosowania może być prosty program służący do zarządzania listą produktów dostępnych w magazynie (Listing 1). Program pozwala na dodawanie/usuwanie/wypisywanie produktów
które znajdują się aktualnie w kontenerze (jego udoskonalona wersja pozwalająca zarządzać produktami wraz z ich cenami znajduje się przy opisie kontenerów map).

Kontener std::deque

Nazwa “deque” jest skrótem od nazwy “double-ended
queue” (ang. „kolejka dwustronna”). Kontenery deque
są więc kontenerami pozwalającymi na, co istotne,
efektywne i dwustronne wykonywanie operacji dokładania i zdejmowania obiektów, tj. zarówno od końca
(deque::push_back() i deque::pop_back() ) jak i od początku (deque::push_front() i deque::pop_front() ). Jak
widać po liście metod składowych (Listing 2.01) kontenery deque nie różnią się wiele od kontenerów typu
vector. Są jednak nieco bardziej złożoną strukturą: nie
są podobne do tablic o określonej pojemności (patrz:
vector::capacity() z Listingu 1.01) lecz zbudowane są
z niezależnych jednostek danych zarządzanych przez

Listing 1.01 Opis metod składowych kontenera vector
Iteratory

begin - iterator wskazujący początek kontenera
end - koniec kontenera

rbegin - odwrotny iterator wskazujący początek (czyli tak naprawdę koniec)
rend - odwrotny iterator wskazujący koniec (czyli właściwie początek)
Pojemność

size - ilość danych przechowywanych aktualnie w kontenerze
max_size - maksymalna wielkość kontenera
resize - zmień rozmiar

capacity – pojemność (ilość danych które może pomieścić kontener – zmieniana dynamicznie)
empty - sprawdź czy kontener jest pusty

reserve - zarezerwuj manualnie miejsce na dane
Dostęp do elementów

operator[] – odwołanie poprzez operator []
at - odpowiednik operatora []
front - początkowy element
back - końcowy element
Modyfikatory

assign - przypisz wartość do kontenera
push_back - wrzuć element na koniec
pop_back - usuń element z końca

insert - wrzuć element na daną pozycję (kolejne elementy zostaną przesunięte o 1)
erase - usuń wartość

swap - zamień wartości z wartościami innego kontenera
clear - opróżnij kontener (usuń całą zawartość)
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Listing 1. magazyn_vector.cpp
#include <iostream>
#include <vector>
#include <string>

using namespace std;
int main() {

vector<string> produkty;
char wybor;
do {

cout << "[=] Menu programu" << endl; // menu
cout << "l - lista produktow" << endl;
cout << "d - dodaj produkt" << endl;
cout << "u - usun produkt" << endl;
cout << "w - wyjscie" << endl;
cout << "Twoj wybor: ";
cin >> wybor;

if (wybor == 'l') { // listowanie produktów

vector<string>::iterator it;
cout << endl;

cout << "[=] Lista produktow: " << endl;

for (it = produkty.begin(); it != produkty.end(); ++it) {

}

cout << "\t" << *it << endl;

cout << endl;

} else if (wybor == 'd') { // dodawanie produktów
cout << endl;

cout << "[=] Dodawanie produktu do magazynu" << endl;
cout << "[?] Nazwa produktu: ";
string nazwa;
cin >> nazwa;

produkty.push_back(nazwa);

cout << "[+] Pomyslnie dodano produkt '" << nazwa << "'" << endl << endl;

} else if (wybor == 'u') { // usuwanie produktów
cout << endl;

cout << "[=] Usuwanie produktu z magazynu" << endl;
cout << "[?] Podaj nazwe produktu do usuniecia: ";
string nazwa;
cin >> nazwa;

bool erased = false;

for (int i = 0; i < produkty.size(); i++) {
if (produkty[i] == nazwa) {

produkty.erase(produkty.begin()+i);

}

}

erased = true;

if (erased) cout << "[+] Pomyslnie usunieto produkt '" << nazwa << "'" << endl << endl;
else cout << "[!] Nie znaleziono danego produktu" << endl << endl;

} else { // wybrana opcja nie zostala przewidziana
}

cout << endl << "[!] Wybrana opcja jest niedostepna" << endl << endl;

} while (wybor != 'w');
}
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samą klasę kontenera. Taka budowa nie pozwala na
bezpieczny dostęp do elementów z wykorzystaniem
arytmetyki wskaźnikowej (przy tablicach zwiększenie wskaźnika na wybrany element tablicy spowodowałoby, że wskazywałby on na kolejny element – tu
nie możemy wykonywać tego typu operacji, gdyż pamięć nie jest alokowana jako jeden blok ale jako seria mniejszych bloków rozsianych w sposób trudny do
przewidzenia) jednak pozwala na efektywniejsze operacje usuwania danych ze środka kontenera niż vector. Nie zmienia to jednak o wiele zasad korzystania
z nich a jedynie zmniejsza ilość pamięci zajmowanej
przez kontener. Warto jednak mieć to na uwadze przy
skomplikowanych operacjach, np. przy wykorzystaniu
wspomnianej arytmetyki wskaźnikowej.
Sposób korzystania z opisywanych kontenerów
nie różni się o wiele od tego przy kontenerach vector w związku z czym pominę tutaj przykład, a w razie
wątpliwości odsyłam do Listingu 2.01 gdzie opisane są
poszczególne funkcje dla nich dostępne.

Kontener std::list

Listy (kontenery list) to rodzaj kontenerów sekwencyjnych tj. takich, które pozwalają na sekwencyjny dostęp

do elementów (mówiąc prościej: nie pozwalają one na
dostęp do wybranych elementów poprzez operator []
lub metodę at() a jedynie na dostęp do pierwszego/
ostatniego elementu lub iterację przez cały zbiór czyli inaczej wypisanie wszystkich elementów). Kontenery te to tzw. listy dwustronnie łączone – ich elementy rozsiane są w różnych miejscach w pamięci a struktura zachowywana jest poprzez połączenie każdego z elementów z dwoma innymi: poprzedzającym
go i następującym po nim. Budowa taka pozwala na
bardzo szybkie zarządzanie elementami, tj. usuwanie i dodawanie ich w dowolnym miejscu, przesuwanie elementów lub całych ich bloków a także iterację
przez cały zbiór przy złożoności liniowej (wspomniany
dostęp sekwencyjny). Warto też wspomnieć, że – podobnie jak kontenery deque – listy pozwalają na dwustronne dodawanie/usuwanie elementów co czyni je
jednymi z najczęściej wykorzystywanych po kontenerach vector.
Prosty program prezentujący możliwości kontenerów list przedstawiony został na Listingu 3.1.

Kontener std::stack

Kontenery stack są reprezentacją stosu w układzie

Listing 2.01. Opis metod składowych klasy kontenera deque
Iteratory

begin - iterator wskazujący początek kontenera
end - koniec kontenera

rbegin - odwrotny iterator wskazujący początek (czyli tak naprawdę koniec)
rend - odwrotny iterator wskazujący koniec (czyli właściwie początek)
Pojemność

size - ilość danych przechowywanych aktualnie w kontenerze
max_size - maksymalna wielkość kontenera
resize - zmień rozmiar

empty - sprawdź czy kontener jest pusty
Dostęp do elementów

operator[] – odwołanie poprzez operator []
at - odpowiednik operatora []
front - początkowy element
back - końcowy element
Modyfikatory

assign - przypisz wartość do kontenera
push_back - wrzuć element na koniec

push_front - dołóż element na początku
pop_back - usuń element z końca

pop_front – usuń element początkowy

insert - wrzuć element na daną pozycję (kolejne elementy zostaną przesunięte o 1)
erase - usuń wartość

swap - zamień wartości z wartościami innego kontenera
clear - opróżnij kontener (usuń całą zawartość)
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LIFO (Last-In First-Out, ang. „Ostatni wchodzi, pierwszy wychodzi”) co oznacza, że ostatni dodany element jest pierwszym do usunięcia (stack::pop). Co
więcej, kontenery stack nie są klasą niezależną – są
one swego rodzaju nakładką na wybrany rodzaj kontenera: vector, deque lub list, przy czym domyślnie
stosowana jest klasa deque. Jak widać (Listing 4.01)
stack nie posiada żadnych iteratorów ani operatora
[] – związane jest to z faktem, że kontenery te mają służyć głównie do operacji na ‘górnych’ elementach stosu (stack::pop(), stack::push() i stack::top())
a nie do dostępu sekwencyjnego i/lub usuwania elementów ze środka. Reprezentacja stosu jest stosoListing 3.01. Opis metod składowych kontenera list
Iteratory

wana stosunkowo rzadko w związku z czym pominę
tu przykład; myślę że wykorzystując wiedzę zawartą we wcześniejszych opisach i listę metod z listingu
4.01 skorzystanie z kontenera stack powinno być banalnie łatwe.

