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Drodzy Czytelnicy,
jeszcze przed rokiem nie ośmieliłbym się uwierzyć
w to, że w ciągu kilku miesięcy uda się zbudować „Lubelskiego Programistę” i doprowadzić go do miejsca,
w którym magazyn znajduje się obecnie. Nie udałoby
się to bez odpowiedniego zespołu oraz wszystkich
tych osób, które wspierają nas na każdym kroku.
Lubelska branża IT to społeczność o ogromnym potencjale i bardzo cieszy nas, że poprzez „Lubelskiego
Programistę” możemy ją rozwijać.
Ale branża IT jest równie istotną częścią ekosystemów innych miast, takich jak Warszawa
czy Kraków. To również tam rodzą się pomysły mające szanse na globalny sukces oraz odbywają się wydarzenia, o których warto wspominać i rozmawiać. Nic nie dzieje się samo i za
każdą mobilizującą do działania konferencją, spotkaniem z intrygującą i inspirująca osobą,
a także otwierającym nowe możliwości barcampem stoją ludzie, którzy pragną sukcesu innych w takim samym stopniu, co własnego powodzenia. To właśnie dlatego postanowiliśmy
powrócić w potrójnej odsłonie.
Dostarczamy treści tworzone właśnie przez osoby, dla których codziennością jest uczestniczenie w budowaniu branży IT. Tylko to pozwala przygotować materiały, po które społeczność będzie sięgać z przyjemnością i do których będzie powracać. Naszym największym
atutem jest otwartość, dlatego bardzo serdecznie zapraszam każdą chętną do dzielenia
się swoją wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem osobę do współtworzenia magazynu
razem z nami.
Nie pozwalamy sobie na stawianie sztucznych granic czy barier, gdyż tylko współdziałanie
pozwoli nam nie tylko wykonać krok naprzód, ale zrobić to o wiele szybciej i skuteczniej.
Wierzymy, że takich pozytywnych pasjonatów jak my jest znacznie więcej, dlatego czekamy
na Waszą wiadomość i liczymy, że przy najbliższej możliwej okazji na łamach naszego magazynu nie będzie nas tylko łączyć relacja autor – czytelnik, ale pod następnym numerem
będziemy mogli się wspólnie podpisać.
Miłej lektury!
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TechBite – Google Developer
Group relacja z pierwszego
spotkania

Pojawianie się nowych warszawskich
społeczności IT związanych z gigantami
technologicznymi budzi ogromne emocje.
Wzbudzają ekscytacje oraz wielkie oczekiwania, co do prezentowanych treści jak
i swojej misji. 24 maja 2016 roku uczestniczyliśmy w inauguracji TechBite – Google
Developer Group, spotkaniu dla deweloperów i startupów technologicznych.

Podczas wydarzenia wystąpili wybitni prelegenci z ogromnym doświadczeniem zawodowym jak: Damian Legawiec, Jarek Pyszkiewicz,
Magda Borowik oraz Daniel Kutyła. Osoby,
którym bliskie są frameworki JavaScriptowe i budowanie dobrej jakości produktów
oraz IoT, z pewnością były w swoim żywiole.
W przerwie na uczestników czekał poczęstunek i konkursy z nagrodami.

Ponad 600 osób zainteresowanych wydarzeniem przez portale społecznościowe
i bilety, które rozeszły się w ciągu 20 minut
od publikacji informacji, że są dostępne.
To właśnie TechBite. W ostatniej chwili
udało nam się zarezerwować bilety i dołączyć do wyjątkowego eventu. Spotkanie
odbyło się w Google Campus Warsaw przy
ul. Ząbkowskiej 27/31 w Warszawie. Zgromadziło 100 uczestników, którzy wypełnili
salę po brzegi.

Pierwsze spotkanie TechBite to strzał w dziesiątkę – spotkało się z ogromnym zainteresowaniem specjalistów z branży. Mamy
nadzieję, społeczność szybko się będzie
rozwiała i już dziś nie możemy doczekać się
kolejnej edycji.
Czym jest TechBite?
Techbite – Google Developer Group to społeczność pasjonatów nowych technologii,
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oficjalnie wspierana przez Google. Zrzesza
programistów JAVA, Android, php, HTML5,
AngularJS, testerów, project managerów oraz
studentów kierunku Informatyka, którzy chcą
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odnaleźć się w świecie technologii. Spotkania
Techbite – GDG wspierają jedynie uznane
firmy informatyczne, których obecność zwiększa rangę każdego wydarzenia.

Konferencja TechStolica 2016
w Microsoft Polska

W dniu 16 marca 2016 roku w siedzibie Microsoft Polska odbyła się jedna z najważniejszych warszawskich konferencji informatycznych – TechStolica 2016. Wszystkie wykłady
poświęcone były najnowszym technologiom
Microsoft.
Sesje technologiczne odbywały się w dwóch
salach: Sali Wiedzy i Sali Umiejętności. Podczas eventu wystąpili następujący prelegenci:
Tomasz Kopacz (Microsoft Polska), Grzegorz
Rycaj (Microsoft MVP Visual Studio ALM),
Łukasz Grala (Microsoft MVP Data Platform),
Michał Smereczyński (Microsoft MVP Azure),

Emil Wasilewski (Microsoft MVP Azure), Kamil
Bączyk (Microsoft MVP Office 365), Mariusz
Ferdyn (Microsoft Certified Trainer), Hubert
Zub (SoftwareHut), Kamil Mijacz (SoftwareHut).
W Sali Wiedzy omawiane były następujące
tematy: „Coś o Service Fabric, architekturze,
i BARDZO skalowalnych aplikacjach”, „Web
developer w świecie okienek, czyli aplikacje
na Windows 10 pisane w JavaScript”, „Wprowadzenie do Cloud Storage”, „Najlepsze praktyki z życia zespołów software’owych”oraz
„Linux On Demand - Linux na 5 minut, czyli
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o chmurze i automatyzacji”. Natomiast w Sali
Umiejętności uczestnicy mieli okazję usłyszeć:
„Moder Admin Cloud Security Perspective”,
„Jak szybko wdrożyć pełnoprawny serwer
mailowy w Microsoft Azure z nielimitowana liczbą kont oraz możliwością masowego
wysyłania maili”, „ASP.NET Core 1.0 - czy jesteśmy gotowi?”, „Wprowadzenie do Cloud
Analytics” oraz „Infrastruktura zdefiniowana
programowo”.
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Konferencja zgromadziła ogromną rzeszę
architektów, programistów, analityków,
przedstawicieli zarządów z najlepszych warszawskich firm IT. W przerwach na uczestników czekał pyszny catering oraz otwarci na
wszelkie pytania prelegenci. Mamy nadzieję,
że kolejna edycja konferencji odbędzie się za
rok, bo potrzeba w Warszawie wydarzeń o tak
wysokim poziomie merytrycznym.
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WAWCODE - „Koduj dla Warszawy”,
czyli programiści dla miasta

Redakcja

Żyjemy w mieście, któremu tak niewiele potrafimy dać, a sami otrzymujemy od niego
ogromne możliwości. W Google Campus Warsaw spotkali się lokalni super-bohaterowie
aby odmienić technologicznie Warszawę.
W dnia 22-23 lutego odbyła się już druga
edycja hackathonu WAWCODE – „Koduj dla
Warszawy”. To bezpłatny 24-godzinny hackathon dla programistów, którego celem jest
stworzenia aplikacji mobilnych oraz serwisów internetowych, które mogą ułatwić życie
mieszkańcom miasta oraz turystom przybywającym do Warszawy. Uczestników wspierali
mentorzy z warszawskich firm informatycznych. Wydarzenie trwało dwa dni: w sobotę
w godzinach 9:00-22:00 oraz w niedzielę
w godzinach 9:00-20:00. Event przyczynił
się do wyłonienia najlepszych programistów
w Warszawie, powstania wielu innowacyjnych
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projektów oraz integracji warszawskiej społeczności IT. Organizatorzy zapewnili pełny
catering – posiłki, świeżo przygotowywaną
kawę, ogromne ilości napojów energetycznych. Do zdobycia były atrakcyjne nagrody.
Coraz częściej zastanawia nas co tych ludzi
pcha to tak ogromnego poświęcenia i skąd
w nich tak duże pokłady lokalnego patriotyzmu. Zdajemy sobie sprawę, że hackathon
to jedna z lepszych inicjatyw do rozwoju
osobistego, doskonała rozrywka, możliwość
poznania renomowanych firm, możliwość
znalezienia ciekawej pracy oraz możliwość

poznania ponad 100 osób z podobną pasją.
Za tym wszystkim musi się kryć coś więcej co
wyróżnia tych ludzi, że decydują się poświęcać swój cenny czas dla wyższego dobra.
I. miejsce na drugiej edycji WAWCODE – „Koduj dla Warszawy” zajęła drużyna EEXOR.
Drużyna stworzła aplikację HastaLaWisła, będącą kompendium wiedzy o Powiślu, plażach,
rezerwatach przyrody, pełna informacji, na
temat tego, gdzie można spożywać alkohol,,
aby nie dostać mandatu oraz co ciekawego
można na brzegach Wisły zobaczyć.

indywidualnych preferencji. Np. odpowiadamy na 40 pytań i na podstawie ankiety
wskazywane są miejsca, które w Warszawie
mogą zainteresować użytkownika. Istnieje
wiele kategorii preferencji np. gust muzyczny
czy rodzaj ulubionej sztuki. Podpowiada także
miejsca wybierane przez twoich znajomych
jeśli skorzystali już z tej aplikacji.
Następna edycja hactahonu WAWCODE odbędzie się na jesieni. Sami nie możemy się
jej doczekać. Do zobaczenia!

II. miejsce zajęła drużyna DNF, która stworzyła
mikrokomputer (za pomocą płytek i obwodów scalonych) oraz oprogramowanie do
niego. Ma on pełnić rolę sondy kosmicznej
na wysokości 30 km. Zawiera różne sensory
i mierniki. Jest w stanie badać, rejestrować
oraz prezentować w postaci wykresów 3D na
mapie Warszawy wiele informacji np. o zanieczyszczeniu powietrza.
III. miejsce zajęła drużyna KUKLE. Ich projekt oferuje spersonalizowane zwiedzanie
i wybór miejsc w Warszawie na podstawie
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I/O 2016 – technologiczny
piknik według Google

Konrad Kozłowski

Entuzjastom nowych technologii konferencji
Google I/O przedstawiać nie trzeba – coroczne, najważniejsze wydarzenie dla firmy z Mountain View to konferencja, która skupia na
sobie oczy całego technologicznego świata,
ale nie tylko. W trakcie głównej prezentacji
poznajemy przecież wizję przyszłości jednego
z najbardziej wpływowych na rzeczywistość
podmiotów. Przyszłości, nad którą prace
trwają już teraz, by jak najprędzej stała się
teraźniejszością.
Tegoroczne Google I/O było wyjątkowe
z bardzo wielu powodów, ale fundamentalną względem lat poprzednich zmianą było
przeniesienie konferencji z Moscone Center

umiejscowionego w San Francisco do Mountain View, czyli miejsca, gdzie stoi Googleplex. Amfiteatr Shoreline był główną „areną”
I/O 2016 i to właśnie tam zainaugurował całe
wydarzenie CEO Google – Sundar Pichai. Na
widowni zasiadło ponad 7 tysięcy deweloperów, dla których przygotowano trzy dni
pełne atrakcji. Prawdopodobnie to właśnie to
słowo najlepiej podsumowuje wszystko, czego
można było doświadczyć na tym ogromnym
„placy zabaw”. Otwarta przestrzeń sprawiła,
że zamiast poruszania się po ciasnych korytarzach budynku konferencyjnego, uczestnicy
konferencji brali udział w trzydniowym pikniku.
Google, jak zawsze, postawiło na nietuzinko-
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wość. Stoiska, na których można było porozmawiać z Googlerami – ekspertami w danych
technologiach, produktach i usługach, zbudowano z między innymi z kontenerów lub
postawiono sporych rozmiarów namioty. Tam
też można było osobiście sprawdzić w praktyce wiele nowości. Jak chociażby Projekt Tango,
czyli rozszerzoną rzeczywistość według Google
– wbudowane w tablet sensory pozwalają
zbudować model 3D otoczenia, w którym się
znajdujemy, a sam tablet odnajduje się we
wszystkich trzech wymiarach, co wykorzystują
gry i aplikacje – na przykład miarka 3D, która
potrafi zmierzyć dystans pomiędzy dwoma
dowolnymi punktami, powierzchnię danego
obszaru lub nawet objętość przestrzeni.
Nie mogło zabraknąć miejsc, gdzie poznalibyśmy bliżej takie rozwiązania jak Android Auto,
Android Wear czy zupełną nowość – Instant
Apps. Innowacyjny pomysł Google opiera się
na braku chęci i potrzeby instalacji wszystkich
aplikacji, z których potencjalnie skorzystamy.
Zamiast pobierania ich i wgrywania do pamięci urządzenia będziemy mogli je niejako
„strumieniować”, ponieważ w razie potrzeby
pobierane są jedynie te moduły, które potrzebne są do wykonania danej czynności, na
przykład zarezerwowania pokoju w hotelu. To,
co sprawia, że Instant Apps są tak nietypowe to
fakt, że funkcja ta nie pojawi się tylko i wyłącznie w najnowszej wersji Androida, lecz działać
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będzie także na starszych wersjach, począwszy
od Jelly Beana. Wszystko zależeć będzie od
obecności Usług i sklepu Google Play.
Spacerując pomiędzy tymi wszystkimi atrakcjami z łatwością napotykałem osoby, które niedawno widziałem na scenie w trakcie
keynote’u lub na innej sesji. W ten sposób
poznałem odpowiedzialnego za rozwój dwóch
nowych komunikatorów Google – Allo i Duo
– Erika Kay, z którym dłuższą chwilę porozmawiałem. Dla tych, którzy nie mieli jeszcze okazji
usłyszeć o mających zadebiutować tego lata
komunikatorach dodam, że pierwsza z aplikacji (Allo) jest komunikatorem tekstowym, który
będzie wyposażony w asystenta Google oraz
funkcję inteligentnych odpowiedzi, zaś druga
(Duo) jest konkurentem dla Skype’a z bardzo
ciekawą nowinką w postaci funkcji podglądu
osoby dzwoniącej jeszcze przed odebraniem
połączenia.
Największe emocje na I/O wzbudził jednak Google Home, czyli ucieleśnienie asystenta Google, który miał swoją premierę na konferencji.
Zanim niewielkich rozmiarów urządzenie trafi
do naszych domów i będzie odpowiadać na
nasze pytania, układać kalendarz, sprawdzać
wyniki sportowe i składać zamówienia będziemy musieli zaczekać do jesieni. Wtedy
dowiemy się prawdopodobnie wszystkiego,
co chcielibyśmy wiedzieć na temat Google

Home. Do tego czasu można jedynie w kółko
oglądać zapowiedź wideo i żyć nadzieją, że
właśnie tak to będzie wyglądało w praktyce.
Oczywiście Google I/O to nie tylko tak… przyziemne rozwiązania, i to dosłownie. Nie sposób było obojętnie przejść obok ogromnego
balonu, który jest oczywiście efektem prac
nad rozwojem Projektu Loon. To właśnie takie
sporych rozmiarów balony mają być odpowiedzialne za dostęp do sieci na wybranych
obszarach. Tylko w takim miejscu, tylko na Google I/O można znaleźć nawet nie obok, a pod
samym balonem, przyjrzeć się skomplikowanej
konstrukcji panelu, który przenosi i niemalże
go dotknąć (co, oczywiście, było zabronione).
Obiektem zachwytów był także samojeżdżący,
autonomiczny samochód, który można było
zobaczyć naprawdę z bliska – wielka szkoda,
że nie załapaliśmy się na przejażdżkę. Każdy
chętny mógł też zostawić po sobie ślad – na
jednym ze stoisk znajdował się naprawdę
duży, biały sześcian nabierający co rusz barw.
Wszystko za sprawą mechanicznego ramienia,
którym sterowano smartfonem, i kubełków
z farbami, w których maczano pędzle. Jedno
machnięcie wystarczyło, by w wybranym przez
nas miejscu pojawił się kolorowy ślad. Po każdym dniu sześciany były rozbierane i wszystkie
ze ścian wieszano w różnych punktach wokół
amfiteatru. Nie potrafię do końca wytłumaczyć dlaczego, ale naprawdę bardzo mi się

to spodobało. Czy uczestnicy następnego
I/O także je zobaczą?

Reklama

Universal Windows 10 Platform
– wspólna platforma
dla aplikacji Windows

Daniel Krzyczkowski

System Windows 10 jest obecnie zainstalowany na ponad 200 milionach urządzeń.
Najczęściej wykorzystywane urządzenia to oczywiście laptopy, natomiast zaraz za
nimi znajdują się komputery stacjonarne oraz inne urządzenia, takie jak IoT, czy
smartphony. Jest to duży potencjał, szczególnie jeśli chodzi o twórców aplikacji mobilnych. Wyobraźmy sobie, że tworzymy jedną aplikacjię, która będzie mogła być
uruchomiona na tych wszystkich urządzeniach. Brzmi bardzo atrakcyjnie, prawda?
W takim razie dodam, że jest to jak najbardziej realne. Wiedza na temat nowej struktury
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systemu i platformy, którą jest system Windows 10, jest podstawą do zrozumienia jak działają
Uniwersalne Aplikacje, jak wygląda obecny stos na którym są budowane i uruchamiane.
Windows Core – jedno wspólne jądro systemu
Patrząc na poprzednie wersje system Windows można zauważyć, że różniły się one między sobą oraz
funkcjonalnościami, jakie oferowały. Windows XP, później Vista, Windows 7 a na koniec wersja 8.1.
Zatrzymajmy się na moment właśnie przy wersji systemu Windows z numerem 8.1. System ten był oferowany zarówno na komputery jak i smartphony. Nie były to jednak dwa
jednakowe systemy. Windows 8.1 dostępny na komputerach nie był równy wersji Windows
Phone 8.1. Oczywiście oba systemy miały podobne funkcjonalności, natomiast różniły się
właśnie jądrem, które obecnie jest wspólne na każdym urządzeniu z systemem Windows
10. Microsoft projektując nowy system zdecydował się zakończyć podziały jakie miały miejsce wcześniej. Teraz jest po prostu jedna Uniwersalna Platforma Windows, która defuniuje
standardy dla wszystkich urządzeń z tym systemem. Daje to dużo możliwości a jedną z nich
jest właśnie unifikacja aplikacji. Na poniższej ilustracji można zauważyć, że Windows Core
stanowi trzon całej platformy.

Universal Windows Platform – zbiór wspólnych narzędzi
Zaczynając przygodę z tworzeniem universalnych aplikacji Windows 10 należy najpierw
wiedzieć, z jakich narzędzi korzystać (jakie zestawy API są oferowane). Tutaj miłym zaskoczeniem będzie informacja, że takie wspólne narzędzia są oferowane w ramach Uniwersalnej Platformy Windows (Universal Winodws Platform). Twórca Uniwersalnej Aplikacji na
system Windows 10 wykorzystuje te narzędzia, które są wspólne dla wszystkich typów
urządzeń. Stąd powiedzenie “Apps don’t target Windows 10, apps target the platform “.
Oznacza to, że tworzymy aplikacje z nastawieniem na konkretną wersję platformy a nie
wersję systemu Windows 10.
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Programista, który decyduje się na stworzenie nowej aplikacji musi określić jaka będzie
docelowa wersja Platformy Windows oraz na jaka minimalna jej wersja jest potrzebna do
uruchomienia aplikacji. Definiuje dwa elementy:
MinVersion – minimalna wersja Platformy, z którą aplikacja współpracuje
MaxVersionTested – maksymalna wersja Platformy na której deweloper przetestował
aplikację
Poniżej znajduje się fragment aplikacji z definicją powyższych właściwości:

Universal Windows App – aplikacja dla systemu Windows 10
Na samej górze stosu Uniwersalnej Platformy Windows znajduje się właśnie Uniwersalna
Aplikacja Windows. Jeden projekt, który może być uruchomiony na wszystkich urządzeniach z systemem Windows 10. W tym momencie możecie zadawać sobie pytanie, jak to
możliwe, przecież są różne architektury systemów jak ARM, x86, czy też x64. Aplikacja jest
rzeczywiście jedna, ale jej kod jest kompilowany tak, żeby mógł być uruchomiony na tych
różnych architekturach. Microsoft poszedł o krok dalej i stworzył “kompilator w chmurze”.
Jak to działa? Twórca, który zdecyduje się opublikować swoją aplikację w sklepie Windows
Store, dostarcza paczkę z kodem aplikacji, która nie jest jeszcze skompilowana do kodu
binarnego – zawiera IL (Intermediate Language), który będzie dopiero przetworzony przez
kompilator sklepu Windows. Użytkownik, który ściąga aplikację, dostaje rzeczywiście jedną
wersję aplikacji skompilowanej pod jego urządzenie. Przed pobraniem Windows Store
sprawdza na jakie urządzenie, z jaką architekturą ma być pobrana aplikacja i taką wersję
właśnie dostarcza.
Stąd powiedzenie “One single binary”. Zdecydowanie tak, ale dopiero dla użytkownika
końcowego.
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Platform Extension SDK – rozszerzaj funkcjonalność aplikacji dla różnych urządzeń
Pojawia się pytanie o dostęp do dodatkowych funkcjonalności, dostępnych tylko dla specyficznych urządzeń. Bez obaw, Microsoft przemyślał również ten przypadek. Istnieje przecież
szereg różnych opcji, jakie oferują smartphony, urządzenia Iot, czy tablety.
Jeśli stworzyłeś Uniwersalną Aplikację na komputery stacjonarne oraz laptopy i planujesz
rozszerzyć funkcjonalność aplikacji dla Smartphonów, z pomocą przychodzi Platform
Extension SDK – zestaw narzędzi, które pozwalają rozszerzyć funkcjonalność aplikacji dla
specyficznej rodziny urządzeń – przykładowo dla Smartphone’ów. Wystarczy, że wybierzesz
interesujący cię zestaw i dodasz go do projektu.
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Wspólna platforma systemu Windows
Wspólna Platforma Windows oferuje również szereg zmian:


Jeden system operacyjny


Jedna platforma dla aplikacji


Jedno centrum dla deweloperów


Jeden sklep Windows Store dla wszystkich aplikacji
Brzmi bardzo atrakcyjnie, szczególnie, jeśli spojrzymy w przeszłość, w której były dwa sklepy dla aplikacji (Windows Store oraz Windows Phone Store) i dwa oddzielne portale dla
deweloperów (Windows Developer Center oraz Windows Phone Developer Center).
Jeśli jeszcze nie spróbowałeś swoich sił na Platformie Windows, zachęcam Cię do tego.
Tworzenie Uniwersalnych Aplikacji, które mogą być uruchomione na różnych typach urządzeń
jeszcze nigdy nie było tak proste.
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TRENDY W IT

CONTRACTING, KOBIETY I OBCOKRAJOWCY
Joanna Zajchowska

Rosnąca popularność usługi IT Contractingu, jako opcji zatrudnienia, oznacza, że rynek ma
większy dostęp do elastycznych i mobilnych pracowników, którzy mogą być angażowani
na zasadzie B2B. Również w IT pracę coraz częściej znajdują kobiety oraz cudzoziemcy.
Contracting, czyli większa niezależność

Alicja Klitenik

Rynek IT nieustannie się rozwija, co dla działów wspierających branżę oznacza intensywną
pracę w celu dostarczenia odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Coraz rzadziej
programiści spędzają wiele lat w jednej firmie.
Dla efektywnego rozwoju, ale też większych
zarobków oraz elastyczności w pracy, dobrym
rozwiązaniem jest praca projektowa, jaką zapewnia IT Contracting. Rynek ten to szybko
pojawiające się i równie szybko znikające oferty.
Aby zdobyć wiedzę o najciekawszych projektach, dopasowanych do kompetencji danego
kandydata, warto współpracować z Hays IT
Contracting. Rozpoczynając taką współpracę,
kandydaci mogą liczyć na dostęp zarówno
do ofert na rynku polskim, jak również międzynarodowym. Konsultanci starają się w jak
największym stopniu pomóc w procesie rekrutacyjnym – być doradcą, coachem, udzielać
wszelkich informacji odnośnie projektu i Klienta,
aby proces był możliwie prosty i zrozumiały.
Contracting zyskuje na popularności jako preferowana forma świadczenia pracy, w dużej
mierze ze względu na korzyści, jakich nie dostarcza praca na etat. To większa elastyczność
pracy, atrakcyjne zarobki, ciekawe projekty i
równowaga pomiędzy życiem prywatnym a
zawodowym.
Kontraktorzy mają możliwość łatwego wyboru
i zmiany firm oraz zadań, nad którymi będą
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pracować. Dzięki temu są w stanie poznać
sposób działania danej organizacji od środka
i zadecydować, czy pasują do kultury organizacyjnej zanim podejmą decyzję o stałym w
niej zatrudnieniu.
Finansowy aspekt contractingu jest niezmiernie
atrakcyjny, ponieważ firmy często są skłonne
zapłacić więcej kontraktorom niż stałym pracownikom. Wynika to po części z faktu, że specjaliści świadczący pracę w oparciu o kontrakt
często posiadają różnorodne doświadczenie
zdobyte w wielu międzynarodowych organizacjach. Co więcej, kontraktorzy często zatrudniani są do wysoce wyspecjalizowanych zadań
lub projektów, wymagających specyficznych i
rzadkich kwalifikacji, co również ma wpływ na
wysokość wynagrodzenia. Poza wyższymi stawkami dziennymi, kontraktorzy zyskują również
na korzystniejszym w stosunku do umów o pracę opodatkowaniu kontraktów. W niektórych
krajach, osoby pracujące w oparciu o kontrakt
mogą dodatkowo odliczać od podatku wydatki
na podróże i utrzymanie.
Kontraktorzy mogą pracować cały rok na kontrakcie lub angażować się w kilka mniejszych
projektów, dostosowując ilość czasu wolnego
do swoich potrzeb. Większe zarobki pozwalają
im na wydłużenie przerw pomiędzy kontraktami, kiedy to mogą przeznaczyć swój czas na
inne cele, chociażby naukę. Dzięki większym
stawkom, niektórzy z kontraktorów są w sta-

nie zarobić roczną pensję w sześć miesięcy.
Pozostałe pół roku pozostaje do ich dyspozycji
– mogą poświęcić ten czas odpoczynkowi lub
rozwojowi osobistemu.
To, czy Contracting sprawdzi się w indywidualnym przypadku, w dużej mierze zależy od
predyspozycji i cech charakteru. Niektórym
osobom niezwykle ciężko jest odnaleźć się w
stale zmieniającym się środowisku. Poznawanie nowych ludzi, uczenie się procesów oraz
aklimatyzacja w nieznanym otoczeniu – nieodłączne elementy każdego kontraktu – stanowią
dla niektórych barierę nie do przejścia.
Kontraktorzy znajdują się pod stałą presją organizacji, oczekujących gotowości do wykonywania swoich obowiązków już od pierwszego
dnia pracy. Z kolei nowi pracownicy firmy zatrudnieni na stałe, mają zazwyczaj nawet do
sześciu miesięcy na wdrożenie.
Praca w oparciu o kontrakt często jest postrzegana przez pryzmat niestabilności finansowej,
który jest po części uzasadniony. Kontraktorzy
nie mogą korzystać z płatnego urlopu lub innych benefitów oferowanych pracownikom
firmy, takich jak pakiet medyczny czy program
emerytalny. Z drugiej jednak strony, wyższe
wynagrodzenie netto rekompensuje te niedogodności.
Wielu kandydatom podoba się niezależność
względem polityki kadrowej firm i nieustannej
walki o awanse, co jest jednym z kluczowych
aspektów pracy w oparciu o kontrakt. Kontraktorzy mogą skupić się na jak najlepszym
wykorzystaniu umiejętności i poświęcić swoją
pełną uwagę wykonywaniu zleconych zadań.
Kobiety w IT
W Polsce mamy wielu specjalistów w zakresie IT,
rozsianych na terenie całego kraju. Branża staje
się coraz bardziej otwarta na różnorodność

i wiele firm podejmuje dodatkowe działania,
w celu zwiększenia zatrudnienia. Mimo iż w
branży w dalszym ciągu dominują mężczyźni,
nie brakuje także wykwalifikowanych kobiet,
co bardzo często jest miłą odmianą dla pracodawców. Kluczowe pozostaje jednak zwiększanie świadomości w społeczeństwie na temat
obecności kobiet w IT oraz odnoszonych przez
nie sukcesów, a co za tym idzie – otwartości
branży na profesjonalistki.
Z danych Komisji Europejskiej wynika, że za kilka
lat na europejskim rynku IT będzie brakowało
ponad miliona pracowników. Pomimo zauważalnego wzrostu zatrudnionych w IT kobiet,
stanowią one w dalszym ciągu jedynie 19%
wszystkich specjalistów z tej branży. Kompetencyjnie kobiety w IT nie ustępują mężczyznom.
Co więcej, mają szerszy ogląd na stawiane im
problemy, są bardziej skłonne do kompromisów i szukania wyjścia z trudnej sytuacji. Warto zatem uważać na stereotypowe myślenie,
ponieważ w branży IT nie ma podziału na płeć.
Obcokrajowcy
Nowym trendem staje się również zatrudnianie
obcokrajowców na polskim rynku pracy. Jest to
nowa możliwość dla znalezienia specjalistów
IT, których brakuje.
Polscy pracodawcy coraz chętniej korzystają również z nowoczesnych mediów takich
jak portale rekrutacyjne, biznesowe czy systemy CRM. Nowe możliwości generują wiele
korzyści dla pracodawców, którzy zdecydują się na korzystanie nie tylko z tradycyjnych
form rekrutacji. Wirtualne testy kompetencji,
międzynarodowe bazy CV czy rozmowy rekrutacyjne prowadzone za pośrednictwem
komunikatorów internetowych sprawiają, że
zatrudnienie cudzoziemca staje się wyjątkowo
proste i przystępne.
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Format JSON
w SQL Server 2016
Rozwój i popularność serwisów, mikro serwisów, technologii Internetowych, oprogramowania
na urządzenia mobilne, a w szczególności aplikacji opartych o AJAX, pisanych w JavaScript,
czy wykorzystujących REST w komunikacji pomiędzy usługami sieciowymi spowodował
popularność formatu wymiany danych JSON (ang.: JavaScript Object Notation). Chcąc
wesprzeć komunikację z aplikacjami, czy też integrację z bazami dokumentowymi np.: Azure
DocumentDB, Microsoft w ostatniej wersji SQL Server 2016 zaimplementowało wsparcie
do tego formatu. W tym artykule będziemy mogli zapoznać się jak wygląda to wsparcie po
stronie serwera bazodanowego.
Pobieranie danych JSON z modelu relacyjnego
Podobnie jak w przypadku formatu XML dodano do języka TSQL odpowiednie klauzule,
umożliwiające generowanie danych w postaci JSON. Pierwszą taką klauzulą jest FOR JSON
PATH.
Oto przykładowe zapytanie, gdzie oprócz klauzuli FOR JSON PATH, dodano jeszcze ROOT
określające nazwę całego dokumentu.

W wyniku czego otrzymujemy taką postać dokumentu JSON, oczywiście w postaci zwykłego
tekstu, takie formatowanie zostało zrobione tylko i wyłącznie dla lepszej czytelności przykładu.
02
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Klauzula PATH daje możliwość tworzenia zagnieżdżonych obiektów

W wyniku czego jak widać poniżej otrzymaliśmy grupę Item.

Jest również, podobnie jak w przypadku XML klauzula FOR JSON AUTO. Przykład użycia.

Zwróćmy uwagę szczególnie na kolumny MiddleName i Title.

Domyślnie zapytanie zwraca w dokumencie JSON tylko i wyłącznie kolumny, które nie mają
wartości NULL. Jeżeli chcemy by wartości NULL również były wyświetlana musimy odpowiednio zmodyfikować zapytanie.
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Wówczas to zapytanie zwraca dokument JSON zawierający stałą strukturę z odpowiednimi
nieokreślonymi wartościami (NULL).

Mamy możliwość również wyeliminowania nawiasów otaczających wszystkie obiekty w
dokumencie. Porównajmy wynik dwóch zapytań.

W wyniku czego otrzymujemy

W przypadku, gdy będziemy korzystać z klauzuli JSON AUTO, oraz będzie to połączenie
kilku tabel, lub podzapytań, SQL Server automatycznie wygeneruje zagnieżdżony dokument
JSON. Działa to w podobny sposób jak klauzula XML.
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Kolejnym ważnym aspektem na który należałoby zwrócić uwagę generując dokumenty
JSON z danych relacyjnych to typy danych. Jak można się domyśleć, typów danych w SQL
Server mamy zdecydowanie więcej, niż jest możliwość rozróżnienia w dokumentach JSON.
Poniższa tabela przedstawia odpowiedniki.
Kategorie danych

Typy danych SQL Server

Typy danych JSON

Znaki i ciągi znaków

(n)char, (n)varchar

String

Dane numeryczne

Int, bigint, float, decimal,
numeric

Number

Bit

bit

Boolean (true/false)

Data i czas

Date, datetime, datetime2,
time, datetimeoffset

String

Dane binarne

Varbinary, binary, image,
timestamp, rowversion

BASE64 – encoded string

CLR i wbudowane CLR

CLR, geopmetry, geography, hierarchy

Nie są wspierane. Jeżeli
potrzebne są informację
przechowywane w tych
typach to należy użyć
metod zmieniających
dane do postaci tekstowej

Pozostałe typy danych

Uniqueidentifier, money

string

Istotna jest również reprezentacja znaków specjalnych i sterujących
Znak specjalny

Kod

Quotation mark („)

\”

Backslash (¥)

\\

Slash (/)

\/

Backspace

\b

Form feed

\f

New line

\n

Carriage return

\r

Horizontal tab

\t
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Przykład takiego zapytania w TSQL.

W przypadku znaków CHAR(0..31), zwracany jest kod \<code>

Walidacja i operacje na danych JSON przechowywanych w tabelach
W tabelach możemy przechowywać dane w postaci zwykłych ciągów znakowych, jednak w
ten sposób przechowywane dane jeżeli są poprawnymi danymi JSON to możemy na nich
wykonywać pewne operacje. Zanim jednak parę słów o tych operacjach przydatna będzie
funkcja walidująca czy dane są dokumentem JSON. Funkcja ISJSON. Funkcja zwraca wartość
1 jeżeli wartość jest poprawnym dokumentem JSON, 0 jeżeli nie jest, oraz NULL jeżeli jest
to wartość nieokreślona. Przykład użycia.

Jeżeli już mamy pewność, że dana wartość jest poprawnym dokumentem JSON możemy
na nim wykonać różne operacje. Pierwsze dwa typy operacji to pobranie wartości, oraz
wykonanie zapytania.
Wbudowane funkcje wyglądają następująco JSON_VALUE oraz JSON_QUERY. Używamy tych
funkcji w następujący sposób :
JSON_QUERY (expression, path)
JSON_VALUE (expression, path)
Expression to wyrażenia będące ciągiem znaków i zarazem poprawnym dokumentem JSON.
Przyjmijmy, że mamy przykładowy dokument JSON
{ “a”: “[1,2]”, “b”: [1,2], “c”: “tekst” }
Poniższa tabela pokazuje różnicę w działaniu pomiędzy funkcją JSON_VALUE i JSON_QUERY
na tym przykładowym dokumencie JSON.
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Path

JSON_VALUE

JSON_QUERY

$

NULL lub błąd

{ „a”: „[1,2]”, „b”: [1,2], „c”: „tekst” }

$.a

[1,2]

NULL lub błąd

$.b

NULL lub błąd

[1,2]

$.b[0]

1

NULL lub błąd

$.c

tekst

NULL lub błąd

Przykład zapytania wykorzystującego powyższe funkcje, gdzie kolumna Info zawiera dane
tekstowe będące dokumentem JSON.

Ostatnią funkcją wbudowaną działającą na danych JSON to funkcja JSON_MODIFY. Składnia
tej funkcji jest następująca:
JSON_MODIFY (expression, path, neValue)
Expression to tekst będący dokumentem JSON, natomiast path określa, co i gdzie chcemy
wykonać. Mamy do dyspozycji poniższe warianty
[append] [ lax | strict ] $.<json path>
Zobaczmy poniższy przykład pokazujący użycie tej funkcji.
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Wynik takiego zapytania

Dzięki tym funkcją jest możliwość tworzenia wyliczalnych kolumn na których możemy utworzyć indeks.

Dodanie takiej wyliczalnej kolumny, oraz indeksu powoduje poprawę wydajności, jeżeli
będziemy chcieli wyszukiwać dane po elementach z dokumentu JSON.
Pobieranie danych z dokumentu JSON
Kolejny scenariusz to integracja danych znajdujących się poza bazą danych relacyjną, jak
chociażby w bazie dokumentowej na platformie Azure – DocumentDB, gdzie można w bardzo
szybki sposób wyszukać właściwy dokument przy użyciu Azure Search, a następnie pobrane
dane przetworzyć do postaci relacyjnej i połączyć z pozostałymi danymi przechowywanymi
w bazie danych w SQL Server. W tym celu użyjemy polecenia OPENJSON. Przyjrzyjmy się
pierwszemu przykładowi.

W tym wypadku widać, iż SQL Server sam wygenerował wartości klucza wynikające z macierzy JSON.
W momencie, gdybyśmy mieli podane klucze do poszczególnych wartości uzyskalibyśmy
je w wyniku. Jak w poniższym przykładzie.
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OPENJSON można również używać łącząc wynik z tabelą. Poniższy przykład pokazuje takie
połączenie.

Podsumowanie
Zauważalna jest konieczność integracji rozwiązań opierających się na relacyjnym modelu
danych i wymiany dokumentów w formacie JSON, czy też nawet baz danych typu NoSQL,
widać, że doskonałą alternatywą może być SQL Server 2016 łączący bez problemu możliwości wydajnego serwera bazodanowego dla modelu relacyjnego, zarówno dla procesów
OLTP, jak i analitycznych, danych otrzymywanych czy przesyłanych w formatach XML i JSON,
danych geograficznych, a także integrację z rozwiązaniami typu Big Data (Hadoop, Spark,
Azure Data Lake, Hortonworks, Cloudera) poprzez Polybase. Wszystkich zainteresowanych
JSON w SQL Server 2016 odsyłamy do dokumentacji SQL Server 2016 na stronach MSDN
firmy Microsoft, do pobrania wersji próbnej SQL Server 2016, a także przypominamy, iż SQL
Server 2016 Developer, jest obecnie darmowym rozwiązaniem do tworzenia i testowania,
bez licencji na produkcyjne użycie. Zachęcamy do poznania pozostałych nowości, a jest
ich w tej edycji bardzo dużo. Już w kolejnym numerze będzie między innymi o TEMPORAL
DATABASE, czy wersjonowaniu danych w SQL Server 2016, zgodnym ze standardem baz
temporalnych.

33

Składowanie i analiza danych
w chmurze

Bardzo popularne jest ostatnio składowanie i analiza danych w chmurze. Poprosiliśmy
wybitnego eksperta Łukasza Gralę, od 2010 roku Microsoft MVP w kategorii Data
Platform, architekta rozwiązań platformy danych i Business Intelligence, eksperta od
zaawansowanej analityki w TIDK, twórcy Data Scientst as a Service, który również zajmuje
się eksploracją danych w ramach swojej kariery naukowej na Politechnice Poznańskiej,
o wprowadzenie do tej tematyki i cykl artykułów przybliżających dostępne technologię
wraz z ich zastosowaniem. Oto pierwsza część. (red.)
Wprowadzenie
Od kilku lat słyszymy o Big Data, o rozwiązaniach NoSQL, czy przetwarzaniu strumieni danych.
Nic dziwnego, gdyż tak duży wzrost generowanych danych na świecie nigdy wcześniej nie
występował. Co kilka miesięcy organizację generują, czy też zbierają dwa razy więcej danych
niż dotychczas. Świat Internetu, urządzeń do niego wpiętych, szczególnie coraz bardziej
popularnych urządzeń klasy IoT, ale nie tylko, bo także cała grupa „smart” urządzeń, domów,
czy wręcz miast, generuje nowe dane. Zdajemy sobie sprawę, że posiadanie samych danych
nie jest wartością, ale wydobycie z nich informacji, czy też wiedzy ułatwiające podejmowanie
decyzji jest wartością. Model relacyjny nie jest dobry do tak dużej różnorodności danych,
szczególnie, że dużą część z nich przetwarzamy w inny sposób niż wymagające systemy
transakcyjne klasy OLTP, stąd konieczność innych mechanizmów składowania. Kolejny aspekt,
to korzyść płynąca z faktu, iż dane nie przechowujemy w swoich serwerowniach, zasysając
wręcz wszystko z sieci Internet, tylko korzystamy z tych danych już sposób przetworzony.
Tutaj pojawia się miejsce właśnie do składowania danych w chmurze. Wiele firm oferuje
różne rozwiązania do takiego składowania. Przyjrzyjmy się rozwiązaniom oferowanym na
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platformie Microsoft Azure. Jak zauważymy w czasie tego cyklu artykułów, nie są to jedynie
rozwiązania komercyjne Microsoft, ale również rozwiązania OpenSource.
Pierwsza grupa rozwiązań to właśnie samo składowanie danych. Wymienimy tutaj w pierwszej kolejności możliwości związane z modelem relacyjnym. Mamy tutaj do czynienia z
rozwiązaniem typu DBaaS, bazy danych w formie usługi, ale także bazy danych w postaci
klasycznego SQL Server zainstalowanego na wirtualnym serwerze znajdującym się na platformie Azure. Poniższy wykres przedstawia zasadnicze różnice w posiadaniu SQL Server u
siebie a usługach oferowanych na platformie Azure.

Źródło: Microsoft MSDN

Jeszcze większa różnica jest w przypadku usługi Azure SQL Data Warehouse. Architektura
tego rozwiązania jest bardzo ciekawa i z całą pewnością, będzie bardziej szczegółowo
przedstawione w kolejnych częściach naszego cyklu.
Kolejny element składowania to rozwiązania Azure Storage, umożliwiającym przechowywanie różnych danych w postaci plików, tabel, czy kolejek. Azure DocumentDB, czyli baza
dokumentowa, wszystkie wcześniej wymienione rozwiązania mogą być wspierane przez
kolejną usługę Azure Search, która pozwala bardzo efektywnie indeksować, wyszukiwać i
rankingować dane tam składowane. Ostatnim elementem składowania jest bardzo skalowalne
rozwiązanie z rodziny rozwiązań Big Data Azure Data Lake Store, opiera on się na HDFS.
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Mając dane w chmurze zrobiliśmy tak naprawdę pierwszy krok, by mieć jakieś informacje,
czy też wiedzę, aby osiągnąć taki cel musimy skorzystać z jakiś mechanizmów do przetwarzania, analizy danych czy też bardziej zaawansowanych procesów, jak chociażby eksploracja
danych, symulacje statystyczne, czy uczenie maszynowe. Na platformie Azure mamy do
dyspozycji wiele różnych usług. Począwszy od Azure HDInsight, na którym mamy do dyspozycji klasyczne rozwiązanie HADOOP z MapReduce, HBase do danych dokumentowych,
Storm do danych strumieniowych, czy też nowocześniejszy i zarazem wydajniejszy Sprak.
Spark występuje również z wydajnym serwerem R, umożliwiającym w tym popularnym w
świecie nauki, statystyki i eksploracji danych języku dokonywać takiej analizy. Kolejnym elementem, dzięki któremu możemy dokonywać przetwarzania danych jest Azure Data Lake
Analytics, bardzo wydajny mechanizm opierający się na YARN, gdzie w nowo utworzonym
w tym celu języku U-SQL dokonujemy ekstrakcji i przetwarzania danych składowanych w
chmurze. Kolejny element tej układanki to Azure Stream Analytics, czyli rozwiązanie umożliwiające przetwarzanie w czasie rzeczywistym strumieni danych, tak by nie było konieczności
składowania wszystkich przychodzących danych, ale od razu ich analizę, agregację czy też
eksplorację. Poza taki znaczącymi serwisami do przetwarzania danych w chmurze mamy
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wiele serwisów wspierających taki proces jak chociażby specjalne huby do zbierania danych
eventów, czy też danych z IoT, Azure Data Catalog, do opisywania czy też wręcz katalogowania
naszych źródeł danych, oraz Data Factory, który umożliwia budowanie przepływów danych.

To nie wszystko, bo na samym szczycie oferowanych usług będących uzupełnieniem analizy
danych jest możliwość osadzania naszych dashboardów analitycznych w aplikacjach, czyli
specjalne API do PowerBI, Azure Machine Learning wraz notebookiem Yupiter, umożliwiający budowanie modeli uczenia maszynowego, czy też przetwarzanie danych przy użyciu
języków R i Python, a także specjalne serwisy, nazywane inteligencją – Cognitive Services,
umożliwiające między innymi rozpoznawanie twarzy, emocji, wideo, budowanie modeli
rekomendujących, czy też eksplorujących teksty.
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Jak widzimy różnorodność usług do składowania i analizy danych jest bardzo duża, możemy
w naszych projektach zbierać dane w różnej postaci, a nawet analizować od razu przychodzące strumienie danych, by później w nich odkryć wiedzę, wyeksplorować informację, czy
też wręcz automatycznie podjąć decyzje. Żyjemy w bardzo ciekawych czasach, dzięki takim
rozwiązaniom mogą powstawać bardzo ciekawe projekty. Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do śledzenia kolejnych części naszego cyklu, a tych którzy nie chcą czekać do
kolejnego wydania zapraszamy do dokumentacji platformy Microsoft Azure.
Autor: Łukasz Grala – Senior Architekt rozwiązań Platformy Danych & BI, a także zaawansowanej analityki w firmie TIDK. Od 2010 roku nieprzerwanie Microsoft MVP Data Platform.
Autor licznych szkoleń i warsztatów, certyfikowany trener Microsoft. Naukowo związany z
Wydziałem Informatyki Politechniki Poznańskiej, gdzie próbuje swoich sił w zakresie baz
danych, eksploracji danych. Pasjonat danych i odkrywania w nich wiedzy. Kontakt lukasz@
tidk.pl
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Ten telefon nie jest totalną klapą
– test Amazon Fire Phone

Po sukcesach czytników Kindle i całkiem niezłym przyjęciu przez rynek tabletów (Kindle)
Fire Amazon był niejako zmuszony do stworzenia smartfonu. Jeszcze przed jego premierą
większość osób spodziewała się albo totalnej klapy albo ogromnego sukcesu. Amazon
potrafi tworzyć dobry sprzęt, lecz bardziej
doświadczeni od firmy z Seattle producenci
nie byli w stanie poradzić sobie na tak wymagającym rynku, jakim jest rynek smartfonów,
niejednokrotnie ponosząc porażkę za porażką.
Czy Amazon zdecyduje się na podejście numer
2, skoro „ogień” pierwszego Fire Phone’a już
dawno zgasł?
Moja odpowiedź brzmi: powinien. Pomimo
kilku błędnych założeń i próby zaimponowania

użytkownikom oraz recenzentom w niewłaściwy sposób smartfon Amazonu uważam za
intrygujący sprzęt, cechujący się kilkoma ciekawymi rozwiązaniami, o które nie pokusił się nikt
inny. Mowa oczywiście głównie o „dynamicznej
perspektywie” („dynamic perspective”), która
przy każdorazowym użytku telefonu o sobie
przypomina. Możliwość oglądania blokady
ekranu, ikon aplikacji czy grania w prawdziwych
trzech wymiarach dodaje smaczku, którego
nie doświadczymy nigdzie indziej.
Po pewnym czasie efekt „wow” staje się mniej
odczuwalny, ale cztery, a nawet pięć kamer
śledzących położenie naszej twarzy potrafi
nieco więcej. Przede wszystkim spodobała
mi się funkcja automatycznego przewijania
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Konrad Kozłowski

treści przy odpowiednim nachyleniu urządzenia. Odchylając ekran do tyłu możemy
zainicjować przewijanie strony internetowej
lub treści książki, co oznacza, że bez używania
drugiej ręki jesteśmy w stanie wygodnie czyta
artykuły i inne publikacje. Fire Phone wspiera

możliwości swobodnej instalacji programów
przy użyciu plików *.apk, a więc możemy nie
tylko wymienić launcher czy systemową klawiaturę, ale również wgrać wszystkie potrzebne
nam aplikacje – wystarczy wyposażyć się w
pliki instalacyjne *.apk. A będziemy czynić to

też inne gesty wysuwając dodatkowe panele
informacyjne lub nawigacyjne po przechyleniu telefonu w jedną ze stron. Wszystko to
wymaga od nas przyswojenia zasad działania
nakładki Amazonu na system Android (wersja
4.4), lecz gdy do tego przywykniemy, trudno
jest zrezygnować z większości z nich przy
zmianie telefonu.

dość często, gdyż zasoby sklepu Amazonu
są niestety dość ograniczone, a spora część
obecnych tam pozycji jest mocno zdeaktualizowana.

Interfejs przygotowany przez Amazon to autorska warstwa oprogramowania będąca, jak
wspomniałem, nakładką na system Android.
Jeżeli jednak znajdująca się na ekranie głównym karuzela oraz ograniczona lista aplikacji
nie sprostają naszym oczekiwaniom, to bez
większego problemu skorzystamy z dowolnego innego launchera. Amazon nie zablokował
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Na stronę sprzętową telefonu narzekać jednak
nie będziemy. Nawet teraz, w dwa lata po
premierze Amazon Fire Phone’a, jego specyfikacja zaoferuje wystarczającą dla większości
użytkowników wydajność . Czterordzeniowy
procesor Qualcomm Snapdragon 2.2 GHz w
parze z 2 GB pamięci RAM pozwala na płynną pracę urządzenia i szybkie uruchamianie
aplikacji. Moc układu odczujemy też w grach,
choć oczywiście nie tych najnowszych. Możliwości „wnętrzności” prezentowane są na
4,7-calowym ekranie HD (1280 na 720 pikseli),

co uznaję za odpowiedni rozmiar w większości scenariuszy użycia telefonu. Ekran ma
bardzo dobre kąty widzenia, a dostrzeżenie
pojedynczych pikseli możliwe jest przy bardzo
wnikliwym wpatrywaniu się w wyświetlacz.
Chcąc uczynić Fire Phone’a sprzętem multimedialnym Amazon zdecydował się wyposażyć
go w dwa głośniki stereo i technologię Dolby
Digital Plus. Nie ma się co jednak oszukiwać,
para głośników nie jest wyjątkowa i brzmi
bardzo podobnie do tych, które znajdziemy w
innych urządzeniach pokroju tego smartfona.
Na pochwałę zasługuje zestaw kamera –
przednia oferuje rozdzielczość 2,1 megapiksela, zaś ta umieszczona na tylnym panelu rejestruje zdjęcia w 13 megapikselach
wykorzystując optyczną stabilizację obrazu
oraz technologię HDR. Zdjęcia wykonane Fire
Phonem wyglądają świetnie,
nawet w ciemniejszych warunkach oświetleniowych,
lecz należy pamiętać o tym, że
nadal mamy do czynienia ze
smartfonem, a nie lustrzanką.
Telefon pozwala na nagrywanie wideo w rozdzielczości
1080p, co również powinno
zadowolić wszystkich „domowych reżyserów”.
Korzystanie z Fire Phone przypomina jazdę rollercoasterem. W jednej chwili jesteśmy
zachwyceni jego wydajnością i możliwościami aparatu, lecz chwilę później orientujemy
się, że wskaźnik naładowania baterii dość
szybko pustoszeje. Testowany przeze mnie
egzemplarz jest sztuką określaną mianem
„refurbished” (fabrycznie odnowiony) i można
byłoby upatrywać w tym przyczyny takiego
stanu rzeczy, lecz jednocześnie sugeruje to,

że sprzęt miał wymienione wszystkie felerne
podzespoły. Nie mniej, osiągnięcie całego
dnia pracy bez podłączania smartfonu do
ładowania jest możliwe.
Amazon Fire Phone nie zwraca na siebie uwagi
swoim wyglądem. Zupełnie czarna obudowa,
dwa szklane panele na przodzie i tyle oraz
gumowane krawędzie czynią go jednym z wielu
produktów na rynku, lecz mi od zawsze przypadały do gustu takie „surowo” wyglądające
urządzenia, dlatego smartfon Amazonu po
prostu mi się podoba. Doskonale leży w dłoni,
właśnie dzięki wspominanym krawędziom, które zapobiegają przypadkowemu wyślizgnięciu
się z dłoni. Z pewnością tylny panel wypada o
niebo lepiej od przedniego, na którego patrząc
nie da się przeoczyć tak wielu szczelin skrywających kamery. Na całe szczęście Amazon
nie zdecydował się na żadne
„innowacje” w kwestii łączności przewodowej, dlatego do
naszej dyspozycji pozostają
port micro USB oraz złącze
słuchawkowe 3,5mm jack.
Z siecią połączymy się przy
użyciu standardu LTE, także
w Polsce.
Fire Phone można wciąż
nabyć na serwisach aukcyjnych, a ceny bywają czasem
naprawdę atrakcyjne. Jeżeli
nie przeszkadza Wam jego
wygląd i jesteście gotowi na „przygodę”, jaką
będzie dostosowanie go do własnych potrzeb
w kwestii oprogramowania (launcher, klawiatura, aplikacje) to produkt Amazonu może się
okazać najciekawszą dla Was propozycją na
urządzenie z Androidem.
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MacBook dla programisty

fot: PixaBay

Michał Jezierski

Właśnie mija rok od kiedy zaprzyjaźniłem się
z MacBookiem Pro Retina i systemem OSX
(obecnie macOS). Przez ten czas niejedna
osoba, znając mnie jako zagorzałego użyt-

zrozumiemy, dlaczego nie tylko wygląd ale
i jakość wykonania jest znakiem rozpoznawczym tego sprzętu. Niejednokrotnie zdarzyło
mi się słyszeć od znajomych, którzy zaraz po

kownika „okienek” i „hejtera” wszystkiego co
wychodzi z rąk firmy z Cupertino, pytała mnie
dlaczego zdecydowałem się jednak na tego
notebooka. Po tych 12 miesiącach odpowiedź
jest dla mnie bardzo prosta i chciałbym się
nią z Wami podzielić.

zakupie elektroniki narzekali na źle spasowane elementy albo na przykład na nierówno pracujące zawiasy w laptopie – tego nie
uświadczycie w przypadku urządzeń z logiem
jabłuszka. Przez cały rok użytkowania nie
zdarzyło mi się znaleźć żadnego mankamentu
w wykonaniu MacBooka.

Nie będę nikogo namawiać do zakupu sprzętu z logiem „nadgryzionego jabłka” – najbardziej wskazane jest samodzielne przekonanie
się jak działają. Zaraz po otwarciu pudełka
wiemy z czym mamy do czynienia, design
urządzeń Apple rozpozna prawie każdy.
A kiedy weźmiemy w ręce i wyjmiemy naszego nowego notebooka od Apple od razu
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Kolejnym atutem opisywanego przeze mnie
sprzętu jest jego gotowość do pracy. Po wielu
latach użytkowania Windowsa i wielu sytuacjach, gdy uruchamiałem świeżo zakupiony
sprzęt po raz pierwszy myślałem, że czeka
mnie, podobnie jak w przypadku systemu
Windows, wiele nieprzyjemnych chwil kon-

figuracji, instalowania różnych sterowników
oraz pośrednich aplikacji i dopiero wtedy
będę mógł w pełni używać mojego nowiutkiego komputera. Jak ogromne było moje
zaskoczenie, gdy po zaledwie kilku minutach
już pobierałem aplikacje potrzebne mi do
pracy, a po kilku kolejnych wszystkie programy były gotowe do użytkowania. Programy
pobierane z Mac App Store od razu trafiały
na swoje miejsce, instalacja tych ściągnię-

nie każdy program jest dostosowany do
OSX-a (dziś już macOS) i nie każdy ma swój
odpowiednik w tym systemie, jednakże w tym
przypadku z pomocą przychodzi nam możliwość uruchomienia Windowsa na MacBooku
zarówno w formie natywnej przez Boot Camp
jak i przez maszynę wirtualną. Osobiście nie
spotkałem się z przyjemniejszym rozwiązaniem jak tryb koherencji w narzędziu jakim
jest Parallels Desktop, dzięki niemu możemy

tych bezpośrednio ze strony producenta
najczęściej opierała się na przeciągnięciu
ikony do katalogu programów, a w pozostałych przypadkach wymagała kilku kliknięć
w instalatorze. Nie była wymagana żadna
skomplikowana konfiguracja i wgrywanie
dodatkowych sterowników wszystko było
od razu gotowe do działania.

cieszyć się w pełni z systemu Apple jak i w pełni z Windowsa, czego nie można powiedzieć
w przypadku rozwiązania „w drugą stronę”.

Każda kolejna godzina używania MacBooka
sprawiała mi co raz większą przyjemność.
Pomimo wielu różnic z urządzeniami z Windowsem, chociażby w układzie klawiatury,
bardzo szybko można się do nich przyzwyczaić. Mamy w tym przypadku do czynienia
z dużą ilością skrótów klawiszowych, które
znacząco ułatwiają pracę oraz z gestami.
O gładzikach, które wykorzystuje firma Apple
,krążą już legendy, ale póki sam go nie dotknąłem nie chciało mi się w nie wierzyć. Nie
sądziłem, że używając touchpada można zrobić coś na laptopie szybko i wygodnie. Dzięki
temu, że firma Apple zajmuje się zarówno
sprzęt jak i oprogramowanie otrzymujemy
fantastyczne połączenie i pomimo wcale nie
najmocniejszych komponentów wszystkie
czynności można wykonać szybko i sprawnie.

Niektórzy stwierdzą, że atuty o których wspomniałem nie są warte ceny jaką firma z Cupertino każe płacić za swoje produkty. Według
mnie ten sprzęt jest tego wart. I zapewne
każdy użytkownik znajdzie cechy które są dla
niego bardziej istotne, a na pewno są też takie
o których sam zapomniałem wspomnieć bo
stały się dla mnie miłą codziennością.

Niejedna osoba po przytoczonych przeze
mnie argumentach zacznie wykrzykiwać, że
na Macu nie mamy dostępnych tak wielu
aplikacji jak na Windowsie. Prawdą jest, że
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CV Driven Architecture vs
świadome i pragmatyczne
podejście do projektowania
architektury systemu i aplikacji
Sławomir Sobótka
Jestem trenerem
i konsultantem w firmie
Bottega IT Solutions,
specjalizuję się
w technologiach Java EE.
W codziennej pracy
integruję Domain Driven
Design, wzorce, style
architektoniczne, zwinne
procesy wytwórcze
i zdrowy rozsądek.
Stosuję nadrzędną
zasadę: rozpoznać klasę
problemu z jaką mamy
do czynienia i dobrać do
niej odpowiednią klasę
narzędzia.
Hobbystycznie interesuję
się psychologią pozytywną
i kognitywistyką.
Lubię myśleć o sobie
jako entuzjaście Software
Craftsmanship.

1. Czym jest architektura
W swojej pracy spotykam kilkunastu architektów oprogramowania rocznie. Niemal każdego
z nich pytam w wolnej chwili „Czym dla Ciebie jest architektura?”, „Jak zdefiniujesz to czym
się zajmujesz w swojej pracy?”
Padają wówczas różne „klasy odpowiedzi”. Początkujący architekci odpowiadają, że jest to
jakiegoś rodzaju struktura lub zestaw ograniczeń, zunifikowana i spójna forma.
Bardziej zaawansowani podają zwykle bardziej abstrakcyjne definicje. Architektura jest
procesem prowadzącym do celu – od wymagań do implementacji. Architektura jest frameworkiem do osiągania celów biznesowych.
Architektura pozwala na analizę zależności i spójności, jest techniczną podstawą do projektowania, zarządzania, estymacji i reużycia. Złośliwi twierdzą, że architektura to zbytek,
na który stać tylko firmy nie będące stale na dorobku.
Jak widać jest wiele wizji i spojrzeń na architekturę.
To może od innej strony: Kim jest architekt? Czasem jest to awans jaki dostajemy zamiast
podwyżki. Tutaj również pojawiają się niejasne i szeroko zakrojone odpowiedzi.

2. Jak wybrać i ocenić architekturę
W niniejszym artykule podejdziemy do powyższych pytań pragmatycznie. Zastanowimy się
nad tym jakie są poziomy architektury, w jakim celu je wprowadzamy oraz z jakich stylów
architektonicznych możemy czerpać projektując nowy system lub moduł.

2.1. Nowy projekt
Zakładam, że większość czytelników, która sięgnęła po ten tekst ma w swojej historii co
najmniej jeden epizod popełnienia architektury systemu (czymkolwiek by ta architektura
nie była) lub jest blisko pierwszego takiego wydarzenia. Programiści i programistki radośnie
generujący projekty ze scafoldingu prawdopodobnie pominęli ten tekst.
Jakie pytania stawałeś/stawiałaś sobie podejmując decyzje architektoniczne? Co było intencją,
jaki cel chciałeś/chciałaś zrealizować. Jaki był „drajw”?
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Hm… Cel? Jak to jaki? CV Driven Architecture! Czyli jak najwięcej wzorców, które były pokazywane w tym roku na konferencjach, „napakowanie” się (pozornym) doświadczeniem na
potrzeby rozmowy rekrutacyjnej a tym potworkiem niech martwią się moi smutni następcy
gdy katapultuję się ze nurkującego w dół projektu do nowej firmy.

2.2. Audyt istniejącego projektu
Od czasu do czasu podejmuję się audytu architektury i projektu. Jak wówczas ocenić to na
co patrzymy? Czy im więcej wzorców to lepiej czy gorzej?
Trudno powiedzieć… Pytam wówczas o cele jakie miała realizować architektura. W odpowiedzi
pada czasem „Ale jakie cele w ogóle mogą być?” lub „My nie wiemy, my tu przyszliśmy i tak
już było, dodaliśmy tylko CQRS i Event Sourcing, żadnej dokumentacji czy choćby notatki
od ‘pradawnych’ czy ‘Ojców założycieli’ nie było”.

3. Po co dokumentować architekturę
W jaki sposób dokumentować architekturę systemu? Z jednej strony tak, aby zawrzeć
wszystkie potrzebne informacje, z drugiej zaś, aby nie przeładować dokumentacji szczegółami, które czynią ją bezużyteczną.
Na wstępie chciałbym zastrzec, że nie będę chciał nikogo przekonać do podejścia „up-front”,
w którym to projektujemy wszystko dokładnie, wyliczamy i następnie misternie implementujemy. Sam nie widziałem nigdy aby komuś sprawdziło się ono w praktyce oraz nie znam
nikogo, kto znałby kogoś, komu to się sprawdziło. Starożytne księgi akademickie piszą
o takich przypadkach, ale są one ciężkie do zweryfikowania.

3.1. Aby się komunikować
Tak po prostu. Jeżeli chcę wyjaśnić kolegom i koleżankom z zespołu swój zamysł lub poddać
pod dyskusję pomysł to mogę próbować różnych podejść. Mogę opowiadać o architekturze
machając rękami naiwnie licząc na to, że bufory pamięci roboczej w mózgach odbiorców
się nie przepełnią. Mogę wysunąć czubek języka i zabrać się dziarsko za implementację aby
po kilku miesiącach zapytać odbiorców czego nie rozumieją w trzystu klasach jakie w akcie
szału twórczego popełniłem.
Mogę również spróbować narysować swoje pomysły używając znanych wszystkim metafor
i starannie odbierając poziom na jakim moje rysunki będą opowiadać historię…

3.2. Aby zapamiętać
Kilka razy w mojej karierze miałem okazję doświadczyć taką sytuację: spotykam młody zespół
utrzymujący kilkuletni system narzeka na decyzje architektoniczne swych poprzedników.
Dziwnym zrządzeniem losu trafiam na rzeczonych poprzedników, którzy rzucają nowe
światło na zeznania młodego zespołu. Okazuje się, że decyzje wcale nie są dziwne, były
podyktowane racjonalnym procesem myślowym biorącym pod uwagę ówczesny kontekst.
A to, że kontekst się zmienił lub następcy nie znają kontekstu to już ich problem.
Tak więc jeżeli chcesz uniknąć dziwnych spojrzeń młodych ludzi szwędając się po galerii
handlowej, to zostaw po sobie swego rodzaju „kapsułę czasu”. Dokument architektoniczy
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nie musi (ba, nie powinien nawet) zawierać opisu klas – te można obejrzeć w IDE. Powinien
odpowiadać na pytania:
· „Dlaczego podjęto taką decyzję?”
· „Jakie mieliśmy inne opcje?”
· „Jaki są spodziewane konsekwencje naszych decyzji?”
· „Kiedy zmienić architekturę?”
Taka dokumentacja jest naprawdę krótka i zwięzła.

3.3. Typowe problemy
Podobno dobry obraz jest wart tysiąca słów. Jednak słaby diagram architektoniczny jest
wymienialny co najwyżej na tysiąc inwektyw rzucanych przez odbiorców w kierunku jego
twórcy.
Typowe problemy z diagramami:
· są zbyt ogólne – brak w nich wartościowej informacji
· są zbyt szczegółowe – zawierają szum informacyjny, wymagają „dekodowania”
· dokumentują oczywiste fakty (chociaż być może były to przełomowe odkrycia dla ich
twórców)
· ukrywają esencjonalną złożoność (zwykle w prostokątach z opisem „Bus”)
· są jedynie wizualizacją stosu technologii i frameworków
· są sumą wielu warstw informacji
· wyglądają jak słowniki pojęć (ew. pogrupowane przerywanymi liniami lub prostokątami)
· wyglądają jak mapy z gier platformowych – osobnym kolorem zaznacza się na nich
„podróż bohatera” (np. szczególny Use Case)
· wyglądają jak mapy korytarzy powietrznych nad dużym lotniskiem (więcej kolorów
i przerywanych kresek niż w przypadku powyżej)
· są wygenerowane przez automatyczne narzędzia – niestety ich odczyt wymaga posiadaniu syndromu Aspergera (syndrom ten mieści się w spektrum Autyzmu)

3.4. Brak empatii
Bardzo często twórca diagramu nie zadaje sobie podstawowego pytania: kto będzie odbiorcą tej treści (być może on sam w przyszłości)? Pytanie to pociąga za sobą kolejne: czego
ten ktoś będzie potrzebował (dodatkowo: w jakim kontekście)? Generalnie cały problem
sprowadza się do empatii.
Bez odpowiedzi na te pytania nie możemy określić zakresu i szczegółowości przekazywanych
informacji. Bez wzięcia pod uwagę kontekstu próbujemy umieścić na diagramie zbyt wiele
informacji. A gdy już je tam umieścimy, dodajemy nieco „Augmented reality”, aby tenże
kontekst nałożyć (np. w postaci wspomnianych przygód bohatera/porcji danych/sterowania).

4. C4 – lekkie podejście do dokumentowania architektury
Wiemy już dlaczego warto dokumentować architekturę. Zanim poznamy jeden ze sposobów
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jej dokumentowania odpowiedzmy wreszcie na pytanie: „Czym ona jest?”.
Na potrzeby niniejszego artykułu posłużymy się ujęciem zaproponowanym przez Simona
Browna w książce „Software architecture for developers”.
Autor definiuje cztery użyteczne ujęcia lub poziomy na jakich możemy rozważać decyzje
architektoniczne:
· Context – kontekst innych systemów, głównych aktorów i strategicznych procesów. Możemy mapować ten poziom na Enterprise Architecture – architekturę przedsięwzięcia.
· Containers – architektura wdrożeniowa, która podejmuje problemy infrastruktury
i skalowania
· Components – architektura systemowa – podejmuje problemy modularyzacji, reużycia,
strategii jakości poszczególnych modułów, integracji modułów oraz ich rozmieszczenia
na kontenerach
· Classess – architektura aplikacji, czyli struktury kodu poszczególnych komponentów
Tak więc wracając do pytania z pierwszej części artkułu: „Czym zajmuje się architekt?” – poprawną odpowiedzą będzie „Zależy jaki – aplikacyjny, systemowy, wdrożeniowy,…”.
W podejściu C4 zakładamy, że niemożliwe jest przedstawienie architektury przy pomocy
diagramów o jednym poziomie „głębokości”. Dlatego tworzymy je na co najmniej 4 poziomach. Na każdym poziomie inaczej podchodzimy do aspektów:
· cel – w jakim celu powstaje ten diagram, co powinien przedstawiać
· struktura – z jakich building blocks składa się diagram
· motywacja – co chcemy przekazać odbiorcom dokumentu oraz jakie odkrycia możemy
poczynić podczas jego tworzenia
odbiorcy – kim są odbiorcy i czego mogą potrzebować na danym poziomie szczegółowości

4.1. Poziom 1: Context – „I co ja robię tu?”
Pierwszy poziom diagramów w podejściu C4 pozwala nabrać ogólnego wyobrażenia o systemie, jego przeznaczeniu i kontekście, w jakim system będzie pracował. Zwykle jest to po
prostu jeden diagram.
Czytelnicy wywodzący się z folkloru korporacyjnego na pewno operują enigmatycznym
pojęciem Enterprise Architecture promowanym przez dostawców rozwiązań „enterprise”. Polskie tłumaczenie może brzmieć: „architektura przedsiębiorstwa” lub „architektura
przedsięwzięcia”. To drugie wydaje się być bardziej odpowiednie. Zaplanowanie nowego
przedsięwzięcia (które może być realizowane przed przedsiębiorstwo obok innych przedsięwzięć) jest tym, co ma wartość informacyjną.

4.1.1. Cel
Tworząc ten diagram, powinniśmy odpowiedzieć sobie na następujące pytania:
Czym jest system
· Kto/Co go używa – jakie są główne role?
· Jak wpasowuje się on w istniejące środowisko IT

48

4.1.2. Struktura
Pomijamy szczegóły, skupiając się na rolach użytkowników i innych systemach. Zacznijmy
od naszego systemu zlokalizowanego w centrum, po czym dodajemy kluczowe role i inne
systemy wchodzące w interakcje. Skupiamy się na celu tych interakcji – jakie potrzeby realizuje system oraz jakie potrzeby system posiada.
Pomocne na tym poziomie może być również zilustrowanie głównych procesów biznesowych (na ogólnym poziomie), które pozwolą zobaczyć, jak potrzeby aktorów są realizowane
przez system i jego otoczenie.

4.1.3. Motywacja i Odbiorcy
Diagram na takim poziomie ogólności jest polem do dyskusji pomiędzy technicznymi i nietechnicznymi uczestnikami projektu. Diagram dobrze pokazuje to, co będzie dodane do
istniejących rozwiązań IT.

Rysunek 1. Diagram ilustrujący kontekst, w jakim będzie pracował przykładowy system do
zarządzania obiegiem dokumentów wspierających systemy jakości w przedsiębiorstwie

4.2. Poziom 2: Containers – „pudełka” dla komponentów
Na drugim poziomie szczegółowości zajmujemy się kontenerami, w jakich „rezyduje” system.
Mniej złożone systemy mogą rezydować w jednym kontenerze (np. serwerze aplikacyjnym,
urządzeniu) – wówczas możemy pominąć ten poziom i przejść do trzeciego.
Natomiast bardziej złożone systemy rezydują w klastrach serwerów aplikacyjnych, połączonych z urządzeniami zewnętrznymi (nadajniki, sterowniki maszyn), zintegrowanych z innymi
podsystemami, serwerami mediów, bazy danych (jakiego rodzaju), czasem końcówki klienckie
potrzebują własnych maszyn, gdzie integrują się istniejącym oprogramowaniem.
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4.2.1. Cel
Główne pytania, na jakie powinny odpowiadać diagramy z poziomu Containers:
· Wysokopoziomowe decyzje techniczne (np. podział systemu, dobór rozwiązań i technologii, architektura failover)
· Generalna komunikacja pomiędzy kontenerami
· Ewentualne wzbogacenie o informacje z poziomu kontekstu (role i systemy trzecie)
· Informacja dla developerów: gdzie należy „przyłożyć rękę”, aby stworzyć rozwiązanie
· Wyznaczenie technicznej granicy systemu

4.2.2. Struktura
Najbardziej odpowiedni jest diagram bloków, który może zostać wzbogacony o określenie
granicy systemu i ew. stref bezpieczeństwa. Warto umieścić: Logiczną nazwę kontenera
oraz jego technologię (np. web server), listę wysokopoziomowych odpowiedzialności (jeżeli
nie jest oczywista) oraz wysokopoziomową mapę komunikacji. Dokumentując komunikację,
warto skupić się na celu interakcji (np. zapisuje zdjęcia) oraz zaznaczyć informacje co do
protokołu (synchroniczny/asynchroniczny, REST, FTP).

4.2.3. Motywacja i Odbiorcy
Diagramy tego typu pozwalają na komunikację zespołów developerskich (zarówno pracujących nad systemem oraz przygotowujących interfejsy do integracji) oraz Działu Operations.
Tworzymy je, aby ilustrować wysokopoziomowe decyzje techniczne, relacje pomiędzy kontenerami, dyskutować kwestie bezpieczeństwa, wydajności i skalowania.
Przede wszystkim jest to „rusztowanie”, na którym będziemy rozpinać komponenty.

Rysunek 2. Diagram ilustrujący kontenery, w jakich rezyduje system

4.3. Poziom 3: Components – zgrubna struktura
Najtrudniejszym etapem podczas tworzenia diagramu komponentów jest określenie, czym
jest komponent. W przypadku każdego systemu czy każdej organizacji tworzącej oprogra-
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mowanie definicja będzie zapewne inna. Za komponent możemy uważać każdy logicznie
spójne zestaw funkcjonalności, który sam w sobie posiada pewną wartość, serwis, artefakt
dający się wdrożyć osobno i posiadający API.
Generalnie niemal wszyscy tworzą oprogramowanie komponentowe. Natomiast z moich
obserwacji wynika, że problemy z określeniem, czym jest komponent, problemy ze zbyt
ziarnistymi lub zbyt dużymi komponentami są symptomem większego problemu: braku
pełnego zrozumienia struktury problemu, jakie próbujemy rozwiązać. Z tego poziomu
wynikają również znacznie poważniejszej problemy na poziomie klas.

4.3.1. Cel
Diagram komponentów powinien dać odpowiedź na następujące pytania:
· Z jakich komponentów/usług składa się system i jak one ze sobą współpracują
· W jaki sposób system działa na poziomie komponentów
· Czy każdy komponent ma swój „dom” – czyli kontener
· W jaki sposób możemy testować automatycznie ten komponent

4.3.2. Struktura
Diagram komponentów ilustruje mapowanie komponentów na kontenery. W specyficznych
przypadkach jeden komponent może być wdrażany na kilka (różnych) kontenerów.
W przypadku większych i bardziej złożonych systemów możemy przyjąć regułę: na jednym
diagramie komponentów przedstawiamy komponenty z jednego kontenera. Czasem bywa
jednak ona ograniczająca pod względem przekazu informacji.
Dla każdego komponentu warto podać jego logiczna nazwę, technologię implementacji
oraz wysokopoziomową listę odpowiedzialności.
Opisując interakcje, warto skupić się na ich celu i stylu (np. synch/asynch).

4.3.3. Motywacja i Odbiorcy
Diagram tego poziomu służy zespołowi developerskiemu wytwarzającemu dany komponent
w celu ilustracji: zależności i wysokopoziomych zależności. Pozwala również na wysokopoziomowe zarządzanie szacowaniem i dostarczaniem komponentów.

Rysunek 3. Diagram ilustrujący kilka wybranych komponentów systemu wdrażanych na
kontenerze „Application Server”
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4.4. Poziom 4: Classes – tu mieszkają smoki
Większość dokumentacji architektonicznej, z jaką się spotykam, oscyluje na poziomie
architektury systemowej. Na diagramach tego poziomu pojawiają się czasem prostokąty
z opisem „logika”, „serwisy” itd., jednak nie przywiązujemy należytej wagi do porządkowania
złożoności na tym poziomie.
Jednak właśnie na poziomie architektury aplikacyjnej (struktury kodu źródłowego) mieszka
większość problemów:
· niezrozumienie wymagań funkcjonalnych
· nieaktualny model problemu, nad jakim pracujemy
· hackowanie nieadekwatnego modelu
· problemy z reakcją na zmiany
· problemy z rozbudową
· błędy
· problemy z testowaniem automatycznym
· część problemów wydajnościowych
· problemy z tak zwanym utrzymaniem
· to tutaj właśnie mieszkają nasze koszmary
Te małe prostokąty nazywają się krainą Legacy.
Idąc dalej: odpowiednio przygotowana struktura aplikacji (z abstrakcjami w odpowiednich
miejscach) pozwala na:
· bardziej swobodne zmiany na poziomie architektury systemowej (np. zmianę granic
komponentów lub wdrażanie na innego rodzaju kontenery)
· tak zwaną produktyzację oprogramowania: dostosowywanie go do potrzeb kolejnych
wdrożeń

4.4.1. Cel
Diagram klas ma na celu przede wszystkim zilustrowanie struktury tych klas. Powinien on
komunikować styl architektoniczny obrany na poziomie arch. aplikacji, np.: warstwowy (ile
i jakich warstw), heksagonalny, pipes&filers...
Odpowiedzialność każdej ze struktur (np. warstwy) powinna być ściśle określona, co przekłada się na jasne wytyczne podczas projektowania konkretnej funkcjonalności i tworzenia
kodu źródłowego.

4.4.2. Struktura
Struktura graficzna tych diagramów powinna odzwierciedlać dokładnie strukturę logiczną
(np. warstwy) oraz mieć dosłowne przełożenie na fizyczne struktury kodu (np. pakiety).
Często lepszym podejściem niż rysowanie konkretnych klas z systemu jest przedstawienie
wzorcowego projektu. Na takim diagramie znajdują się wówczas przykładowe klasy jako
„proof of concept”, a zadaniem programistów jest wzorowanie się na tej strukturze podczas
tworzenia własnych klas.
Dodatkowo dla każdej z warstw (lub innych struktur) dobrze jest określić archetypowe
Building Blocks, jakie mogą być używane na danym poziomie. Warto skorzystać tutaj ze
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sprowadzonych Building Blocks takich jak: Responsibility Driven Design oraz Wzorce Taktyczne z puli Domain Driven Design.
Oczywiście różne komponenty mogą być wykonane wg różnych architektur aplikacyjnych
– w zależności od potrzeb.

4.4.3. Motywacja i odbiorcy
Struktury aplikacyjne pozwalają wprowadzić porządek na poziomie kodu źródłowego. Diagramy tego typu są doskonałą „mapą” dla programistów oraz przewodnikiem dla nowych
członków zespołu. W większych projektach warto przygotować kilka archetypowych architektur aplikacyjnych i dobierać je w zależności od stopnia złożoności.
Odbiorcą są programiści i projektanci pracujący nad konkretnymi komponentami.

Rysunek 4. Diagram ilustrujący strukturę klas (nie konkretne klasy) wybranego komponentu
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4.5. Proces: podejście oddolne
Podejście C4 pomaga nam strukturyzować wiedzę, nadając ramy na poziomy ogólności.
Jest to również naturalny proces wdrażania się w istniejący system.
Oczywiście rozpoczynając pracę nad projektem, nie jesteśmy zwykle w stanie z góry określić,
jakich kontenerów potrzebujemy oraz jakie komponenty będą istnieć w systemie. Podobnie
struktury klas klarują się wraz z wprowadzaniem złożoności i rozbudową (jednak warto znać
te struktury, aby wiedzieć, w jaki sposób w ogóle można wprowadzać uporządkowanie).
Dlatego w zwinnym projekcie sprawdza się raczej podejście oddolne.
· Rozpoczynamy z poziomu Context, aby określić ramy
· W pierwszych iteracjach skupiamy się na wyłanianiu struktur na poziomie Classes
· Następnie wyłaniają się Componens
· Nadchodzi odpowiedni moment na zastanowienie się nad rozmieszczeniem Components w Containers
Podejście C4 zapewnia nam spójne „skalowanie informacji” bez luk semantycznych. Dzięki
temu możemy weryfikować architekturę – w sensie aktualnej jej zbieżności z wymaganiami i kontekstem. Weryfikację ułatwia możliwość płynnego skalowania uwagi od ogółu do
szczegółu, co pozwala stopniowo „ładować kontekst”.

5. Style architektoniczne
Wiemy już jaką strukturę informacyjną mogą mieć nasze artefakty architektoniczne i na
jakie pytania powinny odpowiadać aby nieść wartość dla odbiorców.
Przejdźmy teraz do konkretów, czyli tego z jakich „klocków” możemy budować nasz system.
Odnosząc się do C4 skupimy się na poziomach: Classess oraz Components ponieważ to te
poziomy są bezpośrednio związane z pracą programistów i programistek.

5.1. Czym jest styl
Styl architektoniczny możemy zdefiniować jako formalną aranżację elementów, która będzie
mniej konkretna i konkretna niż architektura. Styl jest zbiorem formalnych aspektów wyabstrahowanych z elementów wielu architektur. Styl określamy aby enkapsulować elementy
i ograniczenia nakładane na architekturę.
Sądzię, że lepsze od formowania abstrakcyjnych definicji będzie przyjrzenie się kilkunastu
przykładom.

5.2. Przegląd stylów
Po przydługim wstępie przejdziemy teraz do sedna merytorycznego – przeglądu dostępnych stylów architektonicznych. Każdy ze stylów jest tematem jakiemu można by poświęcić
osobny, obszerny artykuł. Moim celem będzie jednak przedstawienie możliwości z rozwinięciem opisu kilku najbardziej powszechnych stylów. Natomiast zainteresowani znajdą
więcej w materiałach jakie polecam na końcu tekstu.
Przegląd został zorganizowany według klas problemów jakie dane style rozwiązują.
Na wstępie zaznaczę, że istnieje kilka podejść do kategoryzowania stylów i kilka podejść do
kwalifikowania danego pojęcia jako stylu albo wzorca. Czytelnikom, którzy będą próbować
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odnaleźć się w strukturach tych podejść polecałbym aby nie skupiali się na kategoriach
a próbowali czerpać po prostu pewne schematy myślowe, które mogą praktycznie zaaplikować, zostawiając typologie teoretykom i kronikarzom.

5.3. Przepływ danych
Kategoria stylów „Data Flow” adresuje problemy, gdzie mamy do czynienia z kolejnymi
etapami transformowania danych gdzie dane i operacje są od siebie niezależne. Dane
wchodząc do systemu są przetwarzane niezależnie od innych danych.
Przykładowe style architektoniczne:
· Batch Sequential – klasyczny model przetwarzania danych oparty na łańcuchu „filtrów”
· Pipes and filters – inkrementalne przetwarzanie danych
· Process controll – proces sterowany przez dane pochodzące ze zmiennych (np. z czujników) bez organizacji w strumień

5.3.1. Pipes and Filters
Z trzech wymienionych stylów najciekawszym do omówienia jest Pipes and filters, którym
proces inkrementacyjnego przetwarzania danych układamy z dwóch klas komponentów:
· Filter – transformuje dane
· Pipe – steruje przepływem danych (który nie musi być liniowy)
Zaletą tego stylu jest możliwość dynamicznego składania strumienia przetwarzającego.
Większość systemów jest projektowana domyślnie hierarchicznie (np. warstwowo) gdzie
ograniczenie polega na tym, że musimy mieć z góry założoną „ścieżkę” przetwarzania (np.
17 warstw). Natomiast P&F nie zmusza nas do poczynienia takich założeń na wstępie.
Przykładem może byś powłoka systemów Unix, gdzie wyjście z jednego procesu może być
wejściem do drugiego. Ale ten styl możemy stosować na zupełnie innym poziomie, np.
orkiestrując wywołanie zdalnych komponentów w procesie biznesowym.

5.4. Zorientowanie na dane
Kategoria stylów „Data-centered” zakłada istnienie wspólnego magazynu danych, z którego
korzystają inne komponenty.
Mamy tutaj dwa style:
· Shared repository – w sensie magazynu danych (np. bazy relacyjnej) a nie w sensie
wzorca Repository z DDD
· Blackboard
Styl Shared Repository jest na pewno znany wszystkim programistom i programistkom
utrzymujących kod legacy. Jego zaletą jest na pewno prostota w początkowych fazach projektu. Kolejną wydajność gdy trzeba przetwarzać masowo duże ilości danych. Bywa często
forsowany jeżeli w organizacji władzę trzyma kasta DB-Nazi (można ich poznać po licznych
certyfikatach wystawianych przez czołowych producentów relacyjnych baz danych, które
ozdabiają ściany biur). Wady wynikające z sytuacji gdzie wiele modułów (zespołów projektowych) zmieniają te same struktury danych lub chcą modyfikować sam schemat danych
są oczywiste i pominiemy je tutaj.
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Styl Blackboard jest rozwiązuje specyficzną klasę problemów, gdzie mamy do czynienia
z agentami (w sensie komponentów) pracującymi nad fragmentami wspólnego problemu.

5.5. Wywołania
Klasa stylów „Call-return” jest zorientowana na usługi i interakcje a nie na źródła danych
i ich przepływ na w poprzednich klasach. Ważna jest tutaj kolejność wywołań.
Style jakie mamy do wyboru w tej kategorii to:
· Service-oriented
· Component-based
· peer-to-peer
· Proceduralny

5.6. Interakcje pomiędzy procesami
Klasa stylów „Interacting processes” adresuje problemy komunikacji pomiędzy niezależnymi
procesami, zwykle współbieżnej ze względu na wydajność lub naturę procesu biznesowego.
W tej kategorii możemy posługiwać się:
· Message Driven (również Reactive) – gdzie komunikat może być zarówno zdarzeniem
(Event) jak i rozkazem (Command)
· SOA – nie koniecznie oparta o SOAP
· Enterprise Service Bus
· Orkiestracja albo choreografia – odmienne podejścia do modelowania procesu biznesowego: poprzez koordynatora, który kontroluje (orkiestruje) wywołania kolejnych
modułów albo poprzez interakcję modułów między sobą (choreografia)
Dokładnie omówienie każdego z tych styli wymaga osobnej książki, natomiast ja poprzestanę
na opisaniu składowych wzorców w rozdziale „Wzorce architektoniczne”.

5.7. Systemy hierarchiczne
Klasa stylów „Hierarchical systems” zakłada ograniczone powiązania i interakcje pomiędzy
komponentami – ograniczenia te wynikają z założonej hierarchii.
Style hierarchiczne są najbardziej popularne w aplikacjach biznesowych (za wyjątkiem tych,
gdzie logika znajduje się w kontrolerach MVC – wybaczcie, że pozwolę sobie na odrobinę
sarkazmu) dlatego poświęcę im nieco więcej miejsca aby dotknąć mniej znanych aspektów.
Do wyboru mamy:
· Rule-based Systems – deklaratywnie określanie reguł
· Layers – najbardziej powszechna w świecie Java EE, .NET, czasem PHP, rzadziej RoR
· Command Query Responsibility Segregation – dwa różne stosy warstw profilowane
pod operacje odczytu (query) i zapisu (command)
· Ports and Adapters (zwany również Hexagonal, Onion lub Clean wg Uncle Boba)

5.7.1. Warstwy
5.7.1.1. Uporządkujmy pojęcia
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Styl warstwowy wydaje się oczywisty, jednak wciąż można znaleźć w nim ukryty potencjał.
Zacznijmy od wyjaśnienia kilku nieporozumień. W materiałach promowanych przez jedną
z firm, która specjalizuje się w produkcji doskonałych klawiatur, niezłych symulatorów lotu
oraz od ponad 30 lat raczkuje w dziedzinie systemów operacyjnych często wymiennie
używa się słów Layer i Tier.
Tier to poziomy sprzętowe, np.: maszyny klienckie, serwery aplikacji, serwery infrastruktury
(np. baza danych). Layer natomiast to warstwy kodu.
Inne nieporozumienie promowane swego czasu przez środowisko zafascynowane torami
kolejowymi to utożsamianie warstw z MVC (MVx w ogólności). Nic bardziej mylnego – MVx
to wzorce warstwy prezentacji, gdzie np. Controller wywołuje warstwę API.

5.7.1.2. Cel
Po ustaleniu terminologii przejdźmy do odpowiedzenia sobie na pytanie: „W jakim celu
stosujemy warstwy?”. Początkujący programiści i programistki często odpowiadają: „Aby
móc je wymieniać!”. Ja w swojej karierze raz spotkałem się z wymianą warstwy persystencji
– z powodów politycznych klient nie chciał zakupić systemu z bazą danych „X”, preferował
bazę „O”.
Skoro warstw nie wymieniamy, to po co jest stosujemy… Styl warstwowy należy do kategorii
stylów hierarchicznych. Zatem powinna istnieć jakaś hierarchia. Warstwy pozwalają nam
na stworzenie hierarchii informacji lub inaczej mówiąc hierarchii modelu.

5.7.1.3. Przykład w stylu Domain Driven Design
Weźmy jako przykład architekturę 4 warstwową z podejścia Domain Driven Design z następującymi warstwami:
· UI – zajmuje się tłumaczeniem żądań (np. URI) na wywołania API, może zajmować się
nawigacją pomiędzy stronami (np. Controller MVC wybiera widok jaki należy wyrenderować w odpowiedzi na żądanie)
· API – warstwa modelująca proces biznesowy (co robi system) albo zasoby (w podejściu
REST)
· Domena – obiektowy model dziedziny problemu, złożony z Building Blocks (nie są to
anemiczne encje)
· Infrastruktura – dostęp do bazy danych, sterowniki do urządzeń itd.
Każdy z tych poziomów modeluje swój poziom wiedzy:
· UI – flow ekranów lub protokół transportowy (np. URI + JSON)
· API – „co” robi system
· Domena = „jak” działa biznes
· Infrastruktura – abstrakcja usług technicznych
Spójrzmy na poniższy pseudokod przedstawiający przykładowy serwis z warstwy API:
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public class PurchaseProcess : IPurchaseProcess
{
public GUID CreateOrder(GUID clientId)
{
		
client = clientRepository.Load(clientId)
		
reservation = reservationFactory.Create(client)
		
reservationRepo.Save(reservation)
		 return reservation.id
}
public void Add(GUID orderId, GUID pictureId, Resolution res)
{
		
reservation = reservationRepo.Load(orderId)
		
product = productRepo.Load(pictureId, res)
		 reservation.Add(product
		 reservationRepo.Save(reservation)
}
public OfferDTO CalculateOffer(GUID orderId)
{
		
reservation = reservationRepo.Load(oldOffer.orderNr)
		
client = clientRepository.Load(clientId)
		 reservation.CalculateOffer()
return PackDTO(offer)
}
public Result Buy(OfferDTO oldOffer)
{
		
reservation = reservationRepo.Load(oldOffer.orderNr)
		
newOffer = reservation.CalculateOffer()
		 if (!newOffer.SameAs(UnpackDTO(oldOffer)))
			 ERROR
		
payer = payerRepo.Load(reservation.owner.id)
		 if (!payer.CanAfford(newOffer.totalCost))
			 ERROR
		 payer.Charge(newOffer.totalCos)
		
purchase = purchaseFactory.Create(newOffer, reservation.client)
		 purchaseRepo.Save(purchase)
}
}

Serwis ten modeluje cztery kroki procesu zakupowego: CreateOrder, Add, CalculateOffer, Buy.

5.7.1.4. Decoupling semantyczny
Zwróćmy jednak uwagę, że w modelu procesu występują słowa:
· order
· picture
a w domenie biznesowej mamy:
reservation, offer, purchase – aby coś zamówić trzeba dokonać rezerwacji, wyliczyć ofertę
biorąc pod uwagę dostępność i rabaty, złożyć formalny fakt zakupu
product – zdjęcie jest jednym z wielu możliwych typów produktów
Czyli model domenowy jest oparty na innych pojęciach niż model API.
Dzięki warstwom możemy ukryć przed światem zewnętrznym domenę z powodu:
· jej niestabilności – spodziewamy się zmian w modelu i nie chcemy aby wpływamy one
na inne moduły
· jej komplikacji – twórcy front-endu mają dość problemów z JS i zapewne nie interesuje
ich złożoność dziedziny biznesowej
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użytkownicy być może również nie są zainteresowani tą złożonością
Warto zwrócić uwagę na sposób osiągnięcia decouplingu naszego komponentu PurchaseProcess od innych komponentów. Zwykle w celu rozluźnienia zależności używamy modeli
transferowych (DTO, zdarzeń, JSON). Niestety często spotykam się z naiwnym podejściem,
gdzie klasy modelu są przepakowywane jeden do jednego (ew pomijając pewne pola) do klas
transferowych. W praktyce zmiana modelu domenowe pociąga za sobą zmiany w modelach
transferowych a co za tym idzie w innych modułach.

5.7.1.5. Piramida znaczeniowa
W powyższym przykładzie mamy niezależność nie tylko techniczną (osobne typy) ale też
semantyczną. Nasz komponent ukrywa istnienie klas modelowych: Reservation, Offer, Purchase. Komponent posługuje się węższym pojęciem: orderId.
Czyli nasze warstwy modelują piramidę znaczeń. API posługuje się tak zwanym „corelation id”
lub „proces id”, które mapuje na obiekty domenowe w odpowiednio w zależności od Use Case.
Pozwala nam to dokonywać zmian w modelu dziedziny komponentu PurchaseProcess bez
potrzeby ingerowania w inne komponenty, które komunikują się z nami bardziej ogólnym
pojęciem: orderId.

5.7.2. Command Query Responsibility Segregation
Styl SQRS rozwiązuje problem jaki mentalnie generuje podejście warstwowe. Okazuje się, że
warstwowa hierarchiczność jest ograniczeniem ponieważ w złożonych problemach zupełnie
inny model API, domenowy i danych będzie użyteczny dla innych klas problemów.
Problemy klasy Command (rozkazy wysyłany z UI do API) zwykle operują na kilku obiektach.
Problemy klasy Query (kwerendy o dane na potrzeby przekrojowych widoków) będą działać
szybciej na odpowiednio przygotowanych modelach do odczytu. Na poziomie bazy relacyjnej
bardziej odpowiednia będzie I i III postać normalna do każdego z typów żądań.
Rysunek 5: Schemat architektury CQRS z zaznaczonym przepływem danych

CQRS rozwiązuje ten problem stosując dwa osobne stosy warstw dedykowane do odpowiednich klas problemów.
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5.7.2.1. Składowe wzorce
Stos Command może być oparty o wzorzec Command oraz Command Handler ale nie musi.
Możemy stosować tutaj zwykłe serwisy, które będą respektować regułę command-query
separation.
Write Model w bazie danych może być oparty o Event Sourcing ale nie musi – możemy użyć
np. bazy dokumentowej bądź SQL.
Read Model może być hurtownią danych, bazą grafową, SQL – czymkolwiek, bo będzie
wydajnie serwować dane w odpowiedzi na kwerendy.
Synchronizacja pomiędzy Write Model i Read Model może być realizowana poprzez zdarzenia
domenowe ale być może wystarczą nam na początek prostsze techniki taki jak dedykowane
zapytania czy widoki zmaterializowane.

5.7.2.2. Co z CRUD?
Spotkałem kilka systemów zaprojektowanych w stylu CQRS gdzie zespół stracił na produktywności gdyż 90% przypadków użycia to były operacje CRUD, które również wykonano
w stylu CQRS dla zachowania „świętej spójności”.
Wiele zła w projektowaniu systemów popełniono walcząc o świętą spójność tam gdzie jej
po prostu nie ma.
Jeżeli pewne problemy są z natury edytorem do bazy danych, to należy użyć odpowiedniego
narzędzia, czyli generatora lub scafoldingu takiego kodu.
A co ze spójnością? Możemy system podzielić na dwa moduły: logika biznesowa w CQRS
a edytory danych w CRUD w jednowarstwowej aplikacji opartej o wygenerowany MVC.
Przykładowo wyobraźmy sobie system do obiegu dokumentów, gdzie mamy z jednej strony
edycję treści i innych pól dokumentu a z drugiej złożoną logikę obiegu dokumentu.
Możemy stworzyć dwa moduły: Editor i Flow, w nich osobne modele klas: DocConetnt
i DocStateMachine. Flow pobiera dane o treści ze źródła prawdy, czyli Editor. DocContent
będzie anemiczną encją z operacjami CRUD, gdzie ew. odpytujemy API komponentu Flow
o możliwość edycji pewnych pól. DocStateMachine będzie zaś agregatem DDD sterowanym
Commandami.

5.7.3. Ports and Adapters
Architektura P&A jest rozwinięciem podejścia warstwowego w stronę ochrony Micro Kernel
z logiką przez zależnościami od specyficznych modułów kontaktujących się ze światem
zewnętrznym (UI, kolejki, bazy danych).
Główna różnica w stosunku do stylu warstwowego polega na tym, że:
· w P&A zależności są skierowane do centrum
· w warstwach od góry do dołu

5.8. REST
Możemy spierać się o teoretyczną przynależność REST: czy jest to osobny styl, czy styl należący do klasy hierarchicznej lub innej. Wymieniam go tutaj tylko dla kompletności naszej
listy. Charakterystyka to również temat na serię osobnych artykułów w przyszłości.
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5.9. Ukrywanie
Czytając starożytne księgi architektoniczne z lat 60 ubiegłego wieku możemy natknąć na
jedną i tą samą mantrę: „ukrywaj”. Ukrywamy to czego stabilności nie jesteśmy pewni,
eksponujemy to czego jesteśmy pewni.
Każdy w wymienionych stylów architektonicznych bazuje na założeniu, że coś jest stabilne
a coś innego będzie ulegać zmianie.

5.9.1. Modularyzacja
Odwołując się do przykładu stylu warstwowego można zadać pytanie: „Jakie API jest lepsze?
Nastawione na czasowniki, czyli proces biznesowy, czy nastawione na rzeczowniki, czyli
zasoby REST?”.
Odpowiedź jest oczywista: „To zależy”. Zależy od tego czy spodziewamy się zmian w procesie, ale mamy stabilne zasoby – wówczas w API eksponujemy zasoby, proces oddajemy
we władanie klientów. Ale odwrotnie: jesteśmy pewni naszego procesu, ale nie wiemy jakie
zasoby będą w nim uczestniczyć w przyszłości – wówczas eksponujemy w API kroki procesu.
Jeżeli w niektórych częściach systemów pewne są procesy a w innych zasoby, ot każdą z tych
części możemy zaprojektować jako osoby komponent, który ma inną architekturę aplikacyjną.
Wracamy tutaj do C4 gdzie mamy osobny diagram na potrzeby architektury integracji komponentów a osoby na strukturę klas (styl architektoniczny) każdego z tych komponentów.
Dobrze zaprojektowany komponent może być wdrożony (kolejny diagram C4) jako np.
lokalna biblioteka lub jako osobny Microservice.

5.9.2. Connascence
Próba modularyzacji powiedzie się wtedy i tylko wtedy, gdy będziemy pracować nad unikaniem zjawiska connascence. Myślę, że polskim tłumaczeniem poprzez analogię do fizyki
kwantowej może być „splątanie”.
W przykładzie stylu warstwowego unikamy splątania komponentów. Komunikują się one
pojęciami wyabstrahowanymi na potrzeby integracji modułów (np. orderId) nie eksponując
wewnętrznych modeli każdego z modułów.

6. Wzorce architektoniczne
Mamy za sobą przegląd znanych w inżynierii oprogramowania styli architektonicznych.
Styl możemy zdefiniować jako zbiór takich triad:
· komponent – bazowe klocki z jakich budujemy projekt
· konektorów – sposoby łączenia komponentów
· zasady łączenia – ograniczenia i dobre praktyki
Tak więc nasze style architektoniczne mogą składać się z wzorców, które są typowym
i sprawdzonym szablonem rozwiązywania danej klasy problemu.
Omówię teraz kilka przykładowych wzorców wraz z przykładami ich wykorzystania w wybranych stylach.
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6.1. Komunikaty dobre na (prawie) wszystko
Komunikat (Message) to pojęcie techniczne. Przykładowo platforma Android nazywa go
Intent. Natomiast modelując proces biznesowy wybieramy konkretny typ komunikatu:
· Event – oznajmia zajście faktu i jest niezaprzeczalny, wyrażamy go czasownikiem w czasie
przeszłym, trybie dokonanym, np. AwansowanoKlienta
· Command – jest rozkazem wykonania pewnej czynności, który można odrzucić, np.
PromujKlienta
Komunikaty mogą być stosowane w wielu stylach architektonicznych:
· Command w CQRS, Layers, Microkernel, ESB, do wysyłania rozkazów do systemu
· Event w CQRS od synchronizacji stosów (synchronizację można wykonywać również
synchronicznie)
· Event do integracji systemów
· Integracja może być oparta o wzorce Event Bus albo Event Broker
· Command może być połączony z CommandHandler w stylu Ports & Adapters w celu
dynamicznej zmiany API i wprowadzenia programowania aspektowego na platformach,
które go nie wspierają
· Event jako fakt we wzorcu persystencji EventSourcing
· Event jako sygnał sterujący wzorcem Saga

6.2. Data Transfer Object jako model kanoniczny
DTO jest najprostszym wzorcem od strony technicznej – ot zwykła struktura danych. Natomiast
posługiwanie się nie podczas integracji systemów wymaga wcześniejszego wypracowania
modelu kanonicznego – modelu jaki będą komunikować się nasze usługi (znowu wracamy
do przykładu z PurchaseProcess).
Próba projektowania systemu w podejściu Microservices skończy się spektakularnm fiaskiem
jeżeli wcześniej nie opracujemy modelu kanonicznego, który zapewnei nam realną semantyczną izolację a nie jedynie złudną techniczną poprzez przepakowanie struktur danych.

6.3. MVx
Model View Controller, Model View Presenter, Model ViewModel Model, Presentation
Abstract Control to wzorce warstwy prezentacji. W bardzo prostych systemach możemy
potraktować je jako style nadające strukturę całemu projektowi. Kwerendy SQL umieszczone
w Controllerach będą bardzo dobrym rozwiązaniem, jeżeli system będzie żył kilka miesięcy.
Jednak budując większą konstrukcję warto posłużyć się strukturami wyższego rzędu.

7. Drivery architektoniczne
Mamy za sobą przegląd wybranych dostępnych styli architektonicznych oraz wzorców,
z których są zbudowane.
Jak podejść świadomie do wyboru elementów naszej konstrukcji? Jest to temat na kolejny
artykuł, w tym miejscu zarysuję jedynie podejście, które opiera się na tak zwanych driverach
architektonicznych, czyli taktykach osiągania atrybutów jakości.
Jakość architektury możemy mierzyć w różnych aspektach: wydajność, rozszerzalność,
testowalność, bezpieczeństwo, koszt utrzymania, …
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Po określeniu oczekiwanych wartości tych atrybutów możemy zastanawiać się jakie decyzje
architektoniczne będą miały wpływ na nasze atrybuty jakości a jakie są obojętne.
Wybór każdego wzorca i stylu musi być poparty uzasadnieniem: w jaki sposób ten wybór
wpływa na każdy z założonych atrybutów jakości.
Warto spojrzeć w przyszłość na to w jaki sposób dokonane wybory będą wpływać w przyszłości na kruchość architektury:
· Erozję – naruszenie zasad prowadzące do katastrofy
· Dryft – ignorowanie zasad prowadzące do niespójności i braku jakoności

8. Co dalej
Mam nadzieję, że ten krótki przegląd zainspirował zaawansowanych programistów jak
i początkujących architektów do dalszego zgłębiania tematu.
Ze swej strony mogę polecić kilka źródeł:
· V. Vernon „Implementing Domain Driven Design” – książka, którą można traktować jako
praktyczny przykład wykorzystania kilkunastu wzorców architektonicznych i kilku stylów,
nawet jeżeli nie jesteś zainteresowany/zainteresowana DDD jako takim
· Seria książek „Pattern oriented software architecture” – kompendium wiedzy
· Wiedza w pigułce http://www.tutorialspoint.com/software_architecture_design/
pdf_version.htm
· Splątanie semantycznie i nie tylko semantyczne
· https://en.wikipedia.org/wiki/Connascence_(computer_programming)
· S. Brown „Software architecture for developers” – rozdziały o C4
· C. Larman „Applying UML and Patterns” – o kompletnym zwinnym procesie wytwarzania
oprogramowania
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Zaawansowany świat Unity
część II

Marcin Włoch

Nawiązując do poprzedniego artykułu, który mówił o zasadach tworzenia i działania prefabów,
jako powtarzalny zbiór obiektów, przestawię kolejny sposób przechowywania informacji o
strukturach obiektów. AssetBundles są to skompresowane pliki, które przeznaczone są
do przechowywania wszelkiego rodzaju obiektów, takiego jak modeli, muzyki, dźwięków,
tekstur, obiektów czy całych scen. Zostały one zaprojektowane tak, aby dały się ściągnąć z
serwerów i dynamicznie zaimportować na sceny podczas uruchomionej aplikacji.
Tworzy się je w celu zminimalizowania rozmiaru gier i aplikacji kosztem transferu danych.
Jeżeli aplikacja przechodzi do stanu, gdzie potrzebuje załadować kolejne sceny wystarczy
je pobrać z serwera. Jest to niezwykle użyteczna technika mająca zastosowanie przede
wszystkim w platformach mobilnych.
Przejdźmy do konkretów. Jak stworzyć AssetBundle?
Tworzenie AssetBundle
Zacznij od znaczenia assetu w oknie projektu, który chcesz wyeksportować. Na dole
inspektora znajduje się menu AssetBundle. Znajduja się w nim zdefiniowane wcześniej
AssetBundle oraz opcja do stworzenia nowego. Naciśnij New..., a następnie wpisz nazwę
swojego bundla. Domyślną opcją jest None, co oznacza że asset nie będzie zapisany do
nowego AssetBundla.
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Na powyższym przykładzie widać, że asset będzie dodany w scene1/cubes AssetBundle.
Nazwy AssetBundli są zawsze pisane małą literą, nawet jeżeli wpiszesz dużą, zostanie ona
przekonwertowana na małą. Jeżeli stworzyłeś AssetBundle, który nie zawiera w sobie żadnych
assetów, możesz nacisnąć Remove unused Names, wtedy wszystkie puste AssetBundle
zostaną usunięte.
Eksportowanie AssetBundle
Eksportowanie następuje przez wywolanie metody:
BuildPipeline.BuildAssetBundles (“Assets/AssetBundles”);
W tym celu utwórz folder w oknie projektu o nazwie AssetBundles, a następnie stwórz
skrypt o nazwie AssetBundlesCreation
Umieść w nim poniższy kod

Skrypt stworzy dodatkowe menu w górnym menu Assets/Create AssetBundles, do którego
podpięta jest metoda statyczna BuildAllAssetBundles. Ów metoda ma zadanie stworzyć
wszystkie zdefiniowane assetbundle w folderze AssetBundles. Odświeżając okno projektu,
zobaczysz utworzone AssetBundle wraz z plikami manifestu. Plik ten jest plikiem tekstowym,
który zawiera w sobie informacje takie jak CRC i zależności assetów umieszczonych wewnątrz.
Stworzony został, także pliki związane z folderem w którym tworzone były AssetBundle.
Informują one o relacjach i zależnościach jakie zachodzą pomiędzy AssetBundlami.
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Własne pola Wordpress
Karol Trybulski

Własne pola w Wordpress, czyli wyciskamy
jeszcze więcej z najpopularniejszego systemu
CMS na świecie
Wordpress to najpopularniejszy CMS świata,
a również narzędzie codziennej pracy, dookoła którego wyrosło setki ekosystemów. W
dużej mierze jest to zasługa jego uniwersalności, skalowalności i dobrej dokumentacji.
W tym artykule pragnę przybliżyć jedno z
zagadnień, jakim są własne pola w CMS Wordpress. Własne pola działają w bardzo prosty sposób, pozwalają dodać nam dowolną
wartość do naszego wpisu. Innymi słowy, aby
odwołać się do nich, stosujemy zwykłą pętla
dla wpisu. Nie powinno się więc używać ich
do tworzenia opcji globalnych, nie wykorzystamy ich też do stworzenia opcji motywu, ale
zawsze w wygodny sposób posłużą nam do
pracy nad pojedynczym wpisem czy stroną
Wordpressa.
Obecnie bardzo duża część płatnych motywów wykorzystuje własne pola wbudowane
w Wordpressa, w repozytorium znajdziemy
też wiele wtyczek bazujących na nich. W tym
artykule przedstawię jeszcze wtyczkę Advanced Custom Fields, która jest jedną z najpo-

prostu kolejne pole w bazie danych z dowolną
wartością. Jest to bardzo istotna wiadomość.
Dzięki temu możemy przechowywać w dodatkowym polu nie tylko tekst, czy liczby, ale
również kod HTML. Dzięki temu stają się one
bardzo uniwersalne.
Korzystanie z własnych pól na Wordpressie

pularniejszych i jednocześnie najbardziej
przyjazną dla początkującego programisty.

jest bardzo proste, wystarczy skorzystać z
poniższego kodu:

Własne pola to możliwość rozbudowania
Twojej strony

<?php echo get_post_meta($post->ID,
„nazwa_pola”, true); ?>

Innymi słowy, własne pola w motywie to po

… i to tyle. Proste prawda? Jednak należy
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pamiętać o tym, że wspomniany kod musi
być umieszczony w pętli wpisu, czyli tej samej, która wyświetla np. content. Po stronie
panelu administratora należy przejść do segmentu “Własne pola”, wpisać nazwę pola,
a następnie jego wartość i kliknąć “Dodaj
własne pole”. (rys.01)
Jeżeli wywołasz wspomniany kod w swoim
motywie na stronie wpisu pojawi się napis
“Zawartość Twojego pola!”. Warto wspomnieć,
że Wordpress automatycznie nie wstawi tam
znacznika <p></p>, więc jeżeli wstawiasz
tekst, pamiętaj o nim.
W miejsce zawartości możemy wstawić np.
adres obrazka, aby go wywołać, skorzystamy
z poniższego kodu:
<img src=”<?php echo get_post_meta($post->ID, „nazwa_pola”, true); ?> />

Swobodnie możemy w polu “Wartość” wpisać
znacznie więcej. Przykładowo:
<div class=”wyrownanie”>
<img src=”<?php echo get_post_meta($post->ID, „nazwa_pola”, true); ?> />
</div>
Dzięki temu w arkuszu stylu możemy odwołać
się do tego elementu.
Więcej, szybciej, łatwiej Advanced Custom
Fields w akcji
Jeżeli coś da się zrobić w kodzie na Wordpress, zapewne istnieje wtyczka, którą da się
“wyklikać” tą funkcjonalność. Tym razem nie
jest inaczej. Wtyczką Advanced Custom Fields
możemy dodać powyższą funkcjonalność. Co
ważne, mamy tutaj sporo zdefiniowanych pól,
przykładowo: Tekst, Obszar tekstowy, Liczba,
E-mail, Obrazek i Plik. (rys.02)

rys. 01

rys. 01
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Co ważne, pod obszarem do edycji wpisu
pojawią nam się zatytułowane pola do wprowadzenia danych, które ustawimy za pomocą
wtyczki. Jest to wygodniejsze, ponieważ nie
musimy pamiętać nazw pól przy ich dodawaniu, tylko same pokażą nam się w panelu. Co
widać na poniższym screenie.
Musicie przyznać, że wygodniej jest dodać
obrazek i mieć możliwość jego jednoczesnego załadowania, niż oddzielnie ładować
obrazek i kopiować jego lokalizację do pola
tekstowego? (rys. 03)
Jak wykorzystać Custom Fields, kiedy używamy wskazanej wtyczki?
Nie jest to ciężkie. Sięgamy do dokumentacji
na oficjalnej stronie autora wtyczki (advancedcustomfields.com) i od razu dowiadujemy się,
że do wyciągania danych będziemy korzystać
z następujących funkcji: get_field_object(),
get_field_objects(), get_field(), get_fields() i
the_field(). Przy wyświetlaniu danych dobrą
praktyką jest sprawdzenie, czy to, co chcemy
wyświetlić, istnieje. Cały kod wyglądać będzie
więc następująco:
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$value = get_field( „nasze_pole” );
if( $value ) {
echo $value;
} else {
echo ‚empty’;
}
Zamieniając końcówkę kodu, czyli echo
‘empty’ możemy w prosty sposób wstawić
tutaj po prostu wartość domyślną do wyświetlenia, kiedy redaktor uzupełniający treść
zapomni uzupełnić pola.
Wtyczka jest w stanie ułatwić nam znacznie
tworzenie porównań, głównie dzięki temu, że
możemy pobierać w wygodny sposób pola
z innych wpisów:
$post_id = 1;
$value = get_field( „nasze_pole”, $post_id );
Wystarczy, że zdefiniujemy, z którego wpisu
chcemy pobrać pole. Proste prawda?
Dlaczego warto stosować Custom Fields zamiast wpisywania wszystkiego w treść wpisu?

Pytanie, które nasuwa się samo, dlaczego
warto stosować Custom Fields zamiast wpisywania wszystkiego w treść witryny? Najważniejszy powód to ten, że w ten sposób
dane, które przedstawiamy, zostają zunifikowane, po prostu łatwiej jest nam z nich
ponownie korzystać lub właściwie dostajemy
w ten sposób taką możliwość bez budowania
rozwiązań opartych o analizę DOM.
Przykładowo, jeżeli recenzujemy na naszym
blogu telefonu, a w dodatkowym polu o nazwie “rozdzielczość_ekranu” będziemy wpisywać wartość wyrażoną w calach, czyli np.
5,2 czy 4,0. Po kilkudziesięciu recenzjach w
przeciągu 15 minut będziemy mogli stworzyć możliwość wyszukiwania recenzowanych
telefonów po rozdzielczości ekranu, lub np.
według najwyższych ocen, które uzyskały,
jeżeli te umieścimy właśnie w Custom Fields.

stronach, jak i własnych typach wpisów. Jest
to mechanizm wbudowany w CMS’a, który
dzięki własnym umiejętnościom, wyobraźni
i wsparciu takich rozwiązań jak Advanced
Custom Fields pozwala zbudować na nim
zupełnie nowe funkcjonalności dla witryny.
Dodając do witryny rejestrację użytkowników i
ustawiając odpowiednie pola, takie jak mapa,
zdjęcia, czy tekst w prosty sposób możemy
stworzyć np. prosty portal z ogłoszeniami.
Na koniec warto zaznaczyć, że dzięki wspomnianym takim rozwiązaniom spada bariera
wejścia finansowego w nowe projekty czy pomysły, a na znaczeniu nabiera sam pomysł.

advanced custom fields
https://www.advancedcustomfields.com/
https://pl.wordpress.org/plugins/advanced-custom-fields/

W ramach podsumowania

Własne pola Wordpress
http://www.seowordpress.pl/wyswietlanie-pol-wpisow-i-taksonomii-tworzonych-przez-types/

Należy również zaznaczyć, że z Custom
Fields skorzystamy zarówno przy wpisach,

http://www.seowordpress.pl/dodawanie-i-wyswietlanie-pol-w-profilu-uzytkownika-wp/
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Social media dla startupów
Jacek Lipski
Ekspert ds. strategii
marketingowych dla MŚP w
B&L Consulting. Mentor w
AIP Lublin oraz współautor
e-booka „Lubelskie Startupy
2015”. Poprzednio Social
Media & Account Manager
w agencji reklamowej Vena
Art, specjalista ds. komunikacji marketingowej w
Żagiel S.A, oraz asystent ds.
komunikacji wewnętrznej
w Vattenfall Distribution
Poland. Prowadzi blog o
marketingu na
www.jaceklipski.pl.

Podobno jeżeli Twojej firmy nie ma w mediach społecznościowych to znaczy, że nie ma jej w
ogóle. Czy ta obiegowa opinia odnosi się również do startupów? Czy obecność w social media
jest koniecznością dla podmiotów tworzących krwiobieg „sharing economy”? W jaki sposób
działać w „społecznościówkach” tak by osiągać zamierzone cele, zamiast „przepalać kasę” na
„fejsowe” kampanie zasięgowe?
Z mojego doświadczenia, a także z obserwacji
polskiego rynku, wynika że zanim startup zdecyduje się na działania w social media powinien odpowiedzieć sobie „nie na jedno, ale na
3 zajebiście ważne pytania”. Po pierwsze, czy
social media pomogą nam rozwinąć biznes?
Po drugie, czy rozumiemy specyfikę mediów
społecznościowych? Po trzecie, jaki mamy plan
działań w „społecznościówkach”?
Zacznijmy od pierwszego pytania. Zanim zainwestujemy swój czas i pieniądze w działania w
social media, warto najpierw zastanowić się, w
jaki sposób pomoże nam to rozwijaniu startupu.
Kluczowa kwestia to nasi klienci. Czy w ogóle
korzystają z mediów społecznościowych. Czy
zaakceptują naszą obecność w social media,
tak byśmy mogli z nimi budować relacje, które
w przyszłości mogą przerodzić się w transakcje?
Wbrew pozorom to nie jest takie oczywiste. W
przypadku niektórych startupów, zresztą tak
samo jak przedsiębiorstw tradycyjnych, może
okazać się że media społecznościowe nie są
kanałem komunikacji, z którego koniecznie
musimy korzystać. Lepsze wyniki wizerunkowe mogą nam bowiem dawać inne kanały lub
działania np. klasyczny PR lub kampanie w wyszukiwarce. Nie warto wówczas tracić swojej
energii i budżetu na „społecznościówki” tylko
dlatego, że to jest modne i wszyscy tak robią.
Jeżeli po przeprowadzeniu niezbędnej analizy
uznaliśmy, że social media pomogą nam w rozwoju startupu, przechodzimy do kwestii drugiej.
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Dogłębne zrozumienie specyfiki „społecznościówek” musi poprzedzać jakiekolwiek działania
z zakresu social media marketingu. Tutaj nie
sprawdza się bowiem przekładanie jeden do
jednego mechanizmów, które stosujemy w innym mediach. Nadmierne epatowanie treściami
sprzedażowymi spowoduje tylko i wyłącznie
zniechęcenie oraz złość naszych odbiorców.
Mówiąc wprost, ludzie nie są na Facebooku po
to, by w nieskończoność oglądać reklamy. W ich
unikaniu pomaga im skutecznie np. Adblock.
Jeżeli więc zależy nam na zbudowaniu relacji
z naszymi odbiorcami, co moim zdaniem jest
najważniejszym zadaniem social media marketingu, musimy przestać myśleć jak sprzedawcy.
Dostarczajmy wiedzy, edukujmy, inspirujmy,
od czasu do czasu bawmy, a ewentualną monetyzację tak zbudowanych relacji zostawmy
na potem. To klasyka marketingu. Najpierw
zbudujmy i dostarczymy określoną wartość dla
naszych odbiorców, a dopiero później oczekujmy „świadczenia zwrotnego” np. w formie
zaufania do naszego startupu jako eksperta
w danej branży.
Znaleźliśmy odpowiedź na dwa pierwsze pytania, czas na ostatnią kwestię czyli plan działań.
Celowo nie nazywam go strategią, bo nie lubię
zjawiska „mnożenia bytów strategicznych” bez
potrzeby. Strategia marketingowa jest tylko
jedna, a w jej skład wchodzi strategia marki
i strategia komunikacji marki. Plan działań w
„społecznoścówkach” jest tylko jedną ze skła-

dowych strategii komunikacji marki. Dlaczego
więc startup potrzebuje takiego planu? Przede
wszystkim dlatego, by nie działać po omacku i
uniknąć niespójności. Marki nie można zbudować bez działań komunikacyjnych prowadzonych z żelazną konsekwencją, a tych nie da się
prowadzić skutecznie bez planu. Poza tym, jak
mawiają Amerykanie, „fail to plan is plan to fail”.
Planowanie działań w social media nastawionych na „real time marketing” brzmi dla Was
dziwnie? Mam na myśli przynajmniej wypracowanie ogólnej idei (tzw. „big idea”) na prowadzenie działań, w kanałach gdzie ma pojawiać
się nasz startup. Pomysłów może być wiele.
Niektóre polskie startupy są oparte o silne
marki personalne swoich założycieli. Oprócz
znanego Wam na pewno Michała Sadowskiego
z Brand24 (monitoring internetu) warto zwrócić
uwagę na poczynania Daniela Kędzierskiego z
FastTony (soft do prowadzenia i optymalizacji
kampanii Facebook Ads). Obydwaj Panowie,
skupiając się na Facebooku, nie prowadzą klasycznych fan pages, tylko korzystają z profili
osobistych. Michał przyjął dosyć luźny sposób
komunikacji, gdzie newsy firmowe (m.in. informacje o wynikach firmy, kolejnych klientach)
przeplata z ciekawostkami ze swojego życia
prywatnego. Daniel natomiast całkowicie skupia
się na swoim produkcie (m.in. informując o
regularnie wprowadzanych nowych „ficzerach”,
publikując zaproszenia na bezpłatne webinary
szkoleniowe). W podobny sposób podchodzi do
sprawy również Marcin Łukiańczyk, założyciel
Upoluj Ebooka (wyszukiwarka e-booków). Marcin pisze często na Facebooku (profil prywatny)
o e-bookach, które czyta i poleca. Ostatnio zaczął również eksperymentować ze Snapchatem.
Dla odmiany inne startupy wykorzystują w
swojej komunikacji działania niestandardowe.
Wymieniłbym tutaj chociażby Prowly (soft ułatwiający prowadzenie działań PR) oraz iWishe-

ra (najlepszy sposób zbierania pieniędzy na
dowolny cel). W maju zeszłego roku Prowly
zorganizowało razem z Allegro „PR Webinar
Day”, pierwszą w Polsce konferencję on-line
poświęconą nowym trendom w komunikacji.
To było całodniowe wydarzenie, w trakcie którego przeprowadzono kilkanaście bezpłatnych
webinarów poprowadzonych przez czołowych
polskich ekspertów od komunikacji i mediów.
Event przyciągnął mnóstwo potencjalnych klientów Prowly, wygenerował też sporo leadów.
Mniej więcej 2 miesiące później iWisher przeprowadził swoją nietypową akcję informacyjną
związaną z launchem aplikacji. Zamiast wysyłać
klasyczne informacje prasowe Michał Korba et
consortes nagrali ok. 100 spersonalizowanych
informacji video, zamieścili je na You Tube i
rozesłali linki do wyselekcjonowanej grupy influencerów. Efekt? Same pozytywne reakcje,
sporo opublikowanych filmików na influencerskich tablicach facebook’owych oraz znaczący
wzrost liczy rejestracji nowych użytkowników
w startującym wówczas systemie.
Mamy ogarnięte odpowiedzi na „3 zajebiście
ważne pytania”? W takim razie możemy przejść
do realizacji działań social mediowych dla naszego startupu. Na tym etapie musimy być
przygotowani na zderzenie się z największym
problemem, z którym borykają się wszyscy
marketingowcy na całym świecie. Ten problem
to deficyt uwagi naszych odbiorców. O tą ostatnią walczymy w „społecznościówkach” nie tylko
z naszą konkurencją, ale także z tonami „lol
contentu”, treściami pochodzącymi od mediów tradycyjnych oraz tymi pochodzącymi od
znajomych. Jak się odnaleźć w tym chaosie?
Jak zdobyć uwagę klientów lub potencjalnych
inwestorów dla naszego startupu? To już temat
na kolejny artykuł, więc w tym miejscu ograniczę się tylko do przypomnienia starej prawdy
marketingowej – „wyróżnij się albo zgiń”.
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Tensor Flow - czyli Machine
Learning Google dostępny
bardziej niż kiedykolwiek
wcześniej
Dominika Zaleska

Tensor Flow okazał się jedną z tajemnych
broni pokazanych w czasie ostatniego Google I/O, imprezy, w czasie której Google
prezentuje co roku swoje nowości, produkty
dla developerów, a czasem także dla tych
mniej “tech-savvy” userów. Jednak ten rok
był wyjątkowy, i to nie tylko dlatego, że Google wypuściło Allo i Duo, zastępniki, a może
uzupełnienia Hangoutów, że przypominający
nieco wyglądem “odświeżacz do powietrza”,
to jednak urządzenie, z którym można jednak już trochę pogadać, albo że wirtualna
rzeczywistość zlewa się coraz mocniej z tą
prawdziwą. Tegoroczne I/O to także rewolucja
pod względem tego, jak to wszystko działa
i co za tym stoi. Nigdy wcześniej Google nie
zdradzało tajemnic swoich algorytmów. O haśle Machine Learning słyszałam już od roku,
jednak zajęło mi prawie cały rok rozwikłanie
zagadki Google, czyli dowiedzenie się, jak oni
to robią, że produkty Google działają tak dobrze, wiedzą co robić i jak ułatwić nasze życie.
O Tensor Flow dowiedziałam się od Krzysztofa Dziedzica, z miesiąc przed ogłoszeniem
na Google I/O. Krzyś ma jeden z tych najseksowniejszych podobno w dzisiejszych czasach
zawodów świata, jest Data Scientistą w Codilime. W dzisiejszym wywiadzie dowiemy się

73

czy Data Science jest takie sexy, jak je malują
oraz co myśli Tensor Flow i wykorzystaniu go
w projektach komercyjnych.
Dominika Zaleska: Krzysiu, jakiś czas temu Hal
Varian, Główny Ekonomista Google, określił
Data Scientistę jako najseksowniejszy zawód
świata. Jak to jest z tą seksownością? Czy
faktycznie jest to takie ciekawe? Na czym w
zasadzie polega Twoja praca?
Krzysztof Dziedzic: Moim zdaniem „seksowność” jest złym określeniem w stosunku do
jakiegokolwiek zawodu. Seksowne mogą być
pośladki, figura, ubranie czy teś wreszcie
sposob bycia. Jeśli chodzi o ciekawość – owszem praca jest bardzo ciekawa, ponieważ
jest to dziedzina, która w zasadzie jest dopiero w zarodku i można się nauczyć wielu
nowych rzeczy. Co do mojej pracy jak do tej
pory polega ona głównie na researchu prac
z działu machine learning i zastosowania
ich – aktualnie do detekcji obrazu oraz już
niedługo projektu zwiazanego z analiza danych tekstowych.
Dominika Zaleska: Jakie dziedziny składają
się na Machine Learning? Jaki jest poziom
wykorzystania tej dziedziny na rynku polskim?

Krzysztof Dziedzic: Jakie dziedziny składają
się na machine learning? Przede wszystkim
matematyczne podstawy teoretyczne – analiza matematyczna, algebra liniowa, statystyka,
troche matematyki dyskretnej oraz umiejętność logicznego myślenia. Chciałem tutaj
podkreślić, że data science to nie tylko machine learning, a w głównej mierze kluczem
do sukcesu jest analiza i zrozumienie naszych
danych. Jeśli chodzi o zastosowanie machine
learningu na rynku polskim nie sposób nie
wymienić np. wyprodukowane przez mojego
pracodawcę narzędzie do analizy porównawczej cen – Dealavo czy też różnych narzędzi
do analizy opinii o marce, pamiętajmy także,
że ów machine learning to nie tylko software
a także setki przetwarzanych danych w bankach, firmach i instytucjach naukowych, zatem
zastosowanie jest już szerokie a z upływem
czasu będzie się tylko zwiększało.

Dominika Zaleska: Jakie funkcje posiada Tensor Flow, na czym polega jego składnia jako
biblioteki?

Dominika Zaleska: A Tensor Flow. Czym w
zasadzie jest i do czego służy?

Dominika Zaleska: Dużo nowych narzędzi
Google nie jest używanych komercyjnie. Jak
oceniasz potencjał Tensor Flow jako narzędzie wykorzystywane na polskim rynku komercyjnym?

Krzysztof Dziedzic: TensorFlow jest napisaną
w C++ biblioteką do C++ i do Pythona, służy
ona głównie do implementacji tych machine
learningowych algorytmów, które nie sposób
znaleźć w wysokopoziomowych narzędziach
jak sklearn czy R.
Dominika Zaleska: Jakich narzędzi, jakiego
sprzętu potrzebujemy, żeby skorzystać z
Tensor Flow?
Krzysztof Dziedzic: Do uruchomienia TensorFlow i przejścia przez podstawowy tutorial
dostepny na ich stronie wystarczy komputer
osobisty z Linuxem lub z OSx, w celu pełnego
wykorzystania funkcjonalności TensorFlow
dobrze byłoby mieć solidną kartę graficzną.

Krzysztof Dziedzic: Jeśli chodzi o wymienienie funkcji TensorFlow to zapraszam do
przeczytania dokumentacji technicznej na ich
stronie, natomiast główną zaletą TensorFlow
jako biblioteki jest możliwość zdefiniowania
czegoś takiego jak szkielet operacji matematycznych za pomocą grafu, które to operacje
są poźniej wykonywane w sesji.
Dominika Zaleska: Jak Tensor Flow łączy się
z Google i jego produktami?
Krzysztof Dziedzic: Z tego co mi wiadomo
większość funkcjonalnosci z google prediction
api została zaimplementowana właśnie przy
użyciu TenorFlow.

Krzysztof Dziedzic: Potencjał oceniam wysoko – w porównaniu z narzędziami takimi jak
Theano, Torch czy Caffe jest łatwe w obsłudze,
daje możliwość łatwiejszego deploymentu
produkcyjnego modeli, jednak nie ma jeszcze
bardzo wielu funkcjonalności i należy podkreślić, ze jest to jeszcze raczkująca technologia.
Dominika Zaleska: Myślę, że to już wszystko,
dziękuję Ci bardzo za dzisiejszą rozmowę.
Was natomiast zapraszam do zapoznania
się bliżej z Tensor Flow na stronie:
www.tensorflow.org.
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YouTube to telewizja 2.0
– rozmówcą jest Kuba z Jutuba

Jeszcze przed kilkoma laty wydawało się, że za treściwe i dobrze wyglądające materiały
wideo będą odpowiadały przede wszystkim duże koncerny lub tylko osoby wspierane
przez takowe. Dziś okazuje się, że YouTube stanowi coraz większą konkurencję dla innych
mediów, a w wielu zestawieniach nawet z nimi wygrywa – na przykład z telewizją. Sukcesy
Casey’ego Neistat czy Krzyśka Gonciarza pokazują, że YouTube staje się coraz bardziej
dojrzałą platformą, gdzie oprócz głupawych i śmiesznych filmików można znaleźć mnóstwo ciekawych treści. Na YouTube coraz częściej trafiają osoby, które wcale nie sądziły,
że doczekają się utworzenia regularnej i szerokiej widowni liczonej w dziesiątkach tysięcy
osób. Postanowiłem zamienić kilka słów z jedną z takich osób, którą możecie znać, jako
Kuba z Jutuba oraz Typowy Fitnesiak.
Konrad Kozłowski - Czy na YouTube jest
jeszcze miejsce dla nowych twórców? Jakich
rad udzieliłbyś początkującym?

mo, że jeśli robisz filmy o niszowej tematyce
to nie możesz liczyć na tyle wyświetleń co
„śmieszne filmiki” czy granie w gry.

Kuba z Jutuba - Myślę, że obecnie jest dużo
ciężej niż przykładowo 2 czy 3 lata temu, ale
wciąż można zaobserwować przypadki ludzi,
którzy nagle się „wybijają”. Jeśli masz pomysł
na siebie i robisz coś ciekawego to ludzie
prędzej czy później trafią na Twój kanał. Dużo
też zależy od treści Twojego kanału – wiado-

Jeśli chodzi o rady to przede wszystkim systematyczność. Regularność publikacji jest
kluczowa, bo jak by nie patrzeć YouTube to
platforma społecznościowa, na której budujemy kontakt i relację z widzem. Idąc dalej,
warto też wchodzić w interakcję z oglądającymi. Odpisywanie na komentarze nie tylko
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sprawia, że możemy poznać osoby które nas
oglądają, ale też daje poczucie że nie jesteśmy
„nieosiągalni”. To właśnie odróżnia YouTube
od telewizji, że widzowie mają bardziej bezpośredni kontakt z twórcą.
Konrad Kozłowski - Jak długo jesteś już
na YouTube? Jak zmienił się serwis w tym
czasie?
Kuba z Jutuba - Na YouTube jestem od około 2 lat, pierwszy kanał „Kuba z Jutuba” w
którym gadam do kamery, tutaj tematy jest
bliżej nieokreślona. Natomiast dużo więcej
uwagi w ostatnich miesiącach poświęcam
kanałowi „Typowy Fitnesiak”, gdzie wrzucam
vlogi z akcentem zdrowego trybu życia. Taka
forma filmów jest dla mnie naturalna, bo po
prostu pokazuję swoje życie i poniekąd łączę
2 pasje, czyli robienie filmów i trening siłowy.
YouTube co raz wprowadza jakieś drobne
zmiany w wyglądzie strony (czcionka tytułów, licznik lajków), ale podejrzewam że dla
niedzielnego użytkownika nie są one nawet
zauważalne. W odróżnieniu od facebooka
czy instagrama, YT na przestrzeni ostatnich
2 lat nie zmienił zasad funkcjonowania na
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niekorzyść twórców (obcinanie zasięgów)
co sobie bardzo cenię i mam nadzieję, że
pozostanie tak jak najdłużej.
Konrad Kozłowski - Z jakiego sprzętu, akcesoriów i oprogramowania korzystasz?
Czy to prawda, że do stworzenia dobrego
jakościowo materiału wystarczy dziś jeden
z nowszych smartfonów z dobrą kamerą?
Kuba z Jutuba - To prawda. Dużo osób wychodzi z założenia, że jak będą mieli sprzęt za
10 tysięcy to od razu filmy same się zrobią, a
subskrypcje będą leciały drzwiami i oknami.
Tymczasem w myśl zasady „nie liczy się różdżka, a czarodziej” swoją przygodę z nagrywaniem można spokojnie zacząć korzystając ze
smartfona. Jeśli złapiemy bakcyla to można
pokusić się o zakup jakiejś lustrzanki, statywu,
lamp oraz mikrofonu. W kwestii montażu również nie ma magii. Tam naprawdę, wystarczy
każdy program, który posiada funkcję cięcia
klipów. Warto zaznaczyć, że im więcej efektów
w filmie, tym wygląda to bardziej tandetnie i
nieprofesjonalnie niczym prezentacja w Power Poincie, w której zastosowano wszelkie
możliwe przejścia.

Sithowie i Jedi Gamifikacji

W 2011r. Ian Bogost powiedział, że „gamifikacja to bullshit” i wywołam tym samym falę
komentarzy i odzewów, a wręcz podzielił odbiorców swoich prac na zwolenników jego
teorii oraz obrońców gamifikacji, jako złotego graala i cudownego dziecka psychologii,
ludologii i biznesu. Dyskusja na blogach branżowych była napięta i burzliwa, ale zdawała
się ustawać, aż do roku 2015, kiedy to Bogost napisał kontynuacyjny esej „Dlaczego
gamifikacja to bullshit”, który został opublikowany w The Gameful World: Approaches,
Issues, Applications, czasopiśmie o sporej reputacji, bo wydawanym przez prestiżowe
MIT. Burza podziałów wybuchła na nowo.
Bogost doskonale wiedział jak taką burzę
wzniecać. Jeśli jego nazwisko nie budzi przy
pierwszym kontakcie żadnych skojarzeń, to
wystarczy przypomnieć najsłynniejsze dzieło
tego projektanta gier, którym był niesłąwny „Cow Clicker”. Historię tego social game
opisałem obszernie na swoim blogu i po
krótce przedstawia się ona następująco. Ian
Bogost, chcąc wyśmiać rosnącą popularność
gier na Facebooku stworzył Cow Clickera,
czyli grę idle, polegającą na klikaniu w krowy
i wykupowaniu kolejnych klików. Zwrotem tej
historii było to, że sama gra szybko stała się
hitem, a sam twórca zarobił na niej niemałe
pieniądze, wyrabiając sobie jednocześnie
renomę w światku gamedesignerów. Innymi
słowy, Bogost bardzo dobrze opanował sztukę wzniecania wmocji i zarządzania odbiorcami w taki sposób, by jak najlepiej promować
siebie. I nie ma w tym oczywiście nic złego,
autopromocja i dbanie o karierę są ważne,
ale samemu byłbym jipokrytą gdybym nie
zbadał sprawy dokładniej i nie przyjrzał się argumentom Bogosta oraz jego adwersarzom.

Okazuje się, że głównym zarzutem wobec
twórców procesów gamifikacyjnych były próby przedstawienia gamifikacji jako banalnego
we wdrożeniu, a zarazem diablo skutecznego systemu usprawniającego sprzedaż,
lojalność klientów, czy efektywność pracy
zespołów. I rzeczywiście tutaj trudno nie
przyznać Bogostowi racji. Gamifikacja jest
bowiem postrzegana trochę jak nowe NLP
– magiczna pigułka, która udaje że rozwiąze
wszystkie Twoje problemy. Przeciwnicy gamifikacji ukuli nawet termin „exploitationware”,
który ich zdaniem lepiej opisuje przebieg
działania gamifikacji. W rzeczywistości jednak,
„towar wyzyskujący” to nie sama gamifikacja,
a właśnie działania sprzedawczo-marketingowe zapewniające o skuteczności i (przede
wszystkim) łatwości gamifikacji. Dopiero, gdy
ktoś zdecyduje się na pracę w procesie gamifikacji, okazuje się, że nie jest to wcale
takie proste i wcale nie wystarczy rzucić kilka
punktów w marnie zaprojektowany system
lojalnościowy, by wywindować swój biznes
o kilka poziomów w górę. Gamifikacja, to
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nieraz żmudny i trudny proces wdrażania
rozwiązań zapewniających lepsze korzystanie z usługi, czy towaru. Nie da się wdrożyć
dobrej gamifikacji w miesiąc, czy dwa. To
proces długofalowy, wymagający ciągłych
badań i usprawnień prototypu. No, ale co
z tego, skoro marketingowo i tak gamifikacja
się sprzedaje jako cudowne remedium, kojarzące się raczej z wydmuszką pustą w środku.

zajmują się trenerzy, sprzedawcy, dział IT
lub właśnie wywoływany wcześniej dział marketingu. Wielkie chęci i energia takich osób
niestety, ale bardzo często nie pokrywają
się z doświadczeniem i profesjonalizmem
w projektowaniu gier, co odbija się na bugach i błędach, choćby w takich sprawach jak
jasne zasady rozgrywki, czy dobra dynamika
ścieżki gracza.

Cytując Gary’ego Vaynerchuka: „Marketingowcy zepsują wszystko”.

W końcu, gamifikacja – powiedzmy to szczerze – nie jest remedium na wszystko. Istnieją
pewne limity mówiące, co może, a czego
nie może zrobić zaprojektowanie swojego
biznesu jak gry. Najważniejsze z tych limitów
pochodzą z kolei z samych podwalin działania
gamifikacji, która ma zwiększać przyjemność
korzystania z danego rozwiązania. Czy istnieją zatem takie czynności, w których nie
możemy zwiększyć przyjemności za pomocą
grywalizacji? Tak! Istnieją dwa takie elementy,
dokładnie jak mistrz i uczeń Sith.

Z drugiej strony jednak, rzeczywiście dobrze
zrobiona grywalizacja jest w znacznym stopniu podnieść wyniki sprzedaży, czy dotarcia
do odbiorców. Największym sukcesem na
tym polu wykazał się chyba Moosejaw zaliczając wzrost marketingowego ROI o 560%
dzięki wprowadzeniu gamifikacji. Czy istnieje
zatem jakiś tajny kod decydujący o tym kiedy
gamifikacja jest udana, a kiedy jest tylko słabą
mrzonką marketingowych wannabies?
Po pierwsze, jest kilka kluczowych czynników,
które mogą zepsuć nawet najlepsze projekty
gamifikacyjne. Najistotniejszym z nich jest
moim zdaniem niedobranie mechanik do
odbiorcy. Identyfikacja odbiorcy rozgrywki
jest niezbędnym i kluczowym elementem
pozwalającym obmyśleć takie techniki gamifikacyjne, które w najlepszym stopniu pokierują działaniami odbiorców, w porzadany
sposób. Zła identyfikacja rodzajów graczy
(np. pomylenie killerów z achieversami) może
pogrzebać każdą próbę skłonienia graczy do
odpowiednich zachowań.
Innym psującym elementem jest zwyczajnie
zły design samej gry. To już nie tak bolący,
ale na pewno częstszy problem. Niestety, ale
projektowaniem gamifikacji bardzo często
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Pierwszym niegamifikowalnym elementem
jest brak celu, który można grywalizować. Innymi słowy, są to takie elementy, które same
w sobie niosą już przyjemność z korzystania.
Gra w piłkę ze znajomymi kolegami z klasy
jest sama w sobie na tyle przyjemna, że nie
wymaga czynienia jej przyjemną. Jeśli zaś
tej przyjemności nie wynosimy, to albo piłka
nożna nie jest zabawą dla nas, albo coś jest
nie tak w sposobie w jaki gramy. Natomiast
sam design grania w piłkę jest już dopracowany w taki sposób, że dodawanie grywalizacji
tylko popsułoby tę grę.
Drugi element, to czynności, które same
w sobie wywołują tak dużą motywację, że
podkręcanie jej porzez gamifikację byłoby po
prostu sztuczne. Dlatego nie da się dobrze
zgrywalizować egzaminów na sesji, bo moty-

wacja ku temu by zdać (a raczej by nie oblać)
jest już ogromna. Dodając elementy grywalizacji tylko zepsulibyśmy całe doświadczenie
czyniąc samo podejmowanie egzaminów
jeszcze bardziej nieznośnym.
Traf chciał, że możemy zaobserwować całkiem sporo prób tworzenia grywalizacji, która
nie rozumie swoich ograniczeń. Próbujemy
grywalizować oceny okresowe pracowników
decydujące o ich być, albo nie być w firmie,
albo wciskamy na siłę jeszcze więcej zabawy w wesołe miasteczka, chcąc zbudować
namiastki systemów lojalnościowych. Nie
tędy droga.

jest na początek sierpnia 2016 i mam nadzieję, że wiedza, którą chcę się podzielić pozwoli
czerpać co najlepsze z potencjału, który drzemie w prowadzonych przez nas projektach.
Jeśli chcecie wiedzieć więcej, obserwujcie
mój prywatny profil na FB, albo wejdźcie na
mojego bloga: grzegorzolifirowicz.pl

Podsumowując, gamifikacja to nie bullshit.
Wiara w jej zbawczą moc działającą ponad
prawami zdrowego rozsądku i poprawnego
game designu – to jest bullshit. Dlatego warto rozprzestrzeniać wiedzę dotyczącą tego,
w jaki sposób dobrze projektować grywalizację. Dlatego zdecydowałem się napisać książkę zawierającą aż 100 sposobów jak dobrze
zrobić gamifikację. Premiera zaplanowana
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