Przedmowa
5 stycznia 2012 r. Michael Bloomberg, ówczesny burmistrz Nowego Jorku, napisał na Twitterze: „Moje
postanowienie na nowy rok polega na nauce kodowania w Codecademy w 2012 roku! Dołącz do mnie.
http://codeyear.com/#codeyear” .Codecademy, startup oferujący lekcje kodowania milionom
użytkowników, wykonuje niezwykłą pracę, udostępniając użyteczną wiedzę za darmo. Ale dlaczego
uczenie się, jak kodować, ze wszystkich rzeczy, jest wśród najważniejszych osobistych priorytetów
Bloomberga? Prawdopodobnie nie jest tak, że pan Bloomberg aspiruje do pracy na poziomie
podstawowym w Google. Jego tweet odzwierciedla jego poczucie nowych odniesień dla świadomego
obywatelstwa i udziału ekonomicznego w społeczeństwie przekształconym przez Internet i ogólnie
technologię. Te wszechobecne siły zrewolucjonizowały sposób, w jaki prowadzimy działalność,
komunikujemy się ze sobą, organizują nasze życie, zamawiają jedzenie, planują nasze wesela, składają
nasze podatki, kupują nasze szafy i wiele więcej. Technologia nie jest już ważna tylko dla firm
technologicznych; kształtuje i zakłóca każdą branżę. Nie tylko technicy wymagają wiedzy technicznej.
Coraz bardziej oczywiste staje się, że komputery, Internet i kodowanie muszą być włączone do
obowiązkowych instrukcji w szkołach obok czytania i matematyki. Wielu początkujących
przedsiębiorców ma niewielką wiedzę techniczną, są zależni od wiedzy i pracy innych osób, aby
osiągnąć swoje ambicje. Wiele ich pytań, ujawnia nierealistyczne oczekiwania. Nie jest ani praktyczne,
ani logiczne, że wszyscy uczą się kodować zaawansowane aplikacje. Ale zaczęto zdawać sobie sprawę,
że zarówno ludzie pracujący z technologią, jak i ci, którzy żyją w dzisiejszym świecie, nieustannie
przekształcani przez techników, powinni rozumieć, przynajmniej na wysokim poziomie, w jaki sposób
budowana jest aplikacja internetowa i jak ona działa. Większość firm, organizacji, decydentów i
ekonomistów rozumie, że innowacje są ściśle powiązane z technologią. Innowacje są w dużym stopniu
zależne od inwestycji, dobrze finansowanych badań i wykształconej populacji. Rząd USA zainicjował
kilka inicjatyw w partnerstwie z firmami amerykańskimi, aby uruchomić programy nauki, technologii,
inżynierii i matematyki (STEM) w uznaniu faktu, że żaden kraj nie jest w stanie utrzymać znaczenia na
świecie, chyba że prowadzi w STEM. Naszym celem nie jest nauczenie Cię kodowania, ale nakreślenie
głównych pojęć i technologii związanych z każdą fazą cyklu życia aplikacji internetowej. Niezależnie od
tego, czy jesteś ambitnym przedsiębiorcą internetowym, rozsądnym inwestorem venture capital, czy
doświadczonym dyrektorem korporacyjnym, który chce ożywić swoją firmę za pomocą nowego,
gorącego produktu internetowego dla obecnych klientów, będziesz musiał zarządzać częścią
uruchamiania aplikacji. Nawet jeśli nie masz zamiaru samemu uruchamiać firmy internetowej, każdy,
kto mieszka w świecie, w którym „google” i „przyjaciel” są czasownikami słownikowymi, powinien
przeczytać ten tekst. Dla zbyt wielu ludzi Internet i jego aplikacje to czarna skrzynka, ale nie ma
powodu, aby ktokolwiek przypuszczał, że przypięcie pary tenisówek na Pintereście jest magiczne.
Dopóki rozumiesz kilka kluczowych pojęć, możesz zgłębić tajemnicę. Podobnie jak w przypadku każdej
specjalistycznej pracy, technicy wdrażają słowniki techniczne w dużej mierze niezrozumiałe dla
kolegów i techników z zewnątrz. W rezultacie technicy pozostają na krótką metę, a osoby niebędące
technikami pozostają nietechniczne. Ta dynamika jest przewrotnie nieefektywna w dobie stałego
przepełnienia informacji. Gdyby technicy podjęli bardziej świadomy wysiłek, by zdemistyfikować swój
żargon i gdyby pracodawcy zachęcali swoich pracowników niebędących technikami, aby stali się
bardziej kompetentni w dziedzinie cyfrowej, moglibyśmy mieć bardziej świadomą populację, lepszych
menedżerów, bardziej wydajne procesy, mądrzejszych inwestorów, więcej odkryć i szybciej tempo
innowacji. To ekscytujące!
Zebrano tu to, co moim zdaniem każdy powinien wiedzieć o funkcjonowaniu aplikacji internetowej.
Począwszy od zaplecza, poprzez współpracę z członkami zespołu, promowanie aplikacji i
zabezpieczanie, widzę listę tematów jako tematy, które najprawdopodobniej spotkasz w świecie
technologii i które zawsze będą prawdą jest, że aplikacje internetowe rozwijają się szybko, ale aplikacje

zazwyczaj mają te same kilka komponentów z takimi samymi wyzwaniami. Narzędzia, których
używamy, mogą zmieniać się z czasem, ale my skupimy się na podstawowych pojęciach, a nie na
konkretnych technologiach. Materiał jest prezentowany w taki sposób, aby każdy mógł go przetrawić.
Z mieszanką opowieści, analogii i wyjaśnień de-żargonizacji starałem się o dostępność. Zawsze istnieje
napięcie między uproszczeniem a dokładnością. Starałem się zachować integralność informacji,
jednocześnie usuwając nieistotne elementy.
Tekst jest połączony za pomocą narracji z udziałem ciebie jako głównego bohatera. Budujesz aplikację
o nazwie MyAppoly. Ta aplikacja może istnieć w prawie każdym kontekście. Jeśli jesteś przedsiębiorcą,
MyAppoly to Twój bilet do wyjścia o wartości 1 miliarda dolarów. Jeśli jesteś dyrektorem non-profit,
MyAppoly pomaga zebrać fundusze i połączyć się z wolontariuszami. Jeśli pracujesz w firmie z listy
Fortune 500, MyAppoly może pomóc Ci zachować nowoczesność i znaczenie. MyAppoly to wszystko,
co ma być w sieci. Przeczytanie tego tekstu pomoże ci sprostać noworocznemu postanowieniu pana
Bloomberga. Wszyscy wiedzą, że nasz świat szybko się rozwija i staje się coraz bardziej techniczny.
Każde nowe odkrycie rzuca nam wyzwanie, abyśmy nauczyli się nowych rzeczy i zakwestionowali to,
co wiedzieliśmy, że jest prawdą i co uważamy za limit. Być może nie będziesz mieć czasu na nauczenie
się kodowania, ale powinieneś przynajmniej zrozumieć podstawy tworzenia i utrzymywania
produktów przez przedsiębiorców i instytucje. Może sprawi, że staniesz się lepszym menedżerem, jeśli
możesz odnieść się do świata swoich programistów. Może będziesz lepszym inwestorem z wglądem,
który pomoże ci odróżnić realistyczne od niemożliwego. Może nawet wylądujesz w swojej wymarzonej
pracy w tej firmie technologicznej, którą niedawno odkryłeś. Przynajmniej powinieneś być w stanie
zrozumieć nowinki technologiczne bez konieczności konsultacji z ekspertem. Nadszedł czas na
demokratyzację technologii. Nadszedł czas, abyś nauczył się mówić techniką.

Internet
Protoplastą Internetu była Sieć Agencji Zaawansowanych Projektów Badawczych (ARPANET), która
została sfinansowana przez Departament Obrony USA, aby umożliwić komputerom na uniwersytetach
i laboratoriach badawczych wymianę informacji. ARPANET został po raz pierwszy wdrożony w 1969 r.,
W pełni zoperacjonalizowany w 1975 r. i zastąpiony przez NSFNET w 1990 r. Przełączanie pakietów
ARPANET i protokoły komunikacyjne TCP / IP stanowiły trzon tego, co stało się globalnym Internetem.
Jak oni to zrobili? Rozważmy następującą analogię. Lokalne miasta są zazwyczaj dobrze połączone
drogami. Aby dostać się z jednego miasta do drugiego, potrzebne są główne drogi. Aby połączyć różne
stany razem, ostatecznie zbudowano duże autostrady. Wszystkie lokalne miasta, które należało zrobić,
aby stać się częścią większej krajowej sieci dróg, miały stworzyć jedną drogę łączącą miasto z
autostradą. Gdyby byli w stanie to zrobić, wszyscy mieszkańcy miasta mogliby podróżować po kraju
samochodem. Podobnie, wykorzystując linie komunikacyjne, satelity i transmisję radiową do
komunikacji, ARPANET połączył wszystkie sieci lokalne (LAN) i sieci rozległe (WAN) razem w centralnej
autostradzie, zwanej szkieletem WAN. Aby ta konfiguracja zadziałała, Agencja Zaawansowanych
Projektów Badawczych (ARPA) stworzyła dwa programy, które określały, w jaki sposób informacje
będą się poruszać po tej autostradzie. Te dwa elementy to Internet Protocol (IP) i Transmission Control
Protocol (TCP). W taki sam sposób, w jaki autostrady mają znaki wyjścia i ograniczenia prędkości, muszą
istnieć zasady kierujące przepływem informacji w Internecie.
Te dwa składniki warstwy oprogramowania internetowego działają na warstwie sprzętowej. Pod
względem koncepcyjnym Internet jest siecią sieci - ale w jaki sposób te sieci są połączone? Aby
utworzyć podstawową sieć lokalną, można podłączyć kilka komputerów przewodem, systemem
telefonicznym, a nawet kablem światłowodowym (który do przesyłania danych wykorzystuje światło
zamiast energii elektrycznej). Wyobraź sobie kilka sieci lokalnych. Aby połączyć je razem, musisz użyć
komputera „łączącego” zwanego routerem. Używając routerów, możesz stopniowo zwiększać rozmiar
podsieci. Ponieważ wszystkie te sieci lokalne łączą się ze sobą, potrzebne jest jedno połączenie z siecią
szkieletową, niektóre z kablami, do których dołączono kilka sieci lokalnych. Ostatecznie wszystkie te
podsieci mogą łączyć się ze szkieletem, który służy jako centralna linia komunikacyjna, a zatem mamy
Internet. Biorąc pod uwagę, że Internet jest w istocie fizycznym połączeniem klastrów komputerowych,
w jaki sposób faktycznie funkcjonuje on jako sprawnie działająca sieć z pojedynczą komunikacją?
Odpowiedź na to pytanie polega na tym, gdzie leży prawdziwa techniczna innowacja Internetu.
Przełączanie pakietów, IP i TCP
Pamiętaj, że powodem, dla którego naukowcy zaczęli badać sieci, jest to, że potrzebowali sposobu na
dzielenie się informacjami między komputerami. Historycznie, kiedy dwa komputery były połączone
kablem, komunikacja była często jednokierunkowa i ekskluzywna. Gdyby komputer A wysłał coś do
komputera B, dane przesuwały się wzdłuż przewodu, a gdyby podjęto jakąkolwiek inną próbę
komunikacji, dane zderzyłyby się i nikt nie dostałby tego, czego chciał. Stworzenie sieci, w której
miliony ludzi mogłyby współdziałać jednocześnie i bez opóźnienia, technologia tego czasu wymagałaby
ogromnego bałaganu drogiego i nieskalowalnego kabla. Jedynym sposobem na zmniejszenie
zapotrzebowania na przewody było opracowanie metody przesyłu danych z wielu źródeł do wielu
miejsc docelowych w tej samej linii komunikacyjnej. Osiągnięto to dzięki zastosowaniu koncepcji
przełączania pakietów. Naukowcy odkryli, że mogą rozbić wszelkie informacje (takie jak dokumenty
tekstowe, pliki muzyczne i pliki obrazów) na małe „pakiety”; Dzięki temu pojedynczy przewód mógł
przenosić mieszane informacje. Dwa wyzwania wydają się oczywiste. Jak wszystkie pakiety docierają
do właściwego miejsca docelowego, a po ich przybyciu, jak odbiorca zołoży je z powrotem? Każda
strona, którą widzisz w Internecie, jest dokumentem, który ktoś napisał i żyje gdzieś na komputerze.
Przeglądając w Google, zasadniczo prosi się o pozwolenie na obejrzenie jakiegoś dokumentu na