Kontener std::queue

Kontenery queue (ang. kolejka), podobnie jak stack, są
nakładką na określony typ kontenera – deque lub list.
Kontenery te są reprezentacją kolejki w układzie FIFO (First-In First-Out, ang. „Pierwszy wchodzi, pierwszy wychodzi”). Kolejki, podobnie jak kontenery stack,
nie posiadają ani iteratorów ani operatora[] – wynika
Listing 3.1. list_t.cpp – przykład użycia list dwustronnie
łączonych: sortowanie i usuwanie duplikatów

begin - iterator wskazujący początek kontenera

#include <iostream>

rbegin - odwrotny iterator wskazujący początek

using namespace std;

end - koniec kontenera

(czyli tak naprawdę koniec)

rend - odwrotny iterator wskazujący koniec (czyli
właściwie początek)

#include <list>

int main() {

list<int> lista;

for (int i = 1; i <= 10; i++) {

Pojemność

lista.push_back(i * (i % 2)); // liczba

size - ilość danych przechowywanych aktualnie w

pomnożona przez resztę z jej

kontenerze

dzielenia przez 2

max_size - maksymalna wielkość kontenera

}

empty - sprawdź czy kontener jest pusty

list<int>::iterator it = lista.begin();

resize - zmień rozmiar

cout << "Poczatkowa zawartosc listy: ";
while (it != lista.end()) {

Dostęp do elementów

front - początkowy element

cout << *it << " ";

back - końcowy element

}

push_back - wrzuć element na koniec

lista.sort(); // sortowanie elementów

assign - przypisz wartość do kontenera

cout << endl;

push_front - dołóż element na początku

cout << "Zawartosc po sortowaniu: ";

pop_back - usuń element z końca

it = lista.begin();

while (it != lista.end()) {

pop_front – usuń element początkowy

insert - wrzuć element na daną pozycję (kolejne

cout << *it << " ";

elementy zostaną przesunięte o 1)

erase - usuń wartość

}

swap - zamień wartości z wartościami innego

lista.unique(); // usuwanie duplikatów

clear - opróżnij kontener (usuń całą zawartość)

cout << "Bez duplikatow: ";

Operacje

it = lista.begin();

while (it != lista.end()) {

splice – przenieś elementy do innego kontenera list
remove – usuń elementy o określonej wartości

cout << *it << " ";

remove_if – usuń elementy spełniające warunek

unique – usuń wartości powtarzające się (duplikaty)

}

merge – złącz posortowane kontenery
sort – posortuj dane w kontenerze

reverse – odwróć porządek elementów

++it;

cout << endl;

kontenera
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++it;

Modyfikatory

++it;

cout << endl << endl;
}

return 0;
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to stąd, że w kontekście w którym są używane niepotrzebna jest znajomość wszystkich elementów a jedynie pierwszego lub ostatniego i usuwanie/dodawanie
ich (push/pop). Z tego powodu - i dlatego, że konteneListing 4.01. Lista metod składowych kontenera stack
Metody składowe

empty – sprawdź czy kontener jest pusty

size - ilość danych przechowywanych aktualnie w
kontenerze

top - uzyskaj dostęp do najwyższego elementu
push - dodaj element
pop - usuń element

Listing 5.01. Lista metod składowych kontenera queue
Metody składowe

empty – sprawdź czy kontener jest pusty
size – ilość elementów w kontenerze
front – pierwszy element
back – ostatni element

push – wrzuć element na koniec
pop – usuń element z początku

ry te są nakładką - zastosowania ich są ograniczone;
właściwie jedyną sytuacją gdzie opłacalne jest używanie ich jest wspomniana reprezentacja kolejki czyli np. wyszukiwanie najkrótszej drogi. Myślę, że kontenery te są na tyle rzadko wykorzystywane że przykład
nie będzie potrzebny, jednak w razie problemów odsyłam do źródeł na końcu artykułu (głównie w języku angielskim).

Kontener std::map

Kontenery map (tzw. mapy asocjacyjne) to struktury
złożone z dwóch części (klucz i wartość) deklarowane w postaci map<typ klucza, typ wartości> np. map<int, string>. Może to się wydawać dziwne, jednak
w gruncie rzeczy mapy są jednymi z najbardziej zrozumiałych i wygodnych w użyciu kontenerów. Odwołanie do wartości następuje poprzez operator [] w postaci nazwa[klucz], np. dla mapy <string, int> odwołanie
do wartości mapy program poprzez klucz wersja zapisuje się jako program["wersja"] – co w wielu wypadkach jest intuicyjne i upraszcza rozwiązanie określonego problemu. Przy korzystaniu z map asocjacyjnych
należy pamiętać, że w kontenerach tych nie mogą występować zduplikowane wartości – w takim wypadku
należy korzystać z kontenerów multimap.

Listing 6.01. Lista metod składowych kontenera map
Iteratory

begin - iterator wskazujący początek kontenera
end - koniec kontenera

rbegin - odwrotny iterator wskazujący początek (czyli tak naprawdę koniec)
rend - odwrotny iterator wskazujący koniec (czyli właściwie początek)
Pojemność

size - ilość danych przechowywanych aktualnie w kontenerze
max_size - maksymalna wielkość kontenera
empty - sprawdź czy kontener jest pusty
Dostęp do elementów

operator[] – odwołanie poprzez operator []
Modyfikatory

insert - wrzuć element na daną pozycję (kolejne elementy zostaną przesunięte o 1)
erase - usuń wartość

swap - zamień wartości z wartościami innej mapy
clear - opróżnij kontener (usuń całą zawartość)
Inne

key_comp – zwraca tzw. obiekt porównawczy kontenera pozwalający na porównywanie kluczy
value_comp – jw. ale do porównywania wartości dwóch elementów
find – zwraca iterator na wybrany element

count – ilość elementów o określonym kluczu

lower_bound – wskazuje na element którego klucz jest nie mniejszy niż dana wartość

upper_bound – iterator wskazujący na pierwszy element o wartości większej od podanej
equal_range – zakres w którym elementy są równe
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Listing 6.1. magazyn_map.cpp
#include <iostream>
#include <string>
#include <map>

using namespace std;
int main() {

map<string, int> produkty; // <nazwa, cena>
char wybor;

produkty["Srubki"] = 10;
do {

cout << "= Magazyn 2.0" << endl;

cout << "d - dodaj produkt" << endl;
cout << "u - usun produkt" << endl;

cout << "l - lista produktow" << endl;
cout << "w - wyjscie" << endl;
cout << "twoj wybor: ";
cin >> wybor;

if (wybor == 'd') {

cout << endl << "Podaj nazwe produktu: ";
string nazwa;
cin >> nazwa;
int cena;

cout << "Podaj cene: ";
cin >> cena;

produkty[nazwa] = cena;

cout << "Pomyslnie dodano produkt '" << nazwa << "' ktorego cena wynosi " << cena << endl;

} else if (wybor == 'u') {
string nazwa;

cout << endl << "Nazwa produktu do usuniecia: ";
cin >> nazwa;

if (produkty.count(nazwa) != 0) {

produkty.erase(nazwa);

cout << "Pomyslnie usunieto dany produkt." << endl;

} else {
}

cout << "Brak danego produktu: nie mozna usunac" << endl;

} else if (wybor == 'l') {
cout << endl;

if (produkty.empty()) {

cout << "Brak produktow w magazynie" << endl;

} else {

map<string,int>::iterator it = produkty.begin();
cout << "= Lista produktow" << endl <<
while (it != produkty.end()) {

"------------------------" << endl;

cout << (*it).first << " => " << (*it).second << endl;

}

}

}

it++;

cout << endl;

} while (wybor != 'w');
}
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Listing 7.1. set_t.cpp
#include <iostream>
#include <set>

using namespace std;
int main() {

set<char> lit;

for (char litera = 'z'; litera >= 'a'; --litera)

{

}

lit.insert(litera);

set<char>::iterator it = lit.begin();
cout << "Litery: ";

while (it != lit.end()) {

cout << *it << " ";

W przypadku korzystania z iteratorów (*iterator).first
zwróci klucz, zaś (*iterator).second zwróci wartość, co
zaobserwować można w udoskonalonym programie
do zarządzania produktami z Listingu 6.1 – pozwala
on na dodawanie, usuwanie i listowanie elementów
o określonych cenach (można to było uzyskać przy
kontenerach vector poprzez zastosowanie struktur,
jednak taki sposób jest - moim zdaniem – bardziej zrozumiały z wykorzystaniem map asocjacyjnych).

Kontener std::set

Kontenery set mają strukturę podobną do map asocjacyjnych (m.in. z tego względu nie zamieszczałem tu listy metod składowych), z tym że w kontenerach set wartości są jednocześnie kluczami. Pozwala
to na szybki dostęp poprzez klucz w przeciwieństwie
do kontenerów sekwencyjnych. W związku z tym kontenery set nie pozwalają na odwoływanie się poprzez
operator [] (jak kontenery map) a jedynie poprzez
klucz lub iteratory. Warto pamiętać o tym, że wartości
przetrzymywane w kontenerze są posortowane według wybranego klucza – dodany element nie znajdzie
się więc na końcu/początku a zostanie ustawiony tak
aby porządek elementów w kontenerze został zachowany. Podobnie jak w mapach wartości w kontenerach
set nie mogą się powtarzać – w takim wypadku należy
stosować kontenery multiset. Ten typ kontenerów (std:
:set) wykorzystywany jest najczęściej do implementacji binarnych drzew poszukiwań.
Jak widać po efekcie działania („Litery: a b c d e […]
w x y z”) prostego programu z Listingu 7.1 niezależnie

W Sieci
•
•

http://www.cplusplus.com/reference/
http://pl.wikibooks.org/wiki/C++
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}

it++;

cout << endl << endl;
system("PAUSE");
}

return 0;

od tego w jakiej kolejności wrzucimy dane do kontenera set, zawsze będą one posortowane rosnąco według klucza niezależnie od tego czy stosujemy wartości liczbowe czy tekstowe.

Podsumowanie

Jak widać kontenery oferowane nam przez bibliotekę standardową są bardzo zróżnicowane i pozwalają na wykonywanie wielu różnych zadań, przy czym
do wykonania niektórych jest więcej niż jedna dostępna możliwość. Wykorzystanie ich jest stosunkowo proste i, w większości przypadków, intuicyjne co zdecydowanie upraszcza rozwiązywanie problemów na etapie
realizacji czyli wtedy, kiedy najbardziej zależy nam na
czasie. Mam nadzieję, że poprzez ten artykuł udało mi
się przybliżyć sposoby ich użycia co zaowocuje większym upodobaniem do tego – jakże ciekawego – języka oraz spektakularnymi sukcesami w przyszłości.
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dziedziny informatyki jak programowanie (głównie w języku
C/C++), administracja systemami Linux/FreeBSD, programowanie gier czy bezpieczeństwo sieci a także inne dziedziny jak
matematyka czy �zyka.
Kontakt z autorem: hun7err@gmail.com
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Przestrzenie nazw
Przestrzenie nazw (ang. namespaces) zostały wprowadzone
do standardu języka C++ w celu zwiększenia przejrzystości
i czytelności kodu. Pozwalają one zgrupować unikalne
identyfikatory lub symbole (takie, jak np. klasy, czy zmienne)
w nazwany obszar, ograniczając jednocześnie ich widoczność.
Dowiesz się:

Powinieneś wiedzieć:

• dlaczego w języku C++ używane są przestrzenie nazw
• jakie zalety ma umiejętne korzystanie z przestrzeni nazw
• jak tworzyć, rozszerzać i zagnieżdżać przestrzenie nazw

• jak używać plików nagłówkowych
• jak tworzyć klasy i obiekty
• jak używać funkcji biblioteki iostream

W

C++, dołączając bibliotekę iostream, można
użyć użyć operacji wyjścia cout na dwa sposoby: albo używając przedrostka przestrzeni
nazw przed nazwą operacji wyjścia, albo dołączając przestrzeń std do bieżącego pliku źródłowego (Listing 1).
Biblioteka iostream jest częścią biblioteki standardowej C++, a jej przestrzeń nazw to std. Żeby móc użyListing 1. Przykłady użycia przestrzeni nazw
// pierwszy przykład użycia przestrzeni nazw
#include <iostream>

Własna przestrzeń nazw

int main ()

{

}

std::cout << „Używamy jawnego odwołania do
return 0;

przestrzeni nazw.” << std::endl;

// drugi przykład użycia przestrzeni nazw
#include <iostream>

cout << „Używamy operacji cout z jednej z

dostępnych przestrzeni nazw.” <<

}

46

Listing 2. De�nicja przestrzeni nazw w pliku nagłówkowym
funkcje1.h
namespace MojaPrzestrzen

{

}

int main ()

return 0;

Nic nie stoi na przeszkodzie, aby oprócz używania przestrzeni standardowej tworzyć własne przestrzenie nazw.

class Klasa { /* ... */ };
extern double zmienna;

using namespace std;

{

wać wszystkich metod w sposób znany z języka C trzeba najpierw zadeklarować użycie tej przestrzeni. Można
to zrobić w każdym pliku źródłowym za pomocą instrukcji using namespace std;. Bez tego każde użycie elementu biblioteki trzeba poprzedzać nazwą przestrzeni nazw,
inaczej kompilator nie będzie wiedział, gdzie ich szukać.
Używając przestrzeni nazw można znacznie poprawić
czytelność kodu poprzez używanie metod, czy zmiennych
o identycznych nazwach, jak te znajdujące się już w bibliotekach zewnętrznych, czy w innych klasach, będących
w oddzielnej przestrzeni. Trzeba tylko pamiętać, z metodą
w której przestrzeni nazw mamy aktualnie do czynienia.

endl;

int funkcja();

Listing 3. Rozszerzenie przestrzeni nazw w pliku
nagłówkowym funkcje2.h
namespace MojaPrzestrzen

{
}

class InnaKlasa { /* ... */ };
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Wystarczy, że deklarację klasy, zbioru klas, struktur itp.
obejmiemy definicją przestrzeni nazw.
Nową przestrzeń nazw definiujemy przez użycie słowa kluczowego namespace, po którym występuje nazwa
przestrzeni (Listing 2)

Listing 7. Użycie klasy podprzestrzeni za pomocą przedrostka
#include <iostream>

#include „funkcje1.h”
using namespace std;

Listing 4. Przykład wykorzystania rozszerzenia przestrzeni
nazw z użyciem dwóch plików nagłówkowych

using namespace MojaPrzestrzen;
int main ()

#include <iostream>

#include „funkcje1.h”

{

#include „funkcje2.h”

Klasa obiekt1 = new Klasa();

Podprzestrzen::KlasaPodprzestrzeni obiekt3
= new Podprzestrzen::

KlasaPodprzestrzeni();

using namespace std;

using namespace MojaPrzestrzen;
int main ()

{

}

Klasa obiekt1 = new Klasa();

InnaKlasa obiekt2 = new InnaKlasa();
zmienna = 1.23;

}

return 0;

Listing 5. De�nicja przestrzeni zagnieżdżonej w pliku
nagłówkowym funkcje1.h
namespace MojaPrzestrzen
{

class Klasa { /* ... */ };
extern double zmienna;
int funkcja();

namespace Podprzestrzen

{

}

}

class KlasaPodprzestrzeni { /* ... */ };

Listing 6. Przykład użycia przestrzeni zagnieżdżonej
#include <iostream>

#include „funkcje1.h”
using namespace std;

using namespace MojaPrzestrzen;

using namespace MojaPrzestrzen.Podprzestrzen;
int main ()

{

Klasa obiekt1 = new Klasa();

KlasaPodprzestrzeni obiekt3 = new

KlasaPodprzestrzeni();

}

return 0;
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return 0;

W innych plikach nagłówkowych możemy tę przestrzeń rozszerzać, dodając kolejne deklaracje klas,
zmiennych, czy funkcji (Listing 3).
Po dołączeniu obydwu plików nagłówkowych (funkcje1.h i funkcje2.h) oraz dodaniu przestrzeni nazw za
pomocą instrukcji using można korzystać z obydwu
klas oraz obydwu zmiennych (Listing 4).

Zagnieżdżanie przestrzeni nazw

Przestrzenie nazw można zagnieżdżać (Listing 5).
Użycie klasy z przestrzeni zagnieżdżonej może wyglądać następująco (Listing 6).
Gdyby nie została użyta instrukcja using, dołączająca przestrzeń MojaPrzestrzen.Podprzestrzen, wtedy
KlasaPodprzestrzeni byłaby dostępna tylko przy użyciu
przedrostka podprzestrzeni (Listing 7).
Podczas używania przestrzeni nazw należy uważać
na niejednoznaczne odwołania do identyfikatorów lub
symboli, zwłaszcza, gdy sami tworzymy identycznie
brzmiące nazwy. Przykładowo, dołączając za pomocą
intrukcji using dwie przestrzenie nazw, które definiują
tę samą klasę i potem próbując stworzyć obiekt tej klasy, kompilator nie będzie wiedział, której definicji użyć.
W takim przypadku należy usunąć niejednoznaczność
poprzez usunięcie jednej z instrukcji using lub poprzedzenie nazwy klasy przedrostkiem odpowiedniej przestrzeni, tak jak w ostatnim przykładzie z przestrzenią
zagnieżdżoną.

ŁUKASZ CZEKAJ
Specjalista do spraw integracji systemów IT, konsultant techniczny i programista .NET.
Doświadczenie zawodowe zdobył w Warszawie, pracując
m.in. dla Hewlett-Packard oraz Deloitte.
Kontakt z autorem: lukasz@czekaj.us
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Grafika wektorowa
w Tclu
Domyślny graficzny interfejs użytkownika w Tclu to Tk.
Początkowo był stworzony wyłącznie na potrzeby Tcla, lecz
dzisiaj jest już dostępny dla wielu innych języków. Niezmiennie
jednak Tcl pozostaje liderem w obsłudze pakietu Tk pod
względem aktualności, oraz natywnej składni.
Dowiesz się:

Powinieneś wiedzieć:

• O sposobach rysowania grafiki wektorowej w Tcl/Tk
• O dodatkowych rozszerzeniach dla Tcl/Tk związanych z grafiką wektorową

• Podstawowe założenia grafiki wektorowej

W

e wspomnianym pakiecie mamy narzędzia do
pracy z zarówno grafiką rastorową (komenda
image), jak i wektorową . No potrzeby tej drugiej możemy skorzystać ze standardowej kontrolki z zestawu Tk - canvas, lub jednej z dostępnych w rozszerzeniach - zinc, czy tkpath (stworzony specjalnie na potrzeby grafiki SVG).
Skupmy się na canvas'ie, jako że mamy ją dostępną
wszędzie, gdzie dostępny jest Tcl/Tk. API innych rozwiązań zwykle bazuje właśnie na canvas'ie. Pakiet Tk
jest zorientowany obiektowo i ten paradygmat konsekwentnie stosuje we wspomnianej kontrolce. Każda linia, łuk, poligon - są obiektami. Przejdźmy do rzeczy.
Zaczynamy od uruchomienia interpretera Tcl w trybie
interaktywnym, aby widzieć efekty pracy po każdej wpisanej linii kodu. W oknie poleceń wpisyjemy:
tclsh

Niezbędne jest oczywiście, aby mieć zainstalowany
Tcl/Tk w systemie. Jeśli Teraz stwórzmy canvas o rozsądnych rozmiarach i białym tle:
canvas .c -height 400 -width 600 -background white
pack .c

Do dyspozycji mamy wiele typów prymitywów, które są
dokładnie opisane w dokumentacji Tcla, ale w tym momencie zadowolimy się zwykłymi liniami, aby stworzyć
obrazek strzałki:
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set line1 [.c create line 100 100 300 100 -fill black]
set line2 [.c create line 300 100 280 80 -fill black]

set line3 [.c create line 300 100 280 120 -fill black]

Każde z tych wywołań zwróci nam unikatowy identyfikator stworzonego obiektu. Możemy go potem użyć
do zmiany koloru, stylu kreski, itp. W powyższym kodzie identyfikatory te są zapamiętane w zmiennych line1, line2 i line3. W line1 mamy długą linię, a line2 i line3 kreślą grot. Cztery liczby jako argument do tworzenia linii to pary współrzędnych dla punktów początku i końca linii. Można podać ich więcej, aby stworzyć
linię łamaną.
Załóżmy, że chcemy, aby grot był "ostrzejszy". W grafice rastorowej musielibyśmy najpierw wymazać stare linie i narysować nowe. Grafika wektorowa pozwala po prostu na zmianę parametrów linii - tutaj obiektów.
Zmienimy ich koordynaty:
.c coords $line2 300 100 270 90

.c coords $line3 300 100 270 110

Dodajmy jeszcze jedną linię, żeby stworzyć grot zamknięty:
set line4 [.c create line 270 90 270 110 -fill black]

pozwala na przypisanie tagów do poszczególnych obiektów, dzięki czemu zamiast operować na
identyfikatorach, możemy używać tych właśnie tagów.
canvas
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Użyjmy tej funkcjonalności do zgrupowania linii kreśląych grot pod jednym tagiem o nazwie "grot":
.c itemconfigure $line2 -tags grot
.c itemconfigure $line3 -tags grot
.c itemconfigure $line4 -tags grot

Od tego momentu możemy zmieniać właściwości grupowo, jak na przykład kolor:
.c itemconfigure grot -fill red

Parametr opcji "-tags" przyjmuje tak na prawdę listę tagów, w związku z czym różne obiekty możemy przypisywać do wielu różnych grup:
.c itemconfigure $line2 -tags "grot typ1"
.c itemconfigure $line3 -tags "grot typ1"
.c itemconfigure $line4 -tags "grot typ2"

Teraz możemy używać:
.c itemconfigure typ1 -fill blue

.c itemconfigure typ2 -fill green

Każdy obiekt może nasłuchiwać zdarzeń typu "najazd
myszy", "kliknięcie", itp i wykonywaćzdefiniowany dla
nich kod, np:
.c bind grot <Button-1> {

.c itemconfigure grot -fill white
after 100 {

.c itemconfigure grot -fill black
}

}

Od tego momentu kliknięcie na którejkolwiek z linii grotu spowoduje chwilową zmianę koloru całego grotu na
biały, po czym na czarny. Daje to efekt powolnego mignięcia.
canvas dostarcza szereg zaawansowanych narzędzi do manipulacji obiektami w nim stworzonymi. Można wyszukiwać obiekty zawarte w danych obszarach,
obiekty "zachaczające" o siebie, można w łatwy sposób
otrzymać prostokąt zawierający wszystkie obiekty o danym tagu. Standarwowy zestaw prymitywów jest zadowalający, a można go wzbogacić pisząc odpowiednie rozszerzenie w języku C. Stworzone w tym celu API
jest bardzo proste w użyciu.
Bardziej wymagający programiści mogą sięgnąć po
wspomniane rozszerzenie zinc, które z punktu widzenia programowania jest rozszerzoną kontrolka canvas,
która pozwala na organizowanie obiektów w struktury hierarchiczne, wspiera transformacje obiektów jak
obrót o dowolny kont, skalowanie, tworzenie gradientów, przeźroczystość, a całość może być renderowana przez OpenGL, choć wciąż będzie to tylko grafika 2D.
Polecam zaglądnąć do dokumentacji (http://
www.tcl.tk/man/), aby zapoznać się z pełnymi możliwościami Tk w tej kwestii. Niewielki program demonstracyjny znajduje się na stronie wiki Tcla: http://wiki.tcl.tk/
15073. Miłego rysowania!

PAWEŁ SALAWA
Senior Software Developer Loycon Sp. z o.o.
Kontakt: pawel.salawa@loycon.pl
Autor polskiego tutoriala języka Tcl (http://sqlitestudio.one.pl/
tcltut/). W języku Tcl programuje od 10 lat.
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Parametryzacja testów
Wykonywanie tych samych testów dla różnych danych
wejściowych
Czy musiałeś kiedyś przetestować jakąś metodę z użyciem kilku
zestawów danych? Czy rozwijając oprogramowanie, natrafiałeś
na dotąd nieprzewidziane sytuacje, gdy program zachowywał
się inaczej, niż powinien? Mnie spotykało to wielokrotnie.
Dlatego zainteresowało mnie bogactwo sposobów
parametryzacji testów, jakie oferuje biblioteka TestNG.
Dowiesz się:

Powinieneś wiedzieć:

• Jak definiować parametry w pliku XML;
• Jak wykorzystywać metody dostarczające dane;
• Jak tworzyć testy przy pomocy fabryk.

• Co to są testy jednostkowe;
• Co to jest JUnit lub TestNG.

P

isząc nową metodę, potrzebuję zapewnić jej
prawidłowe działanie dla wszystkich możliwych
danych wejściowych. Na przykład mając funkcję, która oblicza kwadrat liczby całkowitej, powinienem otrzymać dobry wynik dla zera i jedynki, ale również dla −1934. Niestety sprawdzenie działania wspomnianej metody dla każdej liczby, jaką można zapisać na kilku bajtach pamięci, jest fizycznie niemożliwe. Lecz ja chciałbym wykonać testy dla przynajmniej
kilku odmiennych przypadków, z których każdy ma
szczególne znaczenie:
•
•
•
•

zero,
dowolna liczba dodatnia,
dowolna liczba ujemna,
największa liczba, dla jakiej zamierzam używać
testowanej funkcji.

W najprostszej sytuacji potrzebuję zweryfikować
działanie metody dla czterech wartości argumentu.
A co by było, gdyby funkcja przyjmowała kilka parametrów?

Droga „na skróty”

Jak to zwykle bywa z młodym i niedoświadczonym
programistą, pierwszy tego typu problem rozwiązałem, tworząc kilka kopii pierwszej metody testowej.
Od pierwowzoru różniły się jedynie nazwą oraz wartościami parametrów wejściowych i spodziewanym wy-
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nikiem zwracanym przez testowaną funkcję. Domyślasz się, jaki był rezultat?
Spójrzmy więc, jak wyglądałoby zastosowanie tego sposobu do przetestowania metody podnoszącej liczbę całkowitą do drugiej potęgi (Listing 1). Powstał całkiem sporych rozmiarów fragment kodu.
A teraz wyobraź sobie, ile linii zajęłyby testy, gdyby szczególnych przypadków było nie 4, lecz 20…
Postanowiłem, że nie będę więcej pisał testów w taki sposób.
Kolejnym moim pomysłem było przeniesienie
wspólnego kodu do osobnej funkcji. Utworzyłem więc
prywatną metodę, przyjmującą argumenty oraz spodziewany dla nich wynik testowanej funkcji. Tak przygotowany test zacząłem wywoływać w pętli, dla różnych wartości parametrów (patrz Listing 2). Poczułem, że znalazłem proste rozwiązanie mojego problemu.
Zastanówmy się jednak nad wadami zastosowanej
konstrukcji. Zauważ, że zamiast czterech osobnych
wyników testów, otrzymuję jedną informację o sukcesie lub porażce dla jednej metody testowej. Nie mogę w żaden sposób stwierdzić, czy testowana metoda działa prawidłowo w niektórych wypadkach, czy
też zawsze działa źle. Co więcej, jeżeli pierwszy test
– w tym wypadku dla zera – zakończy się porażką,
wykonywanie metody zostanie przerwane, a co za tym
idzie, pominięte zostanie sprawdzanie działania funkcji dla pozostałych danych wejściowych.
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Co dalej?

Brak dobrze obsługiwanej parametryzacji testów zaczął mi poważnie doskwierać stosunkowo niedawno, kiedy to istniała już Java 1.5, wprowadzająca adnotacje. Istniały także biblioteki JUnit 4 oraz TestNG.
Z różnych powodów ta ostatnia wzbudziła moje szczególne zainteresowanie.

Parametry z pliku XML

Konfiguracja TestNG przechowywana jest w jednym
bądź wielu plikach XML, z których każdy zawiera definicję pojedynczego zestawu testów (element suite).
Poszczególne testy (element test), zawierają wybrane klasy testowe bądź też całe pakiety. Dla każdego
testu (lub dla całego zestawu) można zdefiniować dowolną ilość parametrów, które następnie przekazywane są do metod testowych.
Przykład takiego pliku konfiguracyjnego TestNG
znajduje się na Listingu 3, gdzie w ramach dwóch
identycznych testów zdefiniowane zostały różne parametry połączenia z serwerem FTP. Każda metoda
testowa w klasie FTPTest wykonywana jest dwukrotnie
– z różnymi argumentami. Właściwe parametry wskazywane są przy użyciu adnotacji @Parameters (patrz
Listing 4).
Opisując koncepcję opartą o plik konfiguracyjny
TestNG, celowo zrezygnowałem z przykładu dotyListing 1. Powielenie metody testowej dla każdej wartości
argumentu
public void testSquareOfZero() {
int number = 0;

int result = Square.squareOf(number);

}

assert result == 0;

public void testSquareOfPositiveNumber() {
int number = 2;

czącego obliczania kwadratu liczby. Jak zapewne zauważyłeś, wykorzystanie parametrów zdefiniowanych
w pliku XML dla większej ilości zestawów danych wymaga utworzenia równie dużej ilości podobnych testów. Dlatego stosowanie tego rodzaju parametryzacji zalecam jedynie w celu ustawienia niewielkiej ilości profili konfiguracyjnych, dla których będą przeprowadzane testy.

Dostawcy danych

Na pewno zastanawiasz się teraz, w jaki sposób efektywnie przekazywać duże ilości zestawów danych do
metod testowych. Być może zapytasz też, jak zdefiniować parametr, będący bardziej złożonym obiektem, niż String. Na szczęście omawiana biblioteka
dysponuje odpowiednimi mechanizmami.
TestNG daje możliwość oznaczenia wybranej metody jako dostawcy danych, za pomocą adnotacji @DataProvider. Mechanizm ten pozwala utworzyć
dowolne obiekty i przekazać je do wskazanych metod testowych. Na Listingu 5 widać sposób powiązania metody dostarczającej dane z metodą testową
– wartość atrybutu dataProvider dla adnotacji @Test
jest taka sama, jak wartość atrybutu name z adnotacji @DataProvider. Zauważ również fakt, że dostawca
danych zwraca tablicę tablic obiektów, bez ścisłego
określenia typu każdego z nich.
Zapewne dostrzegłeś liczne podobieństwa omawianego przykładu do Listingu 2, zawierającego testowanie w pętli. Nie zapominaj jednak, że jest pomiędzy nimi istotna różnica. Dzięki zastosowaniu dostawcy danych, metoda testowa wykonywana jest dla wszystkich zestawów parametrów, niezależnie od wcześniejszych wyników. Ponadto w raporcie wyróżnione jest
każdorazowe wywołanie wspomnianej metody wraz
z wartościami poszczególnych argumentów.

Fabryki testów

Na sam koniec pozostawiłem najciekawszy, a zara-

int result = Square.squareOf(number);

}

assert result == 4;

public void testSquareOfNegativeNumber() {

Listing 2. Wywoływanie metod testowych w pętli
public void testSquareOf() {

int[][] args = new int[][] {

int number = -2;

int result = Square.squareOf(number);

}

int number = 1024;

int result = Square.squareOf(number);

assert result == 1048576;
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{0, 0}, {2, 4}, {-2, 4}, {1024, 1048576}

for (int i = 0; i < args.length; i++) {

assert result == 4;

public void testSquareOfLargeNumber() {

}

};

}

}

testSquareOf(args[i][0], args[i][1]);

private void testSquareOf(int num, int square) {

}

assert Square.squareOf(num) == square;
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zem najbardziej zaawansowany sposób parametryzacji testów. Fabryki testów, bo o nich mowa, stanowią
niezwykle potężne i wszechstronne narzędzie, pozwalające tworzyć osobne instancje klas testowych
w sposób dynamiczny.
Najlepiej będzie, jeżeli działanie fabryk opiszę na
przykładzie. Listing 6 zawiera testy dobrze Ci już znanej funkcji podnoszącej liczbę do drugiej potęgi. Jednak tym razem metoda testowa nie przyjmuje żadnych parametrów, gdyż wszystkie niezbędne wartości pobierane są z pól klasy SquareTest, zdefiniowanych w konstruktorze. Wszystkie instancje klasy testowej tworzone są wewnątrz metody oznaczonej adnotacją @Factory. W konfiguracyjnym pliku
XML, do testu powinna zostać dodana jedynie klasa
SquareTestFactory.
Jednak omówione przykłady testów nawet w połowie nie wyczerpują tematu fabryk. Zauważ, że metoda
wytwórcza zwraca tablicę dowolnych obiektów. Każdy
z nich może być nawet instancją innej klasy. Oznacza
to, że wewnątrz metody oznaczonej przez @Factory
może zostać utworzony nawet bardzo liczny zbiór
przeróżnych klas testowych, których dobór może zależeć od rozmaitych czynników, jak na przykład kodo-

wanie znaków, strefa czasowa czy też system operacyjny, na którym przeprowadza się testy. Mnogość zastosowań fabryk ograniczona jest jedynie przez wyobraźnię programisty i możliwości języka Java.

Połączenie wielu mechanizmów

Jeżeli uważasz, że każdy z opisanych sposobów parametryzacji testów sam w sobie stanowi niezwykle
przydatny mechanizm, pomyśl jakie możliwości daje
zastosowanie wszystkich opisanych do tej pory koncepcji jednocześnie.
Załóżmy, że chcemy przetestować wykonywanie
różnych operacji na plikach przechowywanych na serwerze FTP. Udało nam się uzyskać dostęp do dwóch
hostów:
Open FTP jest serwerem publicznym, przeznaczonym specjalnie do testowania. Serwer ten pozbawiony jest jakichkolwiek zabezpieczeń, włączając w to
uwierzytelnienie użytkownika.
Z kolei FTP Plus, to serwer, do którego dostęp jest
chroniony hasłem. Jakby tego było mało, założone
specjalnie dla naszych potrzeb konto użytkownika posiada wyłącznie prawa do odczytu plików.
W pliku konfiguracyjnym tworzymy dwa testy, a następnie do każdego z nich dodajemy parametry inne-

Listing 3. Przykładowa kon�guracja TestNG z parametrami
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<!DOCTYPE suite SYSTEM "http://testng.org/testng1.0.dtd">

<suite name="Suite1">

Listing 4. Metoda wykorzystująca parametry z pliku XML
@Parameters({"host", "username", "password"})
@Test

public void testConnect(String host, String login,

String passwd) {

Connection connection = new Connection(host);

<test name="Test1">

connection.setCredentials(login, passwd);

<parameter name="host" value="192.168.1.133"/
>

<parameter name="username" value="admin"/>
<parameter name="password" value="admin"/>
<classes>

<class name="pl.info.czerwinski.FTPTest"/>

</classes>

</test>

<test name="Test2">

connection.connect();
}

Listing 5. Pobieranie wartości parametrów od dostawcy
danych
@DataProvider(name="squareOf")
public Object[][] getData() {
return new Object[][] {

<parameter name="host" value="10.0.5.17"/>
<parameter name="username" value="guest"/>
<parameter name="password" value="guest"/>
<classes>

<class name="pl.info.czerwinski.FTPTest"/>

</classes>

</test>
</suite>
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assert connection.isConnected();

}

};

{0, 0}, {2, 4}, {-2, 4}, {1024, 1048576}

@Test(dataProvider="squareOf")

public void testSquareOf(Integer num, Integer square)

{

}

assert Square.squareOf(num) == square;
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go serwera FTP (podobnie jak na listingu 3). Zdefiniowane w ten sposób wartości mogą być przekazywane
nie tylko do metod testowych, ale także do fabryk. Zatem nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy do każdego
testu dodali klasę zawierającą metodę wytwórczą.
Zapewne spytasz, po co nam fabryka testów. Zauważ, że takie operacje jak przesyłanie pliku na serwer, bądź usuwanie z serwera można przetestować
jedynie na Open FTP. Z drugiej strony, aby zweryfikować działanie mechanizmu uwierzytelniania, wymagany jest serwer FTP Plus. Oznacza to, że niektóre metody testowe będą wykonywane tylko w jednym
z testów. Zatem niewskazanym jest, aby tworzyć instancje wszystkich klas testowych za każdym razem.
Przesyłanie danych na serwer nie powinno ograniczać się do skopiowania pojedynczego pliku. Dobrym
pomysłem byłoby sprawdzenie, jak program sobie radzi z małymi plikami tekstowymi oraz z dużymi archiwami. Warto byłoby się też dowiedzieć, czy nie ma problemu z przesyłaniem całego drzewa katalogów. Przetestowanie tych wszystkich przypadków to przecież
idealne miejsce do zastosowania dostawców danych.
Skomplikowane przykłady wymagające zastosowania różnych rodzajów parametryzacji można by mnożyć. Jeśli chcesz, możesz sam zastanowić się nad testowaniem narzędzi służących do pracy z bazą daListing 6. Przykład wykorzystania fabryki testów
public class SquareTestFactory {

@Factory

private int num;

private int square;

public SquareTest(int num, int square) {
this.num = num;

this.square = square;

public void testSquareOf() {

}

mode) {

List<Object> tests = new

ArrayList<Object>();

if ("none".equals(auth)) {

}

tests.add(new AnonymousFTPTest());

if ("basic".equals(auth)) {

}

tests.add(new AuthorizedFTPTest());

if ("read-only".equals(mode)) {

}

tests.add(new FTPReadingTest());

if ("read-write".equals(mode)) {

tests.add(new FTPReadingTest());

}

}

}

tests.add(new FTPWritingTest());

return tests.toArray();

W niniejszym artykule skupiłem się na przedstawieniu
możliwości biblioteki TestNG. Jednak jestem przekonany, że równie wiele można by napisać na temat JUnit. Które z tych narzędzi jest lepsze? Obawiam się,
że na to pytanie nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi, ale też nie to było moim zamierzeniem.
Opisane przeze mnie techniki pokazują, na ile sposobów można podejść do tematu parametryzacji testów.
Żaden z nich nie jest idealny w każdej sytuacji, ale ich
umiejętne wykorzystanie może okazać się niesłychanie
przydatne w codziennym testowaniu aplikacji.

SŁAWOMIR CZERWIŃSKI

@Test

}

public Object[] createTests(String auth, String

Podsumowanie

new SquareTest(1024, 1048576),

public class SquareTest {

}

@Factory

new SquareTest(-2, 4),

new SquareTest(2, 4),

}

@Parameters({"authentication, access-mode"})

new SquareTest(0, 0),

return new Object[] {

}

public class FTPTestFactory {

nych bądź różnych metod kompresji plików. Twojej
inwencji pozostawiam wymyślenie funkcjonalności
przykładowych programów.

public Object[] createTests() {

};

Listing 7. Listing 7 - Przykladowa fabryka testow
wykorzystujaca parametry z pliku XML

assert Square.squareOf(num) == square;
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Od czasu ukończenia studiów na Politechnice Łódzkiej pracuje jako programista. Głównym obszarem jego zainteresowań
jest język Java.
Zajmuje się także coachingiem, prowadząc kursy przygotowane przez społeczność BlackBeltFactory.com.
Kontakt z autorem: slawomir@czerwinski.info.pl
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Proces testowy
w normie ISO 29119
Norma ISO 29119 jest nadzieją testerów na pierwszy
profesjonalny standard dotyczący testowania
oprogramowania. Pierwsze materiały wskazują na to,
że możemy mieć do czynienia z naprawdę wartościową
publikacją opisującą podstawowe aspekty testowania.
O normie

Norma ISO/IEC 29119 Software Testing jest pierwszą,
kompleksową próbą opisu testowania oprogramowania. Pierwsze prace rozpoczęły się w maju 2008 roku. To, że normy nie powstają z dnia na dzień widoczne jest w planie publikacji. Ostateczna wersja pojawić
ma się dopiero w 2012 roku. Pierwsze dostępne informacje wskazują jednak na dużą wartość przygotowywanej normy.
Dokument docelowo ma być podzielony na cztery
części:
1) Concept and Vocabuary, czyli w wolnym tłumaczeniu koncepcja i pojęcia słownikowe. Koncepcja testowania odnosi się do wysokopoziomowych
aspektów testowania, takich jak wdrożenie testów
czy testowanie jako części procesu wytwarzania
oprogramowania. Słownik odwołuje się do najpopularniejszych pojęć testerskich ujętych w normach:
IEEE 1028 - opisującej proces przeglądu, IEEE
829 - opisującej dokumentację testową, BS 79251 - klasycznego słownika testerskiego, czy słownika pojęć ISTQB (International Software Testing Qualifications Board).
2) Test Process, czyli jakie elementy składają się na
procesowe podejście do testowania oprogramowania. Tą częścią zajmiemy się szerzej w dalszej części artykułu.
3) Test Documentation - odnosi się przede wszystkim
do dokumentacji testerskiej opisanej w IEEE 829.
4) Test Techniques - ostatni rozdział opisuje techniki testowe i w dużej mierze odwołuje się do BS7925-2.
Jak widać powyżej, norma nie próbuje definiować testowania od nowa, a korzysta z co prawda szczątkowych, ale wartościowych poprzedników.
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Po co nam proces testowy?

Proces to dla wielu jedynie sterta dokumentów z dziesiątkami list kontrolnych, modeli blokowych i niekończącym się strumieniem tekstu, który w sposób naukowy
opisuje rzeczy oczywiste. Proces ogranicza kreatywność i zamienia naszą pracę w serię powtarzalnych
i z góry opisanych czynności. Nic więc dziwnego, że za
właściwą lokalizację dla procesu zazwyczaj traktujemy
miejsce na dysku sieciowym z predefiniowanym poziomem kontroli dostępu.
Jest jednak jeszcze druga strona medalu. Proces jest
przydatny! Aby to zrozumieć, musimy odejść od dziecinnego postrzegania świata jako miejsca, w którym każdy
może robić, co mu się żywnie podoba. Należy dojrzeć,
stać się korporacyjnym zwierzęciem i zrozumieć, że
całym światem rządzą zasady. Dlaczego miałoby być
więc inaczej w procesie wytwarzania czy też testowania
oprogramowania? Czy zamiast analizować dokumentację, planować czy tworzyć przypadki testowe, może lepiej usiąść i od razu testować? Oczywiście, że możemy
tak zrobić. Znajdziemy dziesiątki, a może nawet setki
błędów, ale co dalej? Czy takie „wolne” testowanie daje
nam informacje o jakości aplikacji? Czy przetestowaliśmy to, co dla końcowego odbiorcy jest najważniejsze?
Czy możemy dostarczyć informację: produkt jest gotowy do wdrożenia? Mało prawdopodobne.
Proces umożliwia nam uniknięcia błędów. Wskazuje
nam drogę, jak nie wymyślać koła od nowa. W przypadku, gdy dojdziemy do ściany, proces pokaże nam, że to
nie ściana, wskaże co należy zrobić dalej. Przecież nie
jesteśmy pierwszymi ludźmi na świecie, którzy napotkali na taki problem. Ktoś wcześniej doświadczył podobnej sytuacji i wymyślił rozwiązanie. Czas udowodnił, że
się nie mylił i mógł spisać swoje doświadczenia. A tym
właśnie jest proces - lekcją z przeszłości. Setki takich
lekcji składają się na opis wytycznych naszej codziennej pracy.
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Proces testowy w normie ISO 29119

Proces odpowie nam na pytanie: CO (trzeba zrobić)?,
JAK (to trzeba zrobić)? KTO (to ma zrobić)? i KOGO
(należy o tym poinformować)? Jeśli jesteś „nowa/nowy”
w organizacji, zapytaj gdzie jest proces. W wielu przypadkach ułatwi Ci to twój nowy korporacyjny żywot.
Proces nie jest jednak trwały. Aby utrzymywał się
przez lata, musi być usprawniany. Pewne rozwiązania
z przeszłości, choć nie dezaktualizują się w całości, to
jednak muszą być dostosowywane do zmieniających
się realiów projektowych.
Jeśli jeszcze masz wątpliwości czy proces jest potrzebny, to poniższy, znany Ci z codziennej prasy komunikat, powinien je rozwiać:
„Bank X przyznał, że część użytkowników utraciła dostęp do kont bankowości internetowej. Jednocześnie
poinformowano, że wdrożone zostały akcje mające na
celu wyeliminowanie takich problemów w przyszłości.”
W taki sposób powstają lub są ponownie definiowane procesy.

Inny proces testowy

Najbardziej znany testerom proces, to ten opisany
w kursie na certyfikat ISTQB poziomu podstawowego. Musimy jednak pamiętać, że nie jest to standard.
Jest to pewna interpretacja, na którą łatwo się powołać,
ale również łatwo podważyć. Składa się on z następujących faz:
•
•
•
•
•

Planowanie i nadzór;
Analiza i projektowanie;
Implementacja i wykonanie;
Ocena stopnia spełnienia warunków zakończenia
i raportowanie;
Czynności zamykające test.

Silną stroną tego procesu, który zwany jest tutaj „prostym”, jest niewielka ilość kroków z wysokopoziomowym opisem, ułatwiającym aplikację procesu w wielu
środowiskach. Zakłada się w nim, że w organizacji występują dwie podstawowe role: kierownik testów - odpowiedzialny za czynności planowania, nadzoru, definiowania zakończenia testów, raportowania i czynności kończące testowanie; oraz tester - odpowiedzialny
za proces na poziomie czynności operacyjnych.
Słabych stron jest niestety więcej. Trudno zdefiniować odpowiedzialność na poziomie czynności, które nie mają klarownego powiązania. Szczególnie dla
czynności ciągłej w procesie - nadzoru, nie zdefiniowano momentu zaangażowania się i docelowo również momentu reakcji kontrolnej. Podobnie nie widać
w procesie jednoznacznych produktów poszczególnych faz - co musi na pewno powstać, a co może być
opcjonalnie wytworzone.
Dużym problemem dla osób poszukujących w tym
procesie rozwiązań jest brak mapowania procesu te-
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stowego na wytwarzanie oprogramowania. Gdzie jest
wejście produktów z innych procesów, w tym z procesu
wytwórczego? W którym miejscu to my przekazujemy
swoje dokumenty? Gdzie są czynności takie jak re-test,
testy regresywne czy testowanie wymagań? Braki wydają się więc być wystarczająco głębokie jak na szerszy opis procesowy. Stąd też potrzeba powstania normy ISO 29119.

Proces testowy z normy ISO 29119

Pierwszym ciekawym zabiegiem w normie ISO jest podzielenie procesu na trzy warstwy: organizacyjną, zarządczą i podstawową, którą możemy również nazwać
operacyjną.
Relacje pomiędzy warstwami są opisane szczątkowo,
ale jednocześnie na tyle wystarczająco, aby zrozumieć
potrzebę definiowania więcej niż jednej warstwy. W obszarze organizacyjnym wytwarzane są dokumenty, których nie definiujemy osobno w każdym projekcie. Będą
to różnego rodzaju dokumenty wzorcowe, których wypełnienie będzie bądź to rekomendowane, bądź też wymagane. Będą to również ogólne wytyczne na testowanie w organizacji, które osobie zarządzającej jakością w obszarze jednego projektu pozwolą odpowiednio zdefiniować na przykład zakres testowania. W procesie uwzględniono również potrzebę dostosowywania poziomu organizacyjnego do zmieniających się warunków projektowych. Model procesowy zawiera informację zwrotną odnośnie jakości i stopnia zastosowania wzorców dokumentów w projekcie. Ma to pozwolić na ciągłe podnoszenie jakości dokumentacji poprzez
odpowiednie zarządzanie informacjami wynikającymi
z praktycznego użycia wzorców.
Poziom zarządzania w procesie jest uproszczony do
granic możliwości. Zwiera jedynie trzy grupy procesów: planowanie, monitorowanie i kontrolę oraz określanie zakończenia. Nowością jest określenie informacji zwrotnej z monitorowania, które może wpłynąć na
plan testów. Jest oczywiste, że okoliczności projektowe mogą doprowadzić do zmian w planie. Niedostosowywanie dokumentu do nowych okoliczności spowoduje, że planowanie będzie bezwartościowe i nie będzie
stanowić punktu odniesienia np. dla określenia końca
testów. Stąd też duża potrzeba dostosowywania harmonogramu testów czy też matrycy ryzyk do aktualnych informacji płynących z projektu. Cały proces ma
tylko dwa produkty - plan testów i raport podsumowujący. Patrząc na praktykę projektową jest to zazwyczaj
ten zakres dokumentacji, jaki jest realnie przygotowywany przez kierowników testów. Zarządzanie testowaniem nie ogranicza się jedynie do generowania ton papieru, ale również do kierowania testerami. Sterowanie
w tym wypadku wspierane jest informacjami płynącymi
z procesu operacyjnego, gdzie zbierane są miary między innymi ilości wykonanych przypadków testowych
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i rezultatu oraz informacji o krytyczności błędów. Odpowiedzią kierownika jest tutaj przesyłanie odpowiednich dyrektyw kontrolnych. W ten sposób silnie powiązano poziom testowania operacyjnego i zarządzanie
testowaniem.
Najniższy poziom, na którym pracuje większość
z nas, to poziom podstawowy. To tutaj pisze się przypadki testowe i, w oparciu o analizę dokumentacji testowej, definiuje się środowisko testowe. Proces czytelnie opisuje krytyczne wymagania do rozpoczęcia
samego wykonania testowania, do którego wejściem
są dwa dokumenty: specyfikacja testowania jako
zbiór przypadków testowych oraz raport przygotowania środowiska testowego. Natomiast wynikiem samego wykonania testów jest rezultat testowy, który z jednej strony może informować o znalezieniu incydentu,
a z drugiej - informacji o poprawnej wersyfikacji funkcjonowania oprogramowania. W obu przypadkach in-

W Sieci
•
•
•
•

ISO/IEC 29119: http://softwaretestingstandard.org/
BS 7925-1/2: http://testingstandards.co.uk/
IEEE 829 – 1998: http://testerzy.pl/materialy/index.php?id=4
IEEE 829 – 2008: http://ieeexplore.ieee.org/

formacje te, jak opisano wcześniej, trafiają do kierownika testów.

Podsumowanie

Proces ISO/IEC 29119 ma jeszcze przynajmniej rok
aby dojrzeć, ale pierwsze efekty już są publikowane
na stronach twórców normy. Musimy założyć, że proces się jeszcze zmieni, dlatego należy pamiętać, że
omawiane aspekty odnoszą się do wersji wstępnej.
Aktualnie dostępna wersja datowana jest na wrzesień
2009 r.
W powyższym artykule opisano jedynie najwyższy
poziom procesowy. Szczegóły przyjdą wraz z pojawieniem się oficjalnej wersji procesu.

RADEK SMILGIN
Testowaniem oprogramowania zajmuje się od blisko 10 lat.
Będąc kierownikiem testów w międzynarodowych korporacjach oraz konsultantem w największych polskich �rmach,
Radek niejednokrotnie przenosił swoja wiedzę na obszary
praktycznego testowania. Miał przy tym okazję poznawać,
usprawniać i de�niować procesy testowe. Obecnie, jako właściciel portalu testerzy.pl, dzieli się z innymi swoją wiedzą, realizując jednocześnie założenie propagowania testowania
oprogramowania oraz zapewnienia jakości.

Reklama

������������������������������������
������

�������������������������
�������������
� �������������
�����������������

�������

����������
����������
���������

��������������������
����������������
�����������������������
��������������������������
����������������

�����������

������

�����

�����

�������������

���������������
�����������

�����

�������������
�������������

�������������

�����������������
�����������

� ������������������������������

�����

������������

��

� ��������������������

������������������

� ����������������������

�����������
��������

����������������
� �������
� ���������

���������

����������

����������

ROBOTYKA

Okiełznać robotykę
Robotyka niezmiennie przyciąga i fascynuje rzesze
młodych ludzi. Co jednak, gdy chcielibyśmy stworzyć
własnego robota, a nie znamy się na elektronice,
mechanice czy programowaniu niskopoziomowym?
Z pomocą przychodzą zestawy Lego Mindstorms, obecne
na naszym rynku od kilku lat, oraz bilioteka leJOS,
pozwalające na zbudowanie i oprogramowanie robota
w przeciągu kilkunastu minut.
Programowanie robotów
Lego Mindstorms w Javie

Oryginalnie na robocie znajduje się oficjalny firmware firmy Lego, którego programowanie odbywa się poprzez składanie kodu z bloczków. Takie podejście może
okazać się wystarczające dla najmłodszych użytkowników tego systemu, jednak czytelnicy z pewnością woleliby rozwiązanie, które umożliwi im pisanie wysokopoziomowego kodu obiektowego. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, kilka lat temu grupa programistów stworzyła lekką implementację maszyny wirtualnej Java, która działa na kostce nxt. Mamy zagwarantowaną obsługę wątków, tablic, rekurencji, synchronizacji,
wyjątków, większość java.lang, java.util i java.io, ale pozbawieni zostaliśmy kilku rzadziej używanych elementów, a także co zaskakujące np. LinkedList.
JVM wraz z biblioteką leJOS, zawierającą obok klas
odpowiedzialnych za obsługę sensorów i motorów również gotowe implementacje metod, technik i algorytmów często wykorzystywanych w robotyce, tworzą środowisko gotowe do użycia nawet przez początkujących.
W zestawie podstawowym Lego Mindstorms NXT 2.0
znajdziemy poza masą klocków i tzw. kostką, czyli kontrolerem z procesorem 48 MHz, dwa binarne czujniki
dotyku, czujnik koloru oraz ultradźwiękowy czujnik odległości. Poza tym mamy do dyspozycji trzy serwomotory z wbudowanymi tachometrami. Zestaw można jednak rozbudowywać o dodatkowe sensory, jak np. żyroskop, kompas czy czujnik temperatury, które są też obsługiwane przez leJOSa.
Tradycyjnie przyjaźń z pakietem leJOS proponujemy
zacząć od zobaczenia Hello World
import lejos.nxt.*;
public class HelloWorld
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{

public static void main (String[] aArg)
{

LCD.drawString("Hello World",3,4);
Button.waitForPress();
}
}

Jak nietrudno zgadnąć, program wypisze na ekranie
LCD kostki string Hello World (zaczynając od pozycji
3,4 na ekranie), następnie zaczeka na wciśnięcie któregoś z czterech przycisków na obudowie, po którym
zakończy działanie.
Programy kompilowane są standardowym kompilatorem, ale z użyciem osobnej wersji biblioteki. Aby
wygodnie skompilować program, należy użyć komendy nxjc HelloWorld.java, a by skompilowany program
wgrać do pamięci robota – nxj HelloWorld. Dodatkowy
parametr -r spowoduje natychmiastowe uruchomienie
programu, można też uruchomić go później z poziomu
interfejsu kostki.
Oczywiście obsługa ekranu i przycisków kostki nie
jest specjalnie ciekawa, prawdziwa zabawa z Lego Mindstorms zaczyna się wraz z programowaniem
czujników i silniki robota, dając mu zmysły i możliwość
ruchu.
Obsługa ich jest stosunkowo prosta, ponadto dobrze
udokumentowana w internecie.
Najprostszy z czujników - dotyku - podpięty przykładowo do portu 1 tworzymy
TouchSensor tc = new TouchSensor(SensorPort.S1);

po czym możemy korzystać z jego jedynej metody
boolean isPressed(). Ciekawszy jest ultradźwiękowy
czujnik odległości:
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UltrasonicSensor sonar = new UltrasonicSensor(SensorPor
t.S2);

Jego podstawowymi metodami są int getDistance()
oraz int getDistances(int[]), pozwalające na odczytanie odpowiednio: jednego i ośmiu odczytów odległości. Niestety trzeba liczyć się z zawodnością tej techniki znajdywania obiektów, gdyż fale ultradźwiękowe od
niefortunnie obróconego obiektu mogą się odbić w niewłaściwą stronę, przez co nie zostanie on wykryty.
W standardowym zestawie znajduje się także czujnik koloru, będący w istocie połączeniem trzech kolorowych diod (RGB), trzech czujników natężenia barw
podstawowych oraz czujnika natężenia światła.
Aby z niego skorzystać, należy w konstruktorze
ColorLightSensor poza portem podać także tryb, w którym ma działać (jeden z kolorów podstawowych, ogólne
natężenie światła lub wszystkie te cztery naraz), a następnie korzystać z readValues(int vals[]).
Nieco inaczej wygląda korzystanie z silników - dostępne są one jako trzy pola statyczne klasy Motor: Motor.A, Motor.B, Motor.C
Klasa Motor oferuje kilka sposobów sterowania silnikami. Można zadać im kierunek i prędkość obrotów, a następnie w dowolnym momencie modyfikować
te parametry bądź zatrzymać silnik. Jest to szczególnie użyteczne, gdy robot ma jechać aż do zajścia jakiegoś zdarzenia, np. natrafienia na przeszkodę. Jeśli jednak wiemy, ile dokładnie chcielibyśmy przejechać, prostszym rozwiązaniem może być metoda void
rotate(int angle, boolean immediateReturn). Pozwala
ona wykonać obrót o zadany kąt, zachowując ustawio-
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ną prędkość. Korzystając z parametru immediateReturn
(domyślnie false), można zdecydować, czy dalsze wykonanie programu ma odbywać się równocześnie z wykonywaniem obrotu, czy też ma zostać na ten czas
wstrzymane – pozwala to m.in. na zmianę prędkości
w trakcie działania czy łatwe programowanie jednoczesnego obrotu dwoma kołami:
Motor.A.rotate(500,true);
Motor.B.rotate(500);

Najlepszym sposobem na poznanie sposobu użycia
poszczególnych elementów biblioteki leJOS jest zapoznanie się z licznymi i bardzo pomocnymi przykładami znajdującymi się w katalogu samples. Wśród ponad sześćdziesięciu przykładów można znaleźć zarówno proste HelloWorld, testowe ColorSensorTest,
jak też programy pokazujące, jak korzystać z zaawansowanych możliwości biblioteki, jak obsługa bluetooth,
wbudowanego filtru Kalmana, dźwięków czy bardzo
pomocnej przy programowaniu robotów mobilnych klasy TachoPilot.
Po tym krótkim wstępie możemy przejść do tego, co
faktycznie ciekawe… czyli zaprogramujmy pierwszego
robota, który faktycznie coś robi! LineFollowing to jeden
z najczęściej rozpatrywanych algorytmów przy pierw-
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szych kontaktach z robotami mobilnymi. Jego istota jest
bardzo prosta – należy stworzyć program, który umożliwi poruszanie się po czarnej linii, wyklejonej na białym tle, mając do dyspozycji najczęściej czujnik światła/
koloru skierowany pionowo w podłoże. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest przyjęcie następującego modelu poruszania się:

Podmieniamy linię:

•

static UltrasonicSensor sonic = new UltrasonicSensor (

Jeśli odczyt z czujnika koloru wskazuje na to, że
znajdujemy się na czarnej linii – to jedziemy do
przodu.
Jeśli odczyt wskazuje na to, że znajdujemy się na
białym tle – zaczynamy rozglądać się na zmianę
w lewo i w prawo o coraz większe kąty.

•

Dodatkowo, aby przyspieszyć naszego robota – możemy zapamiętywać kierunek obrotu, w którym ostatnio
udało nam się znaleźć linię. W ten sposób, pokonując zakręt, tylko raz będziemy się „rozglądać” na boki
w poszukiwaniu naszej ścieżki, a potem już będziemy
jechać w miarę płynnie. Jak takie coś możemy osiągnąć w lejosie? Spójrzmy na kod (Listing 2.)
Zakładamy, że zbudowany przez nasz robot ma niezależny napęd na lewe i prawe koło (wpięte odpowiednio do portów A i C). Dzięki takiej konstrukcji możemy skręcać w miejscu, po prostu kręcąc jednym silnikiem do przodu, a drugim do tyłu. Wykorzystując metodę readValues( int[] values) ( linia 17. ), pobieramy informacje z sensora koloru i zapisujemy te odczyty do tablicy values. Jej elementy to odpowiednio wartość widma światła w trzech barwach podstawowych
(czerwieni, zieleni i błękicie) oraz na końcu – natężenie światła odbitego. Pozostaje więc wykorzystać tę
wiedzę do ustalenia, czy nasz robot stoi na czarnej linii, czy nie. Natężenie czerwieni bardzo dobrze różnicuje rozważane barwy, stąd też możemy po prostu porównać wartość values[0] z jakąś z góry ustaloną stałą
– w naszym przypadku będzie to 150 (choć ta wartość
jest zależna od wielu czynników, jak budowa robota, rodzaj i ilość światła w pomieszczeniu, w którym się znajdujemy etc.). To oczywiście bardzo prosty program, który posiada swoje wady.
Co jednak ciekawe, nasz kod bardzo łatwo można
przerobić, by dać naszemu podopiecznemu możliwość
podążania za dowolnym obiektem. Wpinamy do drugiego portu sensor odległości i montujemy go na robocie tak, by był ustawiony mniej więcej równolegle
do podłoża.

static ColorLightSensor light = new

ColorLightSensor( SensorPort.S3,

ColorLightSensor.TYPE_COLORFULL );

na

SensorPort.S2 );

wyrzucamy lunie 6. I 15. a linię
if (values[0] < 150){

zamieniamy na
if (sonic.getDistance() < 30){

W ten oto sposób robot będzie poruszać się do przodu, dopóki nie dalej, niż 30 centymetrów od niego, będzie znajdować się jakiś obiekt (np. nasza ręka), a gdy
go zabraknie – będzie się rozglądać w jego poszukiwaniu. Aby jego działanie było mniej chaotyczne, warto też dodać w obrębie głównej pętli
Thread.sleep(500);

dzięki temu zmiana „stanu” robota będzie możliwa nie
częściej niż 2 razy na sekundę.

Tylko zabawka?

Co jednak, gdy znudzi nam się samodzielne konstruowanie robotów z klocków lego i oprogramowywanie
ich jedynie dla własnej satysfakcji? Możemy wystartować w jednym z organizowanych konkursów i przenieść zabawę na nieco wyższy poziom:
•
•
•

dla najmłodszych fascynatów: First Lego League
(http://www.firstlegoleague.org/ )
dla uczniów szkół średnich i uczelni wyższych: PozRobot (http://www.lego-mindstorms.pl/pozrobot/ )
dla studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Turniej
Robotów Walczących ( http://robotics.ii.uj.edu.pl )

W Sieci
•
•
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leJOS http://lejos.sourceforge.net
kody źródłowe omawianych programów:
http://robotics.ii.uj.edu.pl/SDJ/
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Maszyna
wirtualna
Azul ZING –
skalowalna Java
Na pytania odpowiada Daniel
Witkowski – Lider Obszaru
Strategicznego Application
Improvement Technologies
w WORLDIT Systems

Proszę powiedzieć kilka słów o sobie…

Nazywam się Daniel Witkowski i pracuję w firmie
WorldIT Systems - dystrybutora innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych dla dużych i średnich przedsiębiorstw. W WorldIT jestem odpowiedzialny za rozwiązania w optymalizacji systemów IT. Opiekuję się głównie technologią Azul Systems.

Czym zajmuje się Azul Systems?

Firma Azul Systems jest jedynym na świecie producentem wirtualnej maszyny Java (JVM), która wspierana jest przez dedykowane rozwiązanie sprzętowe
– urządzenie Azul Vega. Urządzenie Azul Vega jest
zbudowane w oparciu o stworzone przez Azul Systems 54-rdzeniowe procesory do przetwarzania kodu
Javy. Firma Azul Systems ostatnio stworzyła również
technologię rozszerzającą port folio Azula - Zing, która przenosi możliwości oferowane przez rozwiązanie
sprzętowe na platformę aplikacyjną.

Jak działa Azul JVM?

Jest to rozwiązanie zaskakująco proste w implementacji i tak samo zadziwiające w działaniu. Wirtualną maszynę Azul JVM instaluje się na dowolnym serwerze,
na którym działa już dowolna aplikacja JAVA (głównie
mamy tu do czynienia z serwerami aplikacyjnymi) i po
prostu uruchamia aplikację z wykorzystaniem maszyny wirtualnej Azul JVM. Jedynym mankamentem jest
konieczność zainstalowania w serwerowni specjalnego urządzenia Azul Vega, która jest de facto środowiskiem runtime dla aplikacji. Choć ten problem został
rozwiązany dzięki platformie Azul Zing.
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Do jakich systemów stosuje się
urządzenia Azul?

Urządzenie Azul, w związku z jego dużą skalowalnością (od 108 do 864 rdzeni i od 48GB do 768GB
pamięci RAM) jest dedykowane dużym systemom
transakcyjnym. Jest to na przykład szyna danych,
portal konsumencki, portal społecznościowy czy
platforma płatnicza w banku. Jednakże każda aplikacja, która musi przetwarzać wiele zapytań w jak
najkrótszym (i przewidywalnym) czasie skorzysta
ze współdziałania z urządzeniem Azul. Dzięki temu
urządzenia mają niezwykle szerokie spektrum zastosowań, optymalizując aplikacje Java u klientów
sektora telekomunikacyjnego (operatorzy), finansowego (bankowość, ubezpieczenia) oraz publicznego (administracja, ubezpieczenia społeczne), czyli wszędzie tam, gdzie działają duże systemy transakcyjne.

Do rozwiązywania jakich problemów
wykorzystywane jest urządzenie Azul?
Azul JVM rozwiązuje przede
wszystkim problem z zarządzaniem pamięcią w wirtualnej maszynie. Dzięki wsparciu systemowemu (połączenie sprzętu i oprogramowania) możliwe jest wyeliminowanie pauz procesu Garbage Collectora przy dowolnie
dużych rozmiarach sterty dla
procesu Javy. Azul dostarcza
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bezpauzowy Garbage Collector, który eliminuje pauzy w działaniu aplikacji zarówno przy rozmiarze pamięci (stercie, ang. heap) 1GB jak
i 100GB. Najwięksi klienci wykorzystują ponad 300GB dla pojedynczego procesu.

Czym różni się Azul Vega od
Azul Zing?

Przede wszystkim, Azul Zing nie potrzebuje już dedykowanego sprzętu dostarczanego wraz z oprogramowaniem. Kod został przepisany w oparciu o architekturę x86-64
i działa równie dobrze na najnowszej generacji procesorów Intel oraz AMD. W skrócie: Azul trafia pod strzechy :-)

Czy w związku z Azul Zing zmienił się zakres
odbiorców rozwiązania?

Tak. Teraz nie jest to produkt z półki „high-end” i stał
się zdecydowanie bardziej dostępny dla typowych rozwiązań. Ja mogę uruchomić Azul Zing na swoim laptopie. W związku z tym przestał być produktem dedykowanym rynkowi Enterprise, zaczął służyć również
mniejszym organizacjom.

Czy możliwe jest samodzielne przetestowanie
platformy Azul Zing?

Tak. W tym celu wystarczy zarejestrować się na stronie Azul Systems (http://www.azulsystems.com/zing/
trial) . Po wypełnieniu krótkiego formularza otrzymujemy do ściągnięcia testowe oprogramowanie. Standardowa testowa licencja jest wydawana na okres miesiąca, co w zupełności wystarcza na zapoznanie się
z możliwościami Zinga.

dla Zinga) umożliwiają bardzo szybką diagnozę problemów i wąskich gardeł aplikacji. Co więcej, nie wprowadzają one praktycznie żadnych dodatkowych obciążeń dla aplikacji, więc można je bez problemu stosować na środowiskach produkcyjnych oraz przy testach
obciążeniowych.

Czy Azul udziela się w rynku open-source?
Jaka jest polityka Azula w tym zakresie?

Azul stworzył projekt „Managed Runtime Initiative”,
który udostępnia część oprogramowanie na zasadach
open-source. W chwili obecnej można samemu zbudować jądro Linuxa oraz JVM oparty na OpenJDK,
który będzie posiadał szereg optymalizacji wykorzystanych w rozwiązaniu komercyjnym (np. bezpauzowy Garbage Collector). Niestety taki „Linux” nie będzie
wspierany przez żadnego dostawcę, choć prawdopodobnie można będzie na nim uruchamiać większość
dostępnych aplikacji.

Jakie są zalety wykorzystania rozwiązań Azul
przez developerów?

Azul wraz z rozwiązaniem Vega lub Zing dostarcza
narzędzia monitorujące parametry JVM. Te narzędzia
(Real Time Performance Manager dla Vegi i ZVision

DANIEL WITKOWSKI
w WorldIT Systems jest odpowiedzialny za rozwój i prowadzenie linii produktowych związanych z optymalizacją i poprawą wydajności aplikacji. W obszarze aplikacji główną technologią promowaną przez WorldIT Systems są Urządzenia Przetwarzające
Azul, służące do optymalizacji aplikacji działających w środowisku JAVA. Daniel Witkowski przygotowywał architekturę rozwiązań wykorzystujących technologię NAP (Network Attached Processing) oraz uczestniczył w realizacji projektów związanych z technologią Azul Systems na terenie Polski, Rosji, Niemiec oraz Włoch.
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pracował jako programista i projektant tworząc systemy oparte o J2EE dla branży telekomunikacyjnej. Do �rmy WorldIT Systems przyszedł z �rmy Matrix.PL , gdzie pracował na stanowisku Kierownika Technicznego w Dziale Konsultingu IT i Telekomunikacji.

www.sdjournal.org

63