komputerze. Aby go zobaczyć, Google musi wysłać go do Ciebie - a TCP / IP pomaga to zrobić. TCP dzieli
dokument na małe pakiety i przypisuje każdemu kilka znaczników klucza. Po pierwsze, TCP numeruje
pakiety, aby można je było ponownie złożyć. Następnie daje każdemu pakietowi wartość „sprawdzania
błędów” (zwaną sumą kontrolną), która jest używana do oceny, czy nadchodzące dane zostały w
jakikolwiek sposób zmienione. Na koniec pakiet otrzymuje adres docelowy i adres początkowy, dzięki
czemu może być poprawnie trasowany. Mapy Google nie mogą Ci pomóc, ale IP może. IP definiuje
unikalny adres dla każdego urządzenia w Internecie. Być może zauważyłeś ten numer. Wynika z ogólnej
struktury czterech grup liczb zwanych oktetami, gdzie wartość każdego oktetu wynosi od 0 do 255.
Uwaga: Interwał liczbowy oktetu - od 0 do 255 - jest oparty na adresowaniu 32-bitowym. Takie fakty
są zabawne dla twardych techników. Zwracam na to uwagę, ponieważ ma interesujący wniosek. Ta 32bitowa metoda adresowania ogranicza liczbę możliwych adresów matematycznych do około 4
miliardów, czyli liczby, która nie będzie odpowiadać przewidywanym potrzebom świata. W związku z
tym nastąpi zmiana na nowszy system IP wykorzystujący adresowanie 128-bitowe. Przypuszczam, że
pierwsi architekci nie wyobrażali sobie, że 4 miliardy ludzi (i licząc) użyje swojej technologii.
Więc te pakiety opuszczające Google mają adres IP twojego komputera. IP pomaga skierować te
pakiety do miejsca przeznaczenia i robi to w sposób podobny do sposobu dostarczania poczty przez US
Postal Service. Pakiety są kierowane od początku do następnego najbliższego routera w kierunku celu.
Na każdym kroku są one sortowane i odsuwane na następny najbliższy router. Ten proces trwa do
momentu dotarcia do miejsca przeznaczenia. W ten sposób oprogramowanie IP umożliwia połączenie
połączonego zestawu sieci i routerów w jedną sieć. Cenną cechą IP jest stabilność sieci. Jeśli określony
segment całej sieci ulegnie awarii, pakiety mogą być przekierowywane przez inny router. W końcu, gdy
pakiety dotrą do ciebie, TCP sprawdza, czy wszystkie pakiety dotarły przed ponownym złożeniem ich
do przeglądania. Kilka firm komputerowych faktycznie opracowało niezależne rozwiązania problemu
komunikacji komputer-komputer, ale obciążały ludzi za ich używanie i nie były wzajemnie
kompatybilne. Po co kupować rozwiązanie firmy A, jeśli nie łączy Cię z ludźmi, którzy kupili rozwiązanie
firmy B? Tym, co wyróżnia ARPA, było udostępnienie wszystkich wyników badań i uczynienie TCP / IP
wolnym. Kiedy oddziały wojskowe USA przyjęły TCP / IP w 1982 r., Otwarte i wolne podejście ARPA
zostało usankcjonowane i zinstytucjonalizowane. Od tego czasu komputery mogą korzystać z Internetu
tylko wtedy, gdy mają zainstalowane oprogramowanie TCP / IP. Teraz był sposób na przesyłanie danych
przez Internet, ale wciąż potrzebny był sposób na wyświetlanie i przeglądanie danych otrzymanych z
innych komputerów. W 1990 r. Tim Berners-Lee i inni z Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych
(CERN) opracowali prekursora HyperText Markup Language (HTML) i HyperText Transfer Protocol
(HTTP), które wspólnie umożliwiają wymianę informacji online. Po 1991 r. ukazały się pierwsze
przeglądarki graficzne - programy umożliwiające przeglądanie stron internetowych. Stworzyło to
atrakcyjny i wydajny sposób udostępniania i wykorzystywania informacji w sieci. W tym czasie
zniesiono zakaz ograniczania Internetu do celów badawczych i rządowych, spadł koszt komputerów
osobistych i pojawili się dostawcy usług internetowych, tacy jak AOL, oferujący tani dostęp do
Internetu. To połączenie czynników doprowadziło do szybkiego wzrostu Internetu. Żadna osoba ani
firma nie prowadzi Internetu. Internet Architecture Board (IAB), otwarta społeczność naukowców, jest
odpowiedzialna za ogólny rozwój Internetu, a podgrupa o nazwie Internet Engineering Task Force
(IETF) odpowiada za sprawy techniczne.
HTTP i korzystanie z Internetu
Jak fizycznie podróżują dane, jest całkiem proste - ale jak powiedzieć komuś, żeby w ogóle wysyłał
dane? Co tak naprawdę dzieje się za kulisami, gdy ktoś powie, że odwiedzasz swoje dzieło, MyAppoly?
MyAppoly

W przypadku pominięcia przedmowy, powinieneś być świadomy, że to jest skonstruowane jako luźna
opowieść z udziałem ciebie jako głównego bohatera. Założeniem jest, że budujesz aplikację
internetową o nazwie MyAppoly. Nazwa jest po prostu chwytliwa; jakiekolwiek podobieństwo do
rzeczywistego zastosowania jest przypadkowe. Zachęcam do wyobrażenia sobie MyAppoly w
dowolnym kontekście, który przyciąga uwagę. Jeśli jesteś przedsiębiorcą-zabójcą lub inwestoremaniołem, MyAppoly będzie Twoim biletem do strategii wyjścia za 1 mld USD. Jeśli jesteś organizacją
non-profit, MyAppoly pomoże Ci zebrać fundusze i połączyć się z wolontariuszami. Jeśli pracujesz w
firmie z listy Fortune 500, MyAppoly pomoże Twojej firmie zachować konkurencyjność i wyprzedzić
krzywą ewoluujących oczekiwań konsumentów.
Otwierasz przeglądarkę internetową i chcesz uzyskać dostęp do zdjęcia na stronie MyAppoly. Fizyczne
strony internetowe, które odwiedzasz, są najprawdopodobniej dokumentami zakodowanymi w HTML
i są przechowywane gdzieś na komputerze zwanym serwerem - prawdopodobnie takim, który jest
własnością lub wynajmowany przez Twoją firmę. Serwer obsługuje stronę internetową online (część
2). Wszystkie pliki aplikacji działają na serwerze. Jeśli witryna zawiera zdjęcia lub filmy, są one
przechowywane na serwerze, a każdy taki plik jest określany jako zasób. W przeglądarce wpisujesz
swój adres internetowy - jednolity lokalizator zasobów (URL), www.MyAppoly.com. Z technicznego
punktu widzenia możesz wpisać konkretny adres IP serwera MyAppoly, ponieważ tam mieszka strona,
ale kto ma zdolność zapamiętywania adresu IP powiązanego z każdą witryną? Czy pamiętasz adres
pocztowy każdego ze swoich przyjaciół? Chyba że jesteś uczonym, prawdopodobnie nie. Zamiast tego
prawdopodobnie wyszukasz ich adresy w książce adresowej, wyszukując ich nazwy. Podobnie, Domain
Name System (DNS) mapuje nazwy domen, takie jak MyAppoly.com, na ich adresy IP. Dotrzesz do
MyAppoly.com i klikniesz link, aby wyświetlić galerię zdjęć na stronie internetowej. (Zastanów się na
chwilę, jak przeglądasz stronę główną; dojdziemy do tego za chwilę.) Pamiętaj, że wszystkie te zdjęcia
są również dostępne na serwerze. Powiedzmy, że wszystkie znajdują się w folderze o nazwie „Obrazy”.
Możesz zauważyć, że URL zmienia się na MyAppoly.com/Pictures. Jeśli klikniesz na pierwsze zdjęcie,
może zostaniesz przeniesiony do http://www.MyAppoly.com/Pictures/pic1.jpg.
Jeśli podzielisz adres URL na jego części składowe, zobaczysz, że nazwa domeny wskazuje właściwy
serwer, a wszystkie rzeczy po tym, jak .com powie Ci, gdzie na serwerze znajdują się pliki (w mowie
technicznej: hierarchicznej lokalizacja pliku). Innymi słowy, adres URL jest adresem tekstowym zasobu.
W przypadku listu kod pocztowy przenosi cię do właściwego miasta i dzielnicy, ale potrzebujesz ulicy i
numeru aby znaleźć konkretny dom. To samo dotyczy adresów URL. Ujawnienie dokładnie, gdzie na
serwerze znajdują się twoje pliki, może być nierozważne z punktu widzenia bezpieczeństwa. Czy
podajesz swój adres domowy nieznajomym? Prawdopodobnie nie. Podobnie, prawdopodobnie nie
chcesz, aby URL ujawniał dokładnie, gdzie znajdują się wszystkie zasoby na serwerze, ponieważ może
to pozwolić hakerowi na jego wykorzystanie w jakiś sposób. Dlatego też możliwe jest, aby adres URL
pokazywał fałszywy folder - nazywany, powiedzmy, „Obrazy”, a nie jego rzeczywistą lokalizację w
„Obrazach”. Jak dokładnie odbierasz strony internetowe, które chcesz wyświetlić na stronie MyAppoly,
takie jak http://www.MyAppoly.com/Pictures/pic1.jpg? Najpierw przeglądarka uzyskuje dostęp do
DNS, aby uzyskać adres IP odpowiadający MyAppoly wie więc, gdzie jest twój serwer. Twoja
przeglądarka nie przemieszcza się fizycznie na serwer MyAppoly, aby pobrać obraz, więc musi wysłać
jakąś wiadomość przez Internet, informując serwer o wysłaniu pliku. Właśnie wykonuje to żądanie
HTTP. HTTP to zestaw reguł wymiany zasobów (tekst, obrazy, dźwięk itd.) W Internecie Twoje żądanie
może być dwojakiego rodzaju: GET i POST. Metoda GET mówi serwerowi, że chcesz pobrać pliki z
serwera. Po otrzymaniu żądania GET serwer pobiera odpowiednie pliki i wysyła je z powrotem do
przeglądarki. Innym typem żądania jest POST, którego przeglądarka używa, jeśli wysyłasz dane do
serwera (na przykład dane do zapisania w bazie danych lub słowo zapytania do wyszukiwania). Z
technicznego punktu widzenia obie metody mogą obsługiwać dowolną funkcję, ale są nieco inne w

sposobie przesyłania danych przez Internet. Dzięki metodzie GET informacje wysyłane na serwer są
dodawane do adresu URL. Jeśli na przykład szukasz frazy „śródziemnomorskiej” w MyAppoly, żądanie
GET może sprawić, że adres URL będzie wyglądał jak www.MyAppoly.com/search?q=
śródziemnomorski. Jeśli wyszukiwane hasło zostanie wysłane przez POST, termin będzie w wiadomości
HTTP i nie będzie widoczny w adresie URL. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że twoje dane są ukryte,
co jest dobre, ale dostęp do danych można nadal uzyskać w inny sposób, więc nie możemy założyć, że
jest całkowicie bezpieczny. Są to dwa główne typy żądań, które Twoja przeglądarka może wykonać na
serwerze; zaledwie 10 minut na Facebooku prawdopodobnie składa się z setek takich żądań. Ponieważ
użytkownik (znany jako klient) uzyskuje dostęp do serwera, mówi się, że Internet działa zgodnie z
architekturą klient / serwer. Twoja przeglądarka wysłała żądanie, które znajduje serwer MyAppoly i
nakazuje mu GET stronę zawierającą plik pic1 (stronę internetową). Serwer pobiera zasób i wysyła go
z powrotem za pomocą protokołu TCP / IP. Gdy dane są zwracane do przeglądarki, zawiera kilka
kluczowych części, dzięki czemu przeglądarka może odbudować dokument do przeglądania.

Hosting i chmura
Wyobraź sobie chodzenie do swojego ulubionego sklepu z odzieżą Wszystkie koszule, buty i paski
zostały wyprodukowane poza sklepem, w jakiejś fabryce. Teraz wyobraź sobie, że sklep całkowicie
zapomniał zaopatrzyć swoje półki. Brzmi to głupio, ale sklep zamknie się, jeśli nie udostępni swoich
produktów do zakupu. Proces udostępniania produktu klientowi jest nazywany dystrybucją, gdy odnosi
się do tradycyjnych przedsiębiorstw typu „cegła i zaprawa murarska”. Firma odzieżowa może
dystrybuować swoje produkty na przykład do modnych sklepów z butikami, a także do dużych centrów
wyprzedażowych. Internetowym odpowiednikiem dystrybucji jest hosting. Hosting to proces, dzięki
któremu strona internetowa jest dostępna dla innych użytkowników w Internecie. Niemożliwe jest
uniknięcie rozmowy o Internecie bez wymieniania chmury świata. Ale do czego odnosi się „chmura” i
dlaczego stała się wszechobecna?
Hosting
Jak dowiedziałeś się w części 1, kiedy odwiedzasz stronę internetową, twoja przeglądarka wysyła
wiadomość do serwera z prośbą o plik. Przeglądarka i żądanie pobierania i interpretowania informacji
od pewnego Pana Serwera, jedynej osoby, która może dostarczyć żądane informacje. Jakie Pan Server
ma informacje na początek? Proces, w którym strona jest umieszczana na serwerze i udostępniana w
Internecie, nazywany jest hostingiem. Hosty to komputery, które są podłączone do Internetu bez
przerwy, dzięki czemu pliki stron internetowych, które na nich umieszczasz, są zawsze dostępne.
Wyobraź sobie, że umieszczasz swoje pliki na serwerze, który ktoś wyłączał co noc. Podczas próby
uzyskania dostępu do witryny użytkownicy nocni i klienci otrzymają komunikaty o błędach. Oznacza to
utratę biznesu i mniej polubień Facebooka, więc stałe połączenie z Internetem dla serwera
hostingowego jest koniecznością. Jedyne, czego te komputery potrzebują, to specjalne
oprogramowanie hostingowe, do którego nie wchodzę. W skrócie, jest to właściwie to, czego
potrzebujesz do prawidłowego hostingu strony. Są duże szanse, że sam nie chcesz prowadzić witryny.
Z pewnością mógłbyś - byłby darmowy (elektryczność i Internet nie są wliczone w cenę) i miałbyś
całkowitą elastyczność nad komputerem. Minusem jest to, że musisz nim zarządzać, co wymaga
znacznej wiedzy technicznej. Dość ludzi na świecie zdało sobie sprawę, że samo-hosting jest kłopotliwy,
dlatego inteligentni przedsiębiorcy założyli firmy, które zapewniają hosting. Zoptymalizowali
komputery do przechowywania stron internetowych, dostępności i szybkości. Usunęli wszystkie
niepotrzebne rzeczy na komputerze. Pożegnaj się z grami karcianymi i programami do malowania. Nie
ma już monitora ani klawiatury. Dostawcy usług hostingowych zaczęli gromadzić stojaki na te twarde
komputery i zaczęli wynajmować miejsca na tych serwerach osobom, które chciały hostować swoje
strony internetowe. Dostawcy usług hostingowych szybko stali się popularni. Pozwolli twórcom stron
internetowych skupić się na produkcie i zminimalizować obawy o jego dystrybucję. Dostawcy hostingu
zazwyczaj oferują panel sterowania dla twórców stron internetowych do zarządzania witryną i
umożliwiają przenoszenie plików na te zdalne serwery za pomocą protokołu FTP (File Transfer
Protocol) .TPTP umożliwia programom wymianę zasobów między komputerami podłączonymi do
Internetu. Jeśli hostujesz MyAppoly na komputerze (serwerze), który znajduje się gdzie indziej, co
prawdopodobnie ma miejsce, FTP umożliwia nawiązanie połączenia i interakcję z komputerem
zdalnym w celu przeniesienia na niego plików witryny, nawet jeśli znajduje się w innym stanie lub kraj.
Ta interakcja jest zazwyczaj ograniczona do przenoszenia plików (zarządzanie plikami), ale nie
potrzebujesz dużo więcej.
Uwagi dotyczące hostingu
Można śmiało powiedzieć, że jeśli poważnie myślisz o MyAppoly jako stronie internetowej, istnieje
100-procentowa szansa, że będziesz musiał ją hostować. Jeśli szukasz „hostingu internetowego” w

Internecie, będziesz zalany planami, które sprawiają, że cały proces wydaje się dużo trudniejszy niż jest
w rzeczywistości. Wybierając dostawcę usług hostingowych, rozważ następujące parametry:
• Rodzaj serwera. Różne serwery mają różne oprogramowanie hostingowe (takie jak Apache, OS X
Server i Windows Server), co nie ma znaczenia dla przeciętnego użytkownika i przypadku użycia, ale
może być ważne dla osób z silnymi opiniami i doświadczeniem w tej dziedzinie.
• Ilość miejsca na dysku. Rozmiar Twojej witryny i bazy danych określi, ile pamięci potrzebujesz na
serwerze.
• Pasmo. Za każdym razem, gdy ktoś odwiedza Twoją stronę internetową, przeglądarka żąda plików z
serwera. Ilość danych przesyłanych z serwera do użytkownika jest nazywana przepustowością. Im
więcej użytkowników odwiedza Twoją witrynę lub im więcej zdjęć i zasobów ma Twoja strona
internetowa, tym wyższa jest przepustowość. Niektórzy dostawcy hostingu opierają część ceny na
potrzebach przepustowości. Ma to sens, ponieważ kosztuje więcej niż 1 milion klientów.
• Niezawodność i czas pracy. Upewnij się, że dostawca hostingu rzeczywiście utrzymuje twoją stronę
w Internecie i jest dostępny możliwie najbliżej (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku).
• Cena . Rozejrzyj się za różnymi opcjami. Ceny różnią się między kategoriami przedstawionymi poniżej,
ale w ramach określonej kategorii ceny mogą się nieznacznie różnić. Miej na uwadze realistyczny
budżet, który równoważy Twoje wymagania z dostępnymi pakietami.
• Adresy e-mail. Dostawcy usług hostingowych często udostępniają adresy e-mail powiązane z nazwą
domeny (np. Imię@MyAppoly.com). Może się to przydać i, w zależności od celu, może zwiększyć
ogólną legitymację Twojej witryny.
Różne typy hostingu
Dostawcy usług hostingowych udostępniają swoje serwery do użytku na różne sposoby.
• Wspólny hosting. Gdy wielu użytkowników korzysta z jednego serwera, nazywa się to hostowaniem
udostępnionym. Dostawca hostingu dzieli serwer na pewną liczbę części i wynajmuje każdą część
innemu użytkownikowi. Ponieważ udostępniasz serwer kilku innym użytkownikom, wspólne plany
hostingu są zazwyczaj najtańsze. Są również najbardziej nieelastyczne. Jeśli chcesz zaktualizować
wersję języka programowania lub zmienić inną konfigurację na serwerze współdzielonym, ty nie
możesz. Jeśli tak, może to wpłynąć na inne witryny działające na tym samym serwerze. Między ceną a
elastycznością istnieje kompromis, ale to rozwiązanie zazwyczaj działa w przypadku prostych stron
internetowych, takich jak osobiste strony internetowe.
• Serwer dedykowany. Jak sama nazwa wskazuje, dedykowany plan serwera pozwala wynająć cały
serwer, aby zrobić cokolwiek zechcesz. Oczywiście będzie to znacznie droższa propozycja, ale możesz
dostosować serwer w dowolny sposób i możesz zapewnić, że problemy innych ludzi nie stają się
twoimi. Ten rodzaj planu ma sens, jeśli prowadzisz kilka stron internetowych, zwłaszcza jeśli mają one
duży ruch i znaczne wykorzystanie bazy danych (nazwy użytkowników, informacje o kartach
kredytowych, jakie elementy są najbardziej popularne itp.).
• Wirtualny serwer dedykowany. Wirtualny serwer dedykowany, wirtualny serwer a.k.a., jest w
pewnym sensie kombinacją planu hostingu współdzielonego i planu dedykowanego serwera. Dzięki
wirtualizacji serwerów dostawcy hostingu mogą zaoferować miejsce na serwerze, które można
traktować jako serwer dedykowany, ale jest on naprawdę udostępniany. Możesz dostosować go tak,
jak chcesz, w przeciwieństwie do wspólnych planów hostingu, jednak kilku klientów można połączyć z

tym samym serwerem. Przestrzeń komputerowa i moc obliczeniowa nie są marnowane, co przynosi
korzyści dostawcy hostingu, a klienci nie muszą płacić za cały serwer, jeśli go nie potrzebują.
• Wspólny hosting. W kolokowanym planie hostingowym nie ma wynajmu. Właściwie jesteś
właścicielem serwera, ale zamiast zarządzać nim, dajesz go dostawcy usług hostingowych. Płacisz za
przepustowość (korzystanie z Internetu) i opłaty serwisowe (za chłodzenie itd.).
Chmura
Krajowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna definiuje chmurę jako „widoczny agregat drobnych
kropelek wody lub cząstek lodu w atmosferze nad powierzchnią Ziemi”. Chmura, o której słyszysz w
zakresie obliczeń, ma związek z zagregowanymi sieciami komputerów i dostawą małych pakietów
informacji niewidocznie przez Internet. Możesz zauważyć mgliste podobieństwo. Chmura jest najlepiej
zrozumiana, gdy zdajesz sobie sprawę, że to nie wszystko różni się od tego, co było przed nią. Geneza
koncepcji chmury sięga czasów komputerów mainframe w latach 50-tych. Były masywne, kosztowne i
dostępne tylko dla rządu i dużych organizacji, które mogły sobie na nie pozwolić. Zamiast ludzi
pracujących bezpośrednio na komputerze, użytkownicy mieliby dostęp do komputera mainframe przez
terminal. Użytkownicy użyliby tych fałszywych komputerów, aby uzyskać dostęp do prawdziwego
komputera, na którym żyły wszystkie dane i programy. Wszystkie informacje i funkcjonalność były w
pewnym sensie scentralizowane, ale w miarę jak komputery stają się tańsze, idea komputera
osobistego zaczęła się przejmować. Dlaczego terminale logują się do dużego, starego superkomputera,
kiedy można tworzyć komputery osobiste, które mogą przechowywać i przetwarzać własne
informacje? W ten sposób moc obliczeniowa przesunęła się na poszczególne urządzenia. Wraz z
rozwojem technologii sieciowych i możliwości przetwarzania danych, spadek mocy obliczeniowej do
komputerów osobistych w coraz większym stopniu stał się czynnikiem ograniczającym, a wyrównujące
korzyści migracji usług offline do Internetu stawały się coraz bardziej atrakcyjne. Chmura to w pewnym
sensie powrót do starszego modelu komputerowego - komputer mainframe pisze dużo, jeśli chcesz.
Chmura nie wraca do komputera głównego jako takiego, np. Do komputerów rozproszonych i
interfejsu, który ma do nich dostęp. Chmura to grupa komputerów połączonych w dużą sieć, dzięki
czemu pozostają one zdecentralizowane, ale mogą współpracować i selektywnie za pośrednictwem
wymiany internetowej.
Więc kiedy ktoś mówi: „Przechowałem go w chmurze” lub „Dostęp do niego w chmurze”, masz rzetelny
obraz tego, o czym mówi. Za pośrednictwem Internetu uzyskali dostęp do niektórych usług (takich jak
Dropbox) i zapisali tam swoje pliki. Zamiast zapisywać je na dysku twardym lub polegać na usługach
offline, chmura wykorzystuje Internet do udostępniania zasobów i usług. Oprócz zdjęć, muzyki i
wszelkich innych informacji, które można sobie wyobrazić, sieć serwerów tworzących chmurę
przechowuje również wszystko, od prostych stron internetowych po bardziej skomplikowane
oprogramowanie internetowe, do którego można uzyskać dostęp online (np. na Salesforce.com).
Przetwarzanie w chmurze odnosi się do dostępu i wykorzystywania informacji i oprogramowania w
chmurze przez komputery i inne urządzenia cyfrowe, takie jak smartfony i tablety. Obejmuje ideę, że
nie musisz już zapisywać wszystkiego na swoim fizycznym komputerze. Cloud computing oznacza, że
nie musisz iść do sklepu, aby kupić oprogramowanie na dysku, które musisz fizycznie wstawić i
zainstalować na swoim komputerze. Zamiast tego większość firm oferuje te same rozwiązania online.
Wystarczy wejść na ich stronę i sprawdzić! Jeśli nie, prawdopodobnie opracowują wersję online
oprogramowania, starając się być na bieżąco. Według amerykańskiego Narodowego Instytutu
Standardów i Technologii (NIST) model chmury obliczeniowej „składa się z pięciu podstawowych cech,
trzech modeli usług i czterech modeli wdrażania”.
Pięć podstawowych cech cloud computing zidentyfikowanych przez NIST to:

• Samoobsługa na żądanie. Oznacza to, że klient powinien mieć dostęp do zasobów i oprogramowania
chmury w dowolnym momencie. Jeśli chcesz zalogować się do Salesforce.com, wystarczy komputer z
połączeniem internetowym i prawidłowa nazwa użytkownika i hasło.
• Szeroki dostęp do sieci. Chmura powinna być dostępna dla szerokiej gamy platform klienckich
(niezależnie od tego, jakich urządzeń używasz do uzyskania dostępu do zasobów i / lub tabletu
programowego, smartfona, laptopa itp.).
• Łączenie zasobów. Komputery w chmurze współpracują ze sobą, aby obsługiwać wielu użytkowników
i rozwiązywać problemy o dużym rozmiarze w przypadku pojedynczych izolowanych komputerów.
• Szybka elastyczność. Ponieważ komputery w chmurze mogą rozmawiać ze sobą przez sieć, jeśli
niektóre komputery są przytłoczone ruchem, inne komputery mogą odebrać ten luz. Chmura
umożliwia szybkie skalowanie możliwości.
• Mierzona usługa. W tradycyjnym modelu oprogramowania klienci kupiliby program, powiedzmy,
Quicken, za 50 USD i mógłby zainstalować i korzystać z programu. Niezależnie od tego, czy korzystałeś
z niego codziennie, czy po prostu chciałeś go wypróbować, kosztowałoby to to samo. Teraz, ponieważ
oprogramowanie może być dostarczane za pośrednictwem chmury, firmy mogą mierzyć wykorzystanie
klienta pod względem przechowywania, przetwarzania, przepustowości i innych danych . Ceny oparte
na wykorzystaniu są teraz możliwe, co prowadzi do bardziej wydajnego rynku.
Trzy modele usług cloud computing zidentyfikowane przez NIST są następujące:
• Oprogramowanie jako usługa (SaaS). Każda aplikacja, do której użytkownik może uzyskać dostęp za
pośrednictwem przeglądarki, takiej jak Dropbox, podlega SaaS. Powiązane są również interfejsy API,
które zostały omówione bardziej szczegółowo w rozdziale 6. Ponieważ usługa jest oferowana w
chmurze, a kopia aplikacji nie jest instalowana na komputerze każdego użytkownika, możemy
powiedzieć, że chmura jest oparta na architekturze wielotorowej.
• Platforma jako usługa (PaaS). Termin ten będzie znany osobom, które były narażone na platformy
chmurowe dla społeczności programistycznej, takie jak Heroku. Platformy te zapewniają
użytkownikom środowisko do tworzenia własnego oprogramowania. Udostępniają między innymi
serwery internetowe do tworzenia własnych aplikacji internetowych.
• Infrastruktura jako usługa (IaaS). Rozwój chmury stworzył całą firmę z infrastruktury chmury.
Wszystkie serwery tworzące chmurę muszą być zarządzane i oferowane osobom, które chcą hostować
i przechowywać rzeczy w chmurze
NIST identyfikuje następujące cztery modele wdrażania infrastruktury chmur obliczeniowych:
• Prywatna chmura. Do wyłącznego użytku przez jedną organizację składającą się z wielu
konsumentów, takich jak jednostki biznesowe.
• Chmura społeczności. Do wyłącznego użytku przez określoną społeczność konsumentów z
organizacji, które mają wspólne obawy, takie jak wymogi bezpieczeństwa i zgodności.
• Chmura publiczna. Do otwartego użytku przez ogół społeczeństwa. Może być własnością, być
zarządzana i obsługiwana przez i w siedzibie organizacji biznesowej, akademickiej lub rządowej, lub w
ich połączeniu.
• Chmura hybrydowa. Składa się z dwóch lub więcej odrębnych infrastruktur chmury prywatnej,
społecznościowej lub publicznej

Przed chmurą hosting był nieefektywny. Jeśli uruchamiasz nową promocję, możesz spodziewać się
dużego ruchu i dlatego musisz zakupić wystarczającą liczbę serwerów do obsługi witryny w godzinach
szczytu. Po gwałtownym wzroście liczby odwiedzających pozostanie wiele drogich serwerów i
stosunkowo niski ruch. Chmura umożliwia zmienne działanie, które było operacją o stałym koszcie.
Ponieważ chmura pozwala na łatwe dodawanie i usuwanie pojemności serwera, możesz płacić tylko za
to, z czego korzystasz. Amazon.com, który zbudował centra danych w celu zasilania własnej strony
internetowej, udostępnił dodatkowe serwery i narzędzia innym użytkownikom za pośrednictwem
usługi Amazon Web Services (AWS). Amazon Elastic Cloud Compute (EC2) jest częścią AWS, która
umożliwia zdalne i elastyczne dodawanie lub usuwanie serwerów zgodnie z planem. Microsoft, IBM i
Google oferują podobne usługi.
Zalety przetwarzania w chmurze
Zalety przetwarzania w chmurze obejmują następujące.
• Szeroka dostępność i niezależność. Możesz uzyskać dostęp do aplikacji lub danych na dowolnym
urządzeniu podłączonym do chmury, dzięki czemu nie jesteś już związany z fizycznym komputerem,
aby uzyskać to, czego potrzebujesz.
• Utworzyć kopię zapasową. Ponieważ Twoje dane są bezpiecznie przechowywane w chmurze, jeśli
upuścisz laptopa do wanny lub zgubisz tablet w metrze, dane są bezpieczne i zdrowe.
• Sprawdzona wycena. Ceny są mierzone lub oparte na wykorzystaniu.
• Niższe koszty sprzętu. Wiele obliczeń zajmuje się komputerami w chmurze, więc niekoniecznie
potrzebujesz najszybszego komputera z najnowszym sprzętem. Wszystko, czego potrzebujesz, to
komputer z rozsądną prędkością Internetu. Nie musisz także przechowywać wszystkich informacji
samodzielnie, ponieważ mogą one żyć w chmurze. Rzeczywiście, niedrogim laptopom, takim jak
Chromebooki, brakuje wszystkiego oprócz części, które czynią komputer niezawodnym i zapewniają
szybki dostęp do Internetu.
• Lepsza wydajność. Ponieważ chmura zmniejsza potrzebę instalowania programów nadmiarowych,
komputer ma więcej wolnej pamięci do szybszej pracy w innych sytuacjach.
• Mniej problemów z konserwacją. Ponieważ oprogramowanie żyje w chmurze, znacznie rzadziej masz
problemy z zainstalowanym oprogramowaniem, które koliduje z innym oprogramowaniem lub
nowszymi wersjami tego samego oprogramowania.
• Zawsze mieć najnowszą wersję. Gdy odwiedzasz stronę internetową, wersja aplikacji, do której
będziesz uzyskiwał dostęp, będzie zawsze najbardziej aktualną wersją.
• Łatwiejsza współpraca grupowa. Dzięki każdemu w chmurze grupy mogą łatwiej współpracować.
Pomyśl o Dysku Google i współpracy z dokumentami.
• Zwiększona moc obliczeniowa. Moc obliczeniowa jednego komputera jest ograniczona. Jednak w
chmurze moc przetwarzania może być rozłożona na całą sieć.
Wady chmury
Jeśli jesteś w chmurze po przeczytaniu długiej listy korzyści w chmurze, przykro mi, że musi padać na
twojej paradzie. Chmura nie jest idealna z następujących powodów:

• Zależność od Internetu. Jeśli Internet nie działa, nie można uzyskać dostępu do danych i
oprogramowania, które mogą być potrzebne. Wiele aplikacji w chmurze umożliwia pobieranie danych
jako obejście, chociaż niektóre z nich pobierają opłaty za to.
• Luka w zabezpieczeniach i prywatności. Chmura staje się coraz bardziej bezpieczna, ale firmy słusznie
obawiają się, aby ich dane istniały tam, gdzie nie mogą ich zobaczyć lub posiadać. Jeśli twoje dane
istnieją u kogoś innego, czy zachowujesz poufność informacji? Co się stanie, jeśli aplikacja zostanie
naruszona? Oznacza to, że Twoje dane są otwarte (hakerzy kryminalni, agencje nadzoru rządowego
lub nieupoważniony personel) lub nawet wszyscy. Pomimo coraz bardziej wyrafinowanych
zabezpieczeń, podatność na złośliwe ataki i hakowanie kradzieży jest coraz większym problemem na
wszystkich poziomach
• Zależność od niezawodności przeglądarki. Problemy z możliwościami i niezawodnością przeglądarki
mogą znacząco obniżyć komfort użytkowania. Na szczęście istnieje kilka głównych przeglądarek do
wyboru, z których wszystkie są stale ulepszane pod presją konkurencji
Wniosek
Jednym z powodów, dla których Internet rozwija się tak szybko, jest to, że hosting stał się tak łatwy.
Przedsiębiorcy mogą szybko udostępnić swoje projekty swoim klientom w opłacalny sposób,
wykorzystując najnowsze technologie hostingu. Startupy technologiczne są szczególnie aktywną i
atrakcyjną przestrzenią do rozwoju biznesu, ponieważ duże firmy są zazwyczaj zbyt powiązane z
dotychczasowymi systemami, aby uzyskać pełną przewagę konkurencyjną w zakresie korzyści
chmurowych. Zanim będziesz mógł hostować witrynę w chmurze, musisz ją zbudować. Niezależnie od
tego, czy jesteś oportunistycznym przedsiębiorcą, który chce zmodernizować stare oprogramowanie,
czy też pracujesz w dużej firmie, chcąc być na bieżąco z nowymi usługami technologicznymi, niezbędne
jest zrozumienie części aplikacji internetowej. Zdobędziesz to zrozumienie, budując MyAppoly, tak jak
zaczniesz robić w następnej części

Back End: Języki programowania
Ostatnie kilka tygodni spędziłeś na burzy mózgów, badając możliwości i doskonaląc wizję MyAppoly.
Co dalej? Wiele niedoszłych produktów nigdy nie przekroczy tego pytania ze względu na barierę
technologiczną. Aplikacje internetowe są programowane lub kodowane w języku programowania. Kod
definiuje, w jaki sposób aplikacja będzie działać i odpowiadać, definiując wszystko od tego, co widzisz,
do tego, co dzieje się w tle. Bez możliwości kodowania Twojemu zespołowi będzie trudno stworzyć
MyAppoly. Mimo że wiele z nich pracowało nad demokratyzacją programowania przy pomocy takich
usług edukacyjnych jak Codeacademy, dla większości pozostaje przeszkodą nie do pokonania. Szkoda,
że tak wiele wartościowych produktów umiera, zanim zostanie napisana jedna linia kodu. Nie pozwolisz
MyAppoly doświadczyć tego samego losu. Poza rekrutacją zespołu i innymi nietechnicznymi zadaniami
rozwojowymi, rozumiesz, że musisz wybrać język programowania, w którym kodujesz produkt. Być
może słyszałeś o językach takich jak PHP, Python, Ruby i C, ale czym one są i jakie są główne różnice
między nimi? Jakie czynniki należy wziąć pod uwagę przy wyborze języka? Na szczęście zaufany
dyrektor ds. technologii (CTO) poświęcił czas na wyjaśnienie podstaw MyAppoly podczas budowania i
uruchamiania uruchamiania. Po pierwsze, prawdopodobnie pomocne będzie zrozumienie rzeczywistej
funkcji, jaką służą te języki programowania. Między innymi język programowania zostanie użyty do
zdefiniowania tego, co określa się jako tylny koniec. Tylny koniec jest odpowiedzialny za przetwarzanie
wszystkich działań użytkownika. Na przykład, gdy klikniesz „Dodaj znajomego” na Facebooku, back end
Facebooka przetwarza kliknięcie, wchodząc w interakcję z bazą danych, która przechowuje wszystkich
użytkowników Facebooka i inne źródła informacji, aby dostarczyć to, czego oczekujesz. W tym
przykładzie back end wysyła wiadomość do znajomego, a następnie generuje wyskakujące okienko z
napisem „Wysłano prośbę o przyjaciela”. W przypadku Google back end może przyjąć hasła
wyszukiwanego hasła i przekazać je za pomocą algorytmów, aby dostarczyć wyniki . Back end nazywany
jest także „po stronie serwera”, ponieważ kod definiujący zaplecze działa na serwerze. Użytkownik nie
wchodzi w interakcję z tylnym końcem bezpośrednio, ale poprzez interfejs, który nazywamy
interfejsem. Front end odnosi się do widoku i zakresu interakcji, które można wykonać na danej
stronie. Kliknięty przycisk „Dodaj znajomego” i strona profilu znajomego to fronton Facebooka. To
część, którą widzisz. Tempo, w jakim rozwinęły się języki programowania, jest zadziwiające. Z tego
powodu zrozumienie podstawowych terminologii technicznych i klasyfikacji języków programowania
pomoże Ci nadążyć za szybkością rozwoju. Język, który ostatecznie wybierzesz, będzie zależał od twoich
potrzeb i konkretnej sytuacji, a ten rozdział przedstawia niektóre czynniki, które warto rozważyć. Paul
Graham ładnie stwierdza: „Jeśli masz wybór kilku języków, wszystkie inne rzeczy są równe, błędem jest
programowanie w czymś innym niż najpotężniejszy”. Ranking popularności języków programowania
zmienia się z roku na rok .
Klasyfikowanie języków programowania według poziomu
Język programowania to „system notacyjny przeznaczony przede wszystkim do ułatwiania interakcji
człowiek-maszyna”. Komputery rozumieją tylko binarnie - system, który używa zer i jedynek. Wszystkie
pliki, programy i dane składają się z zer i jedynek. Każde lub zero jest nazywane bitem, a odczytane w
grupie ośmiu jest nazywane bajtem. Komputery interpretują bajty w zależności od tego, jak
programista zdecyduje się je oznaczyć lub określić. Rozważmy na przykład bajt 0100 0001. Gdy powiesz
komputerowi, aby odczytał go jako liczbę, ma on wartość 65, ale jako znak, jest to A. Gdy zestawisz
dużą liczbę bajtów razem, możesz utworzyć . Programiści mogą manipulować bitami i bajtami za
pomocą języka maszynowego komputera, który jest zdefiniowany przez jego projekt sprzętu. Ale
wyobraź sobie kodowanie MyAppoly w języku, w którym zmieniasz jedynki i zera. Byłoby to niezwykle
trudne, nużące i kosztowne. Tak więc, chociaż kod maszynowy jest najbliższy temu, co komputer
faktycznie rozumie, programiści potrzebowali sposobu na zdefiniowanie prostych funkcji, które mogą

wykonać dla nich nieefektywne kodowanie bitów. Funkcje te tworzą to, co nazywamy językiem
asemblera. Programista może kodować w języku asemblera i używać asemblera do konwersji
programu na język maszynowy, aby komputer mógł go zrozumieć. Programiści, wyszkoleni, by być
stworzeniami wydajności, uznali, że język asemblera jest również nudny. Dlatego stworzyli języki
wysokiego poziomu, które pozwalają nam pisać w stosunkowo normalny sposób, jak chcemy, aby
komputer działał. Poprzez tłumaczenie lub kompilację (wyjaśnione w następnej sekcji) kod języka
wysokiego poziomu jest konwertowany na język maszynowy bezpośrednio lub za pomocą języka
asemblera. Języki wysokiego poziomu, takie jak PHP i Python, nazywane są wysokopoziomowymi,
ponieważ ze względów praktycznych usuwają programistę z myślenia o konkretnych bitach i bajtach.
Wynika z tego, że języki asemblera są uważane za niskie poziomy, ponieważ są bliżej sprzętu. Niektóre
języki, takie jak C, są uważane za średnie, ponieważ pozwalają programiście myśleć o bitach, ale oferują
większą funkcjonalność i odnoszą się bardziej do ekspresji języka naturalnego niż języki asemblerowe.
Przetwarzanie języków wysokiego poziomu
Do kodowania MyAppoly użyjesz języka programowania wysokiego poziomu. Języki wysokiego
poziomu mogą być podzielone według różnych kryteriów. Jedna użyteczna taksonomia, oparta na
sposobie odczytywania języka przez komputery, dzieli języki wysokiego poziomu na dwa podtypy,
kompilowane i interpretowane:
• Kompilowane języki są przekazywane przez kompilator, który tłumaczy kod na język zrozumiały dla
procesora komputera. Jeśli kodowałeś MyAppoly w C, używałbyś języka kompilowanego, a program,
który kodujesz, byłby nazywany językiem źródłowym. Kompilator zasadniczo tłumaczy język źródłowy
do kodu wykonywalnego maszynowo, podobnie jak można przetłumaczyć polską książkę na język
francuski. Języki skompilowane mają tę zaletę, że działają bardzo szybko, ale wadą jest powolny rozwój.
• Języki interpretowane, takie jak PHP, różnią się od języków kompilowanych, ponieważ nie są one
tłumaczone na instrukcje maszynowe do odczytu przez komputer. Zamiast tego są one interpretowane
tak, jakby mówiący po angielsku mógł tłumaczyć na żywo w sposób ciągły i jednocześnie na kogoś, kto
tylko mówi po francusku. Wadą jest to, że wykonanie jest od jednego do dwóch rzędów wielkości
wolniejsze niż w systemach skompilowanych. Porównaj czas potrzebny francuskiemu mówcy na
zapoznanie się z francuskim tłumaczeniem tej książki z czasem, jaki zająłby ten sam francuski mówca,
aby wysłuchać tej książki czytanej na głos przez francuskiego tłumacza tłumaczącego na żywo z
angielskiego oryginału. Inną mniej oczywistą wadą jest to, że języki interpretowane często
wykorzystują więcej pamięci iw rezultacie mogą być mniej wydajne. Chociaż są one wolniejsze w
obsłudze, języki zinterpretowane są znacznie szybsze w rozwoju. Ta zaleta związana z szybkością
rozwoju jest dla Ciebie bardzo ważna, ponieważ chcesz, aby MyAppoly działało jak najszybciej w
Internecie.
Inne taksonomie języków wysokiego poziomu
Doświadczenie z kodowaniem ułatwia zrozumienie poniższych opisów. Głównym rozwiązaniem dla
niekoderów jest to, że różne języki są tworzone dla różnych typów zadań. Jeden język nadaje się do
budowania skomplikowanego rekurencyjnego algorytmu handlowego dla inwestora finansowego,
podczas gdy inny język jest dobry do budowania prostego narzędzia dla nauczyciela do sortowania listy
nazwisk do oceny. Idealne taksonomie są ściśle ograniczone i wzajemnie się wykluczają: język w jednej
grupie nie dzieliłby cech z językiem w innej grupie. Gdybym poprosił cię o klasyfikację wszystkich typów
psów na świecie za pomocą jednego systemu, byłoby to trudne zadanie. Można wypróbować różne
sposoby, ale nieuchronnie nakładają się na siebie różne grupy. Podobnie jak w przypadku Labradoodles
i Cockapoos, nakładanie się języków jest rozległe, dzięki czemu etykiety mają tendencję do rozmycia

na krawędziach. Niemniej jednak następujące taksonomie języków wysokiego poziomu zawierają
słowa kluczowe, które najczęściej słyszysz w świecie technologii:
• Imperatywne języki zostały pierwotnie zdefiniowane wokół sposobu, w jaki komputery były
skonstruowane - to znaczy ich architektury. Kod definiujący aplikację żyje na komputerze, a
gromadzone dane również muszą gdzieś żyć. W jednej z takich konfiguracji, zwanej architekturą
komputerową von Neumanna, kod programu i dane są przechowywane w tym samym obszarze
pamięci w komputerze. W rezultacie języki te mają tendencję do powtarzania się (przechodzenie
między kodem a danymi) i są zazwyczaj zapisywane jako sekwencja poleceń przechowujących wyniki
oceny w zmiennych. Przykłady obejmują C i Java.
• Języki funkcjonalne w niewielkim stopniu polegają na przechowywanych zmiennych lub iteracji, a
zamiast tego wykorzystują funkcje i rekurencję jako główną metodę obliczeniową. Teoretyczne
podstawy programowania funkcjonalnego leżą w rachunku lambda. Przykłady obejmują CAML,
Standard ML, Scheme, Lisp i Haskell.
• Języki zorientowane obiektowo używają pojęcia obiektu jako struktury danych z powiązanymi
funkcjami. Na przykład w aplikacji, którą student może wykorzystać do szkoły, programista może
stworzyć coś, co nazywa się obiektem, aby zdefiniować ucznia. Obiekt zawiera zmienne, które definiują
imię i doradcę ucznia. Obiekt ma również zestaw powiązanych funkcji, nazywanych metodami, które
opisują, w jaki sposób komputer powinien pobierać oceny ucznia lub wydrukować listę kursów
studenta. Zasadniczo, wszystko, co może być użytecznie opisać ucznia, jest zdefiniowane w tym
obiekcie ucznia. Inne ważne funkcje programowania zorientowanego obiektowo to dziedziczenie i
klasy. Terminy te odnoszą się do pojęcia zwanego abstrakcją, które pozwala programiście zdefiniować
atrybuty wspólne w jednym miejscu. Rozpakujmy tę koncepcję. Załóżmy, że teraz chcesz stworzyć
obiekt, który zdefiniował nauczycieli. Prawdopodobnie chciałbyś, aby zmienna przechowywała
nazwisko nauczyciela i sposób wydrukowania listy kursów, których naucza nauczyciel. Zauważ, że są to
te same rzeczy, które zdefiniowaliśmy w naszym obiekcie dla studentów. Zamiast przepisywać te same
rzeczy, które poświęciliśmy godzinom na definiowanie dla studentów, programowanie obiektowe
umożliwia efektywną abstrakcję. Możesz stworzyć obiekt, który definiuje „osobę” i mieć uczniów i
nauczycieli jako typy obiektów „osobowych”. Przykłady języków obiektowych to Java i C ++.
• Języki skryptowe nie są technicznie pełnymi językami, ale mają wiele cech z programowaniem
imperatywnym i obiektowym. Języki te są znane jako słabo wpisane, w odniesieniu do elastyczności, z
jaką definiują i konwertują typy. Przypomnij sobie, że zmienne i ich podstawowe bajty muszą być
określone jako konkretny typ, aby komputer interpretował je tak, jak chcemy. Zaletą tej elastyczności
jest to, że pozwala ona na szybki rozwój, ale wadą może być niezawodność (omówiona w następnej
sekcji). Języki skryptowe, takie jak Python i Ruby, zostały zbudowane z myślą o łatwym interfejsie z
wieloma różnymi systemami, takimi jak API i bazy danych.
• Równoległe języki programowania umożliwiają jednoczesne wykonywanie wielu sekwencji
wykonawczych. Zwykle paralelizm jest wykorzystywany do przyspieszenia procesu - ocena dwóch
rzeczy naraz jest szybsza niż robienie jednej po drugiej - lub reagowanie na zdarzenia, które mogą
wystąpić w tym samym czasie.
• Języki zapytań są używane do interakcji z bazą danych.
• Języki znaczników używają znaczników i znaków specjalnych w celu nadania struktury dokumentowi.
Struktura podana przez znaczniki jest zwykle używana do wizualizacji dokumentu. Przykłady obejmują
HTML i XML.

Wybór właściwego języka
Teraz masz lepsze zrozumienie języków programowania i ich różnych typów, ale możesz nie być bliżej
wyboru języka dla MyAppoly. Zasady projektowania językowego służą jako dobre tło w ocenie
skuteczności językowej, ale ostatecznie decydują o tym czynniki praktyczne.
Uwagi techniczne i projektowe
Oceniając języki programowania pod kątem ich przydatności do wymagań, należy najpierw rozważyć
ich parametry techniczne i projektowe w następujący sposób:
• Ortogonalność odnosi się do stopnia, w jakim język nie ma wyjątków. Na przykład, jeśli byłbyś w
stanie dodać dwie liczby, ale ich nie odejmować, ten brak ortogonalności byłby mylący dla programisty.
• Naturalność aplikacji odnosi się do względnej łatwości kodowania aplikacji w określonym języku w
oparciu o funkcjonalności i konstrukcje, które zapewnia. Jednym z powodów, dla których
programowanie zorientowane obiektowo stało się popularne, jest to, że pozwala programistom myśleć
o rozwiązaniu problemu programistycznego na wiele sposobów, a zatem pasuje do wielu zastosowań
programistów.
• Niezawodność odnosi się do zdolności programu do wykonywania w ten sam sposób za każdym
razem. Potencjalnie program może napotkać różne błędy typu (ponownie w odniesieniu do sposobu,
w jaki komputer interpretuje bajty, które tworzą zmienną) albo po uruchomieniu programu (w „czasie
wykonywania”), albo wcześniej, podczas kompilacji, jeśli jest to język skompilowany . Tańsze jest
wychwytywanie błędów w czasie kompilacji, a nie w czasie wykonywania, ale jak już wspomnieliśmy
wcześniej, rozwijanie i wykonywanie języków skompilowanych zajmuje zwykle więcej czasu.
Kompromis między kosztem wykonania a niezawodnością to taki, z którym programiści stale się
zmagają
• Wsparcie dla abstrakcji (jak omówiono w poprzedniej sekcji) odnosi się do możliwości definiowania i
używania skomplikowanych struktur lub operacji w sposób, który pozwala na ignorowanie wielu
szczegółów.
• Przenośność odnosi się do łatwości, z jaką twój program może zostać przetłumaczony na inny język
programowania. Jeśli z jakiegoś powodu zdecydujesz, że lepiej będzie kodować MyAppoly w Pythonie
niż w PHP, wiedząc, że kod jest dość przenośny, może to mieć znaczenie na początkowej decyzji.
Względy praktyczne
Następujące rozważania praktyczne będą ostatecznie decydować o wyborze języka programowania do
budowania MyAppoly:
• Prostota. Ten praktyczny czynnik odnosi się do możliwości zastosowania: jeśli masz niewłaściwe
narzędzie do pracy, Twój kod wyrażający coś, co powinno być proste, może stać się niepotrzebnie
skomplikowany.
• Dokumentacja. Języki, które mają dokładną dokumentację, są bardzo przydatne, zwłaszcza jeśli ty i
twój zespół uczycie się kodować w miarę upływu czasu. Dokumentacja odnosi się do podręcznika i
innych zasobów, które wyjaśniają składnię języka (co konkretnie należy wpisać, aby go uruchomić),
użycie i konstrukcje.

• Czas rozwoju. Kierowanie się tym praktycznym rozważaniem to trend w branży komputerowej.
Historycznie, szybkość i użycie pamięci były kluczowymi czynnikami przy wyborze języka, ponieważ
procesory były wolne, a pamięć ograniczona. Teraz jednak sprzęt jest tani i staje się tańszy. Ponieważ
sprzęt jest teraz tańszy niż wynajęcie nowego programisty, organizacje mają tendencję do nadawania
priorytetu czasowi programowania w czasie wykonywania.
• Niezawodna aktualizacja. Bardziej popularne języki, takie jak PHP i Python, są regularnie
aktualizowane na podstawie opinii programistów. Każda aktualizacja ułatwia istniejącą funkcjonalność,
wprowadza nową funkcjonalność lub naprawia błędy.
• Konserwacja. Ten praktyczny czynnik odnosi się do prostoty języka i czytelności. Jeśli MyAppoly ma
trwać przez znaczący okres czasu, musisz znaleźć nowych programistów, aby zaspokoić rosnące
potrzeby. Jeśli zrozumienie, aktualizacja i poprawienie kodu jest koszmarem, Twój produkt może
zostać poważnie opóźniony.
• Zaangażowana społeczność. Inną zaletą popularnych języków jest społeczność programistów, którzy
z niej korzystają. Jeśli duża liczba osób korzysta z języka, są duże szanse, że funkcjonalność, którą
próbujesz wdrożyć, została już zaprogramowana przez kogoś innego. Fora i blogi są pełne
przykładowego kodu, który pomoże Ci przyspieszyć proces produkcyjny i zmagać się ze stosunkowo
mniejszą ilością problemów.
• Skupisko talentów. Zaangażowana społeczność tworzy również rynek docelowy dla pracowników
technicznych. Jeśli wybierzesz mało znany język, twoja zdolność do skalowania swojego zespołu
poprzez zatrudnienie będzie ograniczona. Z drugiej strony, gdy wybierzesz język, który może być
trudniejszy do nauczenia, wiesz, że programiści, których znajdziesz, będą silni i doświadczeni.
• Wsparcie bibliotek i narzędzi. Duża społeczność programistów może publikować nowe biblioteki
open-source i inne narzędzia pomocnicze, które można bezpośrednio podłączyć do programu, aby
zaoszczędzić czas na samodzielne programowanie.
• Interfejsy programowania aplikacji (API). Jeśli używasz popularnego języka, jest duże
prawdopodobieństwo, że Twój język będzie wspierany i dobrze udokumentowany, jeśli zdecydujesz
się zintegrować aplikację z, powiedzmy, API Facebooka lub API Twittera.
• Ramy. Szablony, biblioteki i inne narzędzia wspierają rozwój aplikacji internetowych, wyposażając
programistów w funkcje wspólne dla wszystkich aplikacji internetowych.
• Zintegrowane edytory programistyczne (IDE). Ta pojedyncza aplikacja ma edytor do wpisywania
kodu, kompilator źródłowy do tłumaczenia kodu, debugger, który pomaga wykryć błędy w programie,
oraz kilka innych narzędzi związanych z zarządzaniem projektem. Dla niektórych programistów bardzo
ważne jest środowisko programistyczne lub zbiór narzędzi używanych do tworzenia produktu.

Wniosek
Podczas gdy debatujesz nad tym, jakiego języka używać w MyAppoly, zanurzasz się w świecie
startupów technologicznych i zdajesz sobie sprawę, że ten świat coraz bardziej zaczyna ustalać
priorytety dla czasu rozwoju nad prawie wszystkimi innymi względami. Częściowa przyczyna tego jest
spowodowana tańszym sprzętem, zgodnym z często cytowanym prawem Moore'a. Kolejny powód
dotyczy doktryny szybkiego iteracji rozwoju produktu (rozdział 8). Twoi konkurenci budują tak szybko,
jak mogą. Świadomi swojej potrzeby bycia pierwszą siłą sprawczą, szybko rozpatrzysz wszystkie

czynniki wymienione w tym rozdziale, zapoznasz się z dobrze znanym rankingiem popularności języków
i ustalisz najpopularniejszy język skryptowy tego dnia. Masz mało czasu do stracenia.

Front End: Prezentacja
Wybór języka dla zaplecza jest pomocny, ale bez interfejsu użytkownika użytkownik nie może nic
zrobić. Przypomnijmy, że interfejs użytkownika jest interfejsem umożliwiającym interakcję z
zapleczem. Odnosi się do tego, co widzisz i zakresu interakcji, które możesz wykonać na danej stronie
internetowej, takich jak pole wyszukiwania i przycisk wyszukiwania w Google. Przeczytałeś kilka książek
na temat projektowania stron internetowych i zacząłeś myśleć o nietechnicznych aspektach tego, jak
będzie wyglądać MyAppoly, jakie strony chcesz i jak będą połączone. Sfinalizowałeś zestaw funkcji,
które chcesz uwzględnić w MyAppoly i opracowałeś makiety lub makiety każdej strony internetowej.
Modele szkieletowe to proste schematy strony internetowej. Łączenie modeli szkieletowych zmusza
do przemyślenia dwóch głównych rzeczy: projektowania informacji i projektowania interakcji. Projekt
informacji odnosi się do sposobu prezentacji całej treści lub wiadomości, które chcesz przekazać
użytkownikowi. Projekt interakcji odnosi się do serii działań, które użytkownik powinien wykonać, aby
wykonać pewne ogólne zadanie. Na przykład umieszczanie opisów produktów i recenzji na stronie,
takiej jak Amazon, jest przykładem projektowania informacji, podczas gdy przepływ, przez który
użytkownik przegląda przedmiot, dodaje go do koszyka, a ostatecznie kupuje go w odniesieniu do
projektu interakcji. Przeglądasz makiety, które stanowią większość tego, jak będzie wyglądać
MyAppoly z Twoim CTO. W efekcie utworzyliście papierową wersję swojej strony. Świetnie! Jak
rzeczywiście wyglądasz tak, aby wyglądała Twoja strona? Jak stworzysz interaktywne efekty widoczne
na większości nowoczesnych stron internetowych? Choć ktoś inny w zespole może być inżynierem
frontendu, niektóre języki i narzędzia stały się tak wszechobecne, że warto nauczyć się podstaw,
ponieważ razem tworzą warstwę prezentacji i definiują, czego doświadczą użytkownicy.
Frontend Technologies
Standardowe narzędzia frontendowe do tworzenia warstwy prezentacji obejmują HTML / XHTML, CSS,
JavaScript i Ajax.
HTML
HTML to język znaczników, który definiuje zawartość i strukturę stron internetowych. Jak omówiono
w części 3, język znaczników używa znaczników i znaków specjalnych, aby nadać strukturę
dokumentowi. Znaczniki te mają zwykle dwa typy: pojemnik i samodzielne. Znaczniki kontenera
otaczają tekst, do którego chcesz zastosować formatowanie lub kontekst. Na przykład weź przykład
<h1> Przeczytaj moją książkę </h1> w HTML. Gdy przeglądarka tłumaczy kod znaczników na
wyświetlanej stronie internetowej - proces zwany renderowaniem - zobaczy początkowy znacznik
<h1>, który będzie wiedział, jak pogrubić i powiększyć tekst po nim. Tak więc „Przeczytaj moją książkę”
będzie wyglądać jak nagłówek. Gdy przeglądarka przejdzie do </ h1>, ten znacznik końcowy mówi
przeglądarce, aby nie pogrubiała żadnego tekstu i kontynuowała czytanie kodu, dopóki nie trafi do
następnego tagu. Takie tagi mogą być również zagnieżdżone, tak że jeśli chcesz, aby dwa akapity były
zapisane jako pogrubiony nagłówek, możesz napisać <h1> <p> akapit pierwszy </p> <p> akapit drugi
</p> </ h1> . Podczas gdy znaczniki kontenerów wskazują zarówno znaczniki początkowe, jak i
końcowe dla niektórych formatowań, tagi niezależne to znaczniki, dla których po prostu umieszczasz
kod w celu utworzenia pewnego rodzaju efektu. Gdy przeglądarka odczytuje <br> w HTML, wie, że
powinna utworzyć przerwę na stronie przed kontynuowaniem czytania pozostałej części kodu. Dlatego
języki znaczników używają kombinacji znaczników do zdefiniowania struktury dokumentu. Ten tekst
jest tytułem, ten tekst jest akapitem, są teraz trzy podziały wierszy i ostatni akapit. Arkusz stylów (który
zostanie omówiony w CSS) dodaje styl do tagów, więc renderowane dokumenty nie wyglądają tak
nago. Arkusze stylów powiedzą przeglądarce takie rzeczy, jak: „Spraw, aby wszystkie te znaczniki <h1>
były niebieskie!” W ten sposób dokument znaczników i arkusz stylów tworzą razem podstawowe

elementy stron internetowych. Z tym wprowadzeniem wróćmy do HTML. Istnieje metalanguage o
nazwie Standard Generalized Markup Language (SGML), który jest używany do tworzenia języków
znaczników, aw latach osiemdziesiątych Tim Berners-Lee używał go do tworzenia HTML, głównego
języka znaczników używanego do wyświetlania stron internetowych w Internecie. HTML jest zgodny z
naszym opisem języka znaczników używanym wcześniej, ponieważ używa znaczników, które są
hierarchicznie zagnieżdżone, aby nadać strukturę tekstowi tworzącemu stronę internetową.
Przypomnij sobie, że elementy mogą być zagnieżdżone w taki sam sposób, w jaki dwa elementy akapitu
były zawarte w opisanym wcześniej znaczniku h1. Odwiedzając stronę internetową, użytkownik
zasadniczo otwiera plik HTML, który następnie przeglądarka przekształca w bardziej czytelny format.
Struktura stron HTML zazwyczaj składa się z następujących sześciu części:
• DOCTYPE. Z czasem opracowano nowe wersje HTML i XHTML (omówione później). Dlatego mamy
problem z tym, że strony internetowe są pisane w jednej z kilku wersji i typów dostępnych języków
znaczników. Jak idziesz do swojej ulubionej strony.
Twoja przeglądarka wie, który język znaczników utworzył tę stronę? Jeśli nie wiedział, może błędnie
zinterpretować jeden ze znaczników lub może go w ogóle nie wyświetlać. Dlatego DOCTYPE, czyli
Definicja / Deklaracja typu dokumentu (DTD), informuje przeglądarkę, z którym językiem znaczników
ma do czynienia.
• HTML. Znacznik HTML zawiera wszystkie znaczniki lub elementy dokumentu (z wyjątkiem DOCTYPE).
Definiuje obszar, który powinna wyświetlać przeglądarka.
• head.Element head zawiera informacje, które przeglądarka wykorzystuje do odczytania reszty
dokumentu. Oprócz tytułu dokumentu, element głowy zawiera inne skrypty, metainformacje i arkusze
stylów - wszystkie omówione później.
• title. Określa tytuł strony internetowej. Oprócz przekazywania informacji użytkownikowi, dobry tytuł
jest jednym z kluczy do optymalizacji pod kątem wyszukiwarek (SEO), procesu, dzięki któremu można
poprawić swoją pozycję w wynikach wyszukiwania.
• Meta. Metatagi służą do przekazywania informacji do przeglądarki, takich jak słowa kluczowe strony
lub opis zawartości strony. Tagi te będą również bardziej odpowiednie w kontekście SEO.
• body. Element ciała zawiera rzeczywistą stronę do przeczytania, w tym cały tekst, obrazy, linki i tak
dalej.
Istnieje wiele innych typów tagów, które wprowadzają graficzne obrazy, tabele, listy i prawie wszystko,
co można wymyślić. Tagi mogą mieć atrybuty, które mogą dać więcej opisów na temat elementu, takich
jak informacje używane do stylizacji. Najnowsza wersja, HTML5, obsługuje również nowe funkcje, takie
jak animacja, geolokalizacja, obsługa ekranu dotykowego i obsługa treści. Poniższe dwie sekcje
omawiają inne terminy, z którymi można się spotkać podczas omawiania języków znaczników i
projektowania stron internetowych.
XML i XHTML
XML jest metajęzykiem znaczników, co oznacza, że jest używany do definiowania innych języków
znaczników, więc w pewnym sensie jest podobny do SGML. Jest to jednak znacznie bardziej
uproszczone niż SGML, technologia, z której powstał HTML. XML składa się z dwóch części: dokumentu
i arkusza stylów. Dokument zawiera znaczniki lub elementy, jak opisano wcześniej, a arkusz stylów
nadaje styl różnym elementom. Dlaczego potrzebujemy XML? SGML zawiera wiele skomplikowanych i
często niepotrzebnych aspektów. W rezultacie HTML często wybacza błędy i jest bardziej luźny w

stosunku do reguł, co prowadzi do różnych wersji tego samego dokumentu HTML przez różne
przeglądarki lub urządzenia. Twórca aplikacji może kontrolować wrażenia użytkownika, jeśli każda
przeglądarka inaczej odczytuje Twoją pracę. XML jest bardziej rygorystyczny i zawiera wytyczne,
których należy przestrzegać. Dlatego też, gdybyśmy mogli przepisać HTML za pomocą XML,
moglibyśmy stworzyć język znaczników ,może nie mieć tak wielu problemów jak HTML. Zostało to
zrobione, a wynikowy język znaczników nazywany jest XHTML. Przy bardziej rygorystycznych
wytycznych dotyczących kodowania strony XHTML mogą być bardziej dostępne na różnych
urządzeniach i przeglądarkach, chociaż XHTML nie jest kompatybilny wstecz, co oznacza, że stare
przeglądarki mogą nie być w stanie odczytać nowszych wersji języka znaczników. Inną wadą jest to, że
czas rozwoju może być powolny ze względu na surowe reguły. Ponieważ w dzisiejszych czasach
konsumenci domagają się zapewnienia dostępności, dzięki której ludzie mogą uzyskać dostęp do
zasobów na niemal każdym urządzeniu, wielu oczekuje, że XHTML jest na dobrej drodze, aby stać się
nowym standardem.
CSS
Cascading Style Sheets (CSS) to język informujący przeglądarkę, w jaki sposób stylizować i
pozycjonować różne elementy HTML / XHTML. Składnia CSS jest krótka. Zawiera selektor, który
informuje przeglądarkę, które znaczniki HTML mają styl, oraz deklarację, która informuje przeglądarkę,
jak stylizować elementy. Istnieją trzy miejsca, w których stylizacja CSS może funkcjonować. Po
pierwsze, można go umieścić w linii, jak w <p style = „color: blue”> Mój pierwszy akapit. </ p> mówi
przeglądarce, aby pokolorowała niebieski akapit. Po drugie, wszystkie kody stylów można agregować
u góry strony w tagach <head>. Przeglądarka jest wystarczająco inteligentna, aby dopasować kod stylu
do odpowiadających mu tagów HTML. Wreszcie, wszystkie CSS można umieścić w zewnętrznym
arkuszu z linkiem do strony HTML. Możesz określić, który kod HTML będziesz chciał oznaczyć i
stylizować, a przeglądarka może zarządzać resztą. Z trzech opcji zewnętrzny plik CSS jest uważany za
najlepszą praktykę z wielu powodów:
• Czytelność - lepiej zachować strukturę i styl osobno
• Szybszy czas ładowania
• Konserwacja - wyobraź sobie, że chcesz zaktualizować styl całej witryny. Gdyby CSS był w linii,
musiałbyś przejść przez cały HTML, aby zaktualizować cały styl. Powodzenia, nie zapominając o niczym!
Jeśli wszystko było zapisane w pliku zewnętrznym, można łatwo wprowadzać aktualizacje. Może nawet
utworzyć całkowicie nowy plik o nazwie „wersja stylowa 2”, a następnie zmienić łącze w dokumencie
HTML. W zależności od nastroju, możesz po prostu zmienić link z styleversion1.css na styleversion2.css,
a cała atmosfera Twojej witryny może się zmienić. Ta funkcja przypomina abstrakcję (rozdział 3) i jest
potężna. Dziedziczenie zostało omówione w części 3. Ta sama koncepcja istnieje w CSS, gdzie styl
elementów nadrzędnych jest przekazywany do elementów potomnych. Tak więc, gdybyśmy mieli
element oznaczający akapit w elemencie oznaczającym pogrubiony nagłówek, akapit również byłby
pogrubiony. Innymi słowy, jeśli istnieje element znajdujący się w innym elemencie, odziedziczy on styl
większego pojemnika, w którym się znajduje. Ta idea dziedziczenia informuje słowo kaskadowe w
terminie CSS. CSS zawiera osiem ogólnych kategorii stylów wraz z przykładami:
• Type - czcionka, kolor
• Background - Kolor, obraz
• Block - odstępy między wyrazami, odstępy między wierszami
• Box - szerokość, wysokość, pływak

• Border - styl, kolor
• List - styl, pozycja
• Positioning - pozycja, wysokość, widoczność
• Etension - podział strony, kursor
Pozycjonowanie w CSS opiera się na modelu pudełkowym, w którym każdy element można opisać jako
znajdujący się w strefie zagnieżdżonej, rozciągający się na zewnątrz od treści w środku, przez
dopełnienie, a następnie do granic i marginesów. Pod pewnymi względami projektowanie strony
internetowej za pomocą CSS to nic innego jak układanie pudełek na ekranie. Dobra, może nie takie
proste. Wersja CSS3 zawiera efekty animacji, zaokrąglone rogi, efekty cienia i inne nowe techniki
stylizacji.
JavaScript
Dzięki HTML i CSS możesz tworzyć świetnie wyglądające strony internetowe, ale brak im
interaktywności, do której jesteśmy przyzwyczajeni w erze Web 2.0. Rozwijane menu, pola pojawiające
się po kliknięciu myszą, a także wiele więcej można przypisać do JavaScript, obiektowego języka
skryptowego. Żyje w dokumencie HTML i jest renderowany przez przeglądarkę (klient próbuje uzyskać
dostęp do witryny); dlatego mówimy, że JavaScript wymaga przetwarzania po stronie klienta. Dlatego
JavaScript, w przeciwieństwie do innych języków skryptowych, o których mówiliśmy, jest uważany za
front end, a nie back end. Nie jest wykonywany przez serwer. (Uwaga: node.js jest podobny do
JavaScript, ale przetwarzany po stronie serwera.) Po raz pierwszy wprowadzony przez NetScape,
JavaScript jest teraz wszechobecny w sieci i będzie służył do interaktywnego i animowanego MyAppoly.
Powiedzmy, że chcesz, aby wyskakujące okno informacji było wyświetlane po kliknięciu przez
użytkownika logo MyAppoly. Jak to się osiąga? Po kliknięciu logo element HTML, w którym znajduje się
logo, będzie zawierał odniesienie do funkcji JavaScript. Ten bit kodu nazywany jest programem obsługi
zdarzeń. Moduły obsługi zdarzeń „nasłuchują” pewnych działań, które użytkownik wykonuje - zwanych
zdarzeniami - w tym momencie odpalana jest odpowiednia funkcja JavaScript. Funkcja JavaScript
utworzy wyskakujący obiekt okna i przedstawi okno użytkownikowi. W ten sposób zdarzenia,
procedury obsługi zdarzeń i funkcje definiują dużą część tego, w jaki sposób JavaScript może być użyty
do dodania interaktywności do strony internetowej. Podobnie jak w przypadku CSS, można go umieścić
bezpośrednio w dokumencie HTML w elemencie <head> lub można go umieścić w zewnętrznym pliku
.js z łączem z dokumentu HTML.
Model obiektu dokumentu (DOM) i DHTML
Co jeśli chciałbyś zmienić kolor tła, gdy użytkownik kliknął logo MyAppoly i stworzył wyskakujące
okienko? Jest to nieco bardziej skomplikowane, ponieważ wymaga to, aby JavaScript nie tylko tworzył
wyskakujące okienko, ale także zmieniał kod HTML / CSS, który definiuje kolor tła strony. Ta
dynamiczna kombinacja HTML (DHTML) statycznego HTML i JavaScript jest włączona przez model
obiektu dokumentu (DOM). Konsorcjum World Wide Web (W3C) definiuje DOM jako „neutralny pod
względem platformy i języka interfejs, który umożliwi programom i skryptom dynamiczny dostęp do
treści, struktury i stylu dokumentów oraz ich aktualizację”. DOM zasadniczo definiuje wszystkie
elementy strona HTML jako obiekty umieszcza je w strukturze podobnej do drzewa w oparciu o sposób
zagnieżdżania elementów, dzięki czemu można łatwo odwoływać się do nich i sprawia, że każdy
element na stronie jest interaktywny. Można teoretycznie odwołać się do dowolnego elementu w
dokumencie, śledząc ścieżkę od góry drzewa do tego elementu. Gdy znajdziesz się w tym elemencie,

możesz nim manipulować, aby uzyskać pożądany efekt. DOM dodaje interaktywność do każdego
elementu na stronie.
jQuery
Niektóre rzeczy, z których możesz korzystać w języku JavaScript, takie jak menu rozwijane, funkcja
powiększania i przesuwane panele, są wspólne dla wszystkich stron internetowych. jQuery to
najpopularniejsza biblioteka JavaScript - to zbiór użytecznych wstępnie napisanych kodów, których
można używać we własnych aplikacjach.
Ajax
Ajax, podobnie jak DHTML, jest technologią kombinowaną. Po raz pierwszy połączony w 2005 roku,
Asynchronous JavaScript i XML - w skrócie Ajax - łączy CSS, HTML, DOM, XML i XMLHttpRequest, aby
umożliwić stronie internetowej wykonywanie funkcji w tle. Rozdzielmy to. Wyobraź sobie, że mamy
formularz do wypełnienia przez osoby fizyczne na MyAppoly. Ten formularz wymaga od użytkownika
wprowadzenia ich stanu. Większość nowoczesnych stron internetowych zaproponuje kilka opcji w
dynamicznym menu rozwijanym podczas pisania. Kiedy więc wpiszesz „M”, pod polem wyszukiwania
pojawi się lista stanów zaczynających się od M. Gdy wpiszesz A, pojawi się Massachusetts, aby wybrać.
Jeśli chciałbyś takiego rozwijania bez Ajaxa, alternatywą byłaby strona odświeżana całkowicie za
każdym razem, gdy wpisywałeś nową literę, aby mogła otrzymać nową listę potencjalnych stanów,
które mogą być poprawne. Wpisz literę, którą zajmie strona i użyj jej do przeszukiwania jej bazy danych.
Po znalezieniu wszystkich stanów spełniających tę literę strona odświeży się, aby wyświetlić
zaktualizowane informacje. Zakładając, że odświeżenie strony zajmie 5 sekund, byłoby to denerwujące
i ludzie niecierpliwiliby się na Twojej stronie. Co więc robi Ajax? Za każdym razem, gdy chcesz uzyskać
zaktualizowaną listę stanów z bazy danych, musisz poprosić serwer o informacje. Gdy wpiszesz literę
„M”, powiesz serwerowi, że chcesz, aby wszystkie stany zaczynające się od M. Serwer pobiera
informacje i zazwyczaj przekazuje cię do nowej strony internetowej zawierającej zawartość. Ale tego
nie chcesz, bo tak jest opisana wcześniej zła opcja „odśwież”. Zamiast tego Ajax używa typu żądania
zwanego obiektem XMLHttpRequest do przesyłania danych żądań użytkownika z serwera do klienta.
Ajax używa XML do formatowania tych danych, a na końcu XHTML, CSS, DOM i JavaScript są używane
do pobierania danych i aktualizowania tylko tej części strony internetowej, na którą wpływa, aby
osiągnąć nasz pożądany efekt. Najważniejsze jest to, że wszystko odbywa się asynchronicznie, co
oznacza, że użytkownik nie wie, że dzieje się w tle. W rzeczywistości użytkownik może nadal
współdziałać ze stroną internetową, podczas gdy Ajax pracuje nad uzyskaniem bardziej aktualnych
informacji z serwera. Jest wyrafinowany i często trudny do napisania, ale istnieje kilka zestawów
narzędzi Ajax, aby uprościć jego użycie. Ajax działa tylko w nowoczesnych przeglądarkach, więc ta
technologia również ma problemy ze zgodnością wsteczną.
Przenośność i dostępność
Bez prawdziwego wymuszonego standardu renderowania przeglądarki, wszystkie przeglądarki
renderują strony HTML i CSS nieco inaczej. W związku z tym to, co może wyglądać dobrze w Safari,
będzie wyglądać nieparzysto w Internet Explorerze. To, co może wyglądać dobrze w wersji PC
przeglądarki, może nie być odpowiednie na komputerze Mac. Ze względu na zmieniające się
technologie to, co działa na dzisiejszej wersji Chrome, może nie działać w nieaktualnej wersji. Wszystkie
te obserwacje oznaczają, że jako deweloper nie docierasz do całej publiczności w ten sam sposób. W
twoim interesie leży upewnienie się, że Twoja strona wygląda dobrze na każdym ekranie każdego
potencjalnego urządzenia - co nie jest realistyczne - lub mam nadzieję, że standardy internetowe lub
inne ,pojawią się jako rozwiązanie.

Standardy internetowe
Wyobraź sobie, że każda firma samochodowa wymaga unikalnego rodzaju gazu. Byłoby prawie
niemożliwe, aby stacje benzynowe przewoziły każdy rodzaj gazu, którego może potrzebować klient.
Producenci samochodów od samego początku zdawali sobie sprawę, że optymalnym rozwiązaniem
jest zaprojektowanie ich pojazdów na zaledwie kilka klas benzyny zgodnych ze standardami
branżowymi. Obecnie Internet jest jak świat bez standardów benzyny. Znacznie lepszym rozwiązaniem
problemów z dostępnością i przenośnością są standardy sieciowe zarówno po stronie frontonu
kodowania, jak i renderowania przeglądarki. W3C to „społeczność międzynarodowa, w której
organizacje członkowskie, pracownicy pełnoetatowi i publiczność współpracują ze sobą w celu
opracowania standardów sieciowych”. To, co produkują i promują, nie jest ścisłymi zasadami, lecz
raczej sugerowanymi wytycznymi. Wiele osób zauważa ostatnio zbieżność tych zaleceń, co byłoby
niezwykle korzystne zarówno dla programistów, jak i użytkowników. Istnieje kilka walidatorów, aby
zapewnić, że Twoje strony internetowe spełniają wytyczne W3C. Sprawdzanie poprawności jest
korzystne, ponieważ pomaga upewnić się, że Twoja strona internetowa jest najbardziej dostępna,
często poprawia czas wyświetlania i może pomóc w optymalizacji wyszukiwania
Elastyczny projekt
Co by było, gdybyś zauważył, z którego urządzenia korzystali użytkownicy, gdy przyszli na Twoją stronę?
Jeśli to możliwe, możesz pokazać im specjalną wersję strony dostosowaną do ich urządzenia. Jest to
możliwe i dopóki standard nie istnieje, taki responsywny projekt to szybkie pseudozwiązanie. Ponieważ
możliwe jest określenie, skąd pochodzi użytkownik i na jakim urządzeniu się on znajduje, możesz
wybrać wyświetlanie określonego arkusza CSS lub mieć różne wersje kodu, których możesz użyć, aby
doświadczenie było bardziej optymalne dla użytkownika .Jak jednak możesz sobie wyobrazić, pokrycie
wszystkich przypadków kombinacji przeglądarki i urządzenia jest trudne
Wniosek
Teraz rozumiesz, co jest koncepcyjnie wymagane, aby przetłumaczyć papierową wersję MyAppoly na
działający interfejs. W tym momencie poinformujesz swojego CTO, że rozumiesz, w jaki sposób
użytkownicy uzyskują dostęp do witryny i współdziałają z twoją funkcjonalnością oraz w jaki sposób
końcowy proces przetwarza działania użytkowników. Ale jak zapamiętywać i organizować informacje,
takie jak nazwisko użytkownika lub lista znajomych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz zrozumieć
bazy danych, temat następnej części.

Bazy danych: model
Informacje gromadzone przez niektóre firmy są same w sobie zaletą ze względu na moc danych.
Pracując dla lokalnego dostawcy danych biznesowych, skupiłem się na gromadzeniu menu od
lokalnych firm, głównie restauracji. Dzięki bazie danych wszystkich produktów spożywczych i ich cen
sprzedawanych w restauracjach udało mi się poznać kilka interesujących faktów! Jaka jest średnia cena
pizzy w San Francisco? Które restauracje w promieniu pięciu maili od mojego hotelu mają kimchi w
menu? Nie ma problemu. Zbieranie takich danych pozwala odpowiedzieć na pytania, na które
wcześniej nie odpowiadano. Ostatnim elementem typowej aplikacji internetowej, z którą musisz się
zapoznać, jest baza danych, często nazywana modelem. Wszyscy ludzie, którzy staną się
użytkownikami MyAppoly, muszą zarejestrować się na Twojej stronie i wprowadzić ich informacje.
Wiesz, że musisz gdzieś przechowywać te dane, ale jak je przechowywać? Podczas gdy w tej części nie
omówiono, jak programowo dodawać i aktualizować dane w bazie danych, przegląda on, w jaki sposób
bazy danych są zazwyczaj uporządkowane i jak się różnią. Będziesz zbierać wszystkie rodzaje danych w
MyAppoly. Od nazw użytkowników i haseł do liczby zalogowań, ilość informacji, które chcesz zapisać,
będzie rosła wykładniczo, gdy Twoja witryna będzie coraz bardziej skuteczna. Twój zespół decyduje,
jakiego typu bazy danych użyć. Twój CTO daje Ci następny rozdział, aby przyspieszyć. Na szczęście
nauczy cię wielu terminów, na które możesz natknąć się biorąc pod uwagę trendy w big data.
Systemy baz danych
Większość z nas zna jakiś system prowadzenia dokumentacji. Niektórzy ludzie przechowują wszystkie
swoje wpływy w ramach przygotowań do płacenia podatków. Inni, którzy prowadzą firmę, mogą
śledzić sprzedaż i wydatki, aby upewnić się, że osiągają swoje cele. Lekarze przechowują akta
wszystkich swoich pacjentów, zazwyczaj organizując je według nazwiska. System baz danych to nic
innego jak elektroniczna szafka na akta, a „żądania” to nic innego jak interakcja z szafką, czy to
dodawanie, usuwanie, aktualizowanie, czy pobieranie pliku. Jakiego rodzaju dane możesz zbierać?
Zazwyczaj chcesz zapisać dane, które będą miały dla Ciebie wartość w przyszłości. Nazywa się to
trwałymi danymi, ponieważ jest zapisywany dłużej niż długość sesji użytkownika lub dzień aktywności.
Ponieważ moc danych i analiz uwalnia wydajność, wgląd i możliwości, znaczenie baz danych ma
kluczowe znaczenie dla wszystkich firm w dzisiejszych czasach.
Cztery komponenty baz danych
Bazy danych składają się z czterech komponentów: danych, sprzętu, oprogramowania i użytkowników.
Dane
Dane to warunek sine qua non bazy danych - faktyczne informacje, które chcesz zapisać w bazie
danych. Oprócz danych zapisujesz również informacje o danych i bazie danych. Zapisujesz te metadane
w miejscu zwanym katalogiem - na wypadek, gdybyś musiał odświeżyć swoją pamięć na temat tego,
co zbierasz i jak jest przechowywany.
Sprzęt komputerowy
Dane są fizycznie przechowywane na jakimś komponencie sprzętu - zazwyczaj w pamięci dodatkowej,
takiej jak dyski magnetyczne. Sprzęt pamięci masowej można podzielić na kilka sposobów:
podstawowy, wtórny i trzeciorzędny. Pamięć podstawowa zapewnia szybki dostęp do danych,
ponieważ centralna jednostka obliczeniowa komputera (CPU) bezpośrednio z nią współdziała.
Jednostka centralna wykonuje instrukcje programu komputerowego, więc pomyśl o tym jako o mózgu
procesu lub o wykonawcy programu. Gdy komputer musi wykonać zadanie, o które prosiłeś, uzyska
dostęp do podstawowej pamięci dla określonych instrukcji, co zrobić, zanim procesor się uruchomi.

Terminy związane z podstawową pamięcią masową obejmują rejestry, pamięć podręczną (nazywaną
również statyczną pamięcią o dostępie swobodnym lub pamięcią RAM) oraz dynamiczną pamięć RAM
(DRAM) lub pamięć główną. Te różne części są powiązane z różnymi zadaniami, ale wszystkie służą do
przechowywania danych i programów, które procesor aktywnie wykorzystuje do wykonania. Mówimy,
że pamięć podstawowa jest niestabilna, ponieważ po wyłączeniu maszyny lub braku zasilania
zawartość zostaje utracona. Pamięć podstawowa jest jednak bardzo droga i dlatego ma ograniczony
rozmiar. Natomiast pamięć dodatkowa jest nieulotna, tańsza i nie jest bezpośrednio dostępna dla CPU.
Ponieważ dane utrzymują się nawet po wyłączeniu komputera i ponieważ zazwyczaj chcielibyśmy, aby
bezpieczeństwo naszych danych było niezależne od mocy naszego komputera, może nie być
zaskakujące, gdy dowiemy się, że pamięć dodatkowa służy jako nasza pamięć masowa. Procesor nie
może bezpośrednio uzyskać dostępu do zawartości pamięci pomocniczej; dlatego dane muszą być
najpierw skopiowane do pamięci podstawowej przed wykonaniem, co podkreśla, dlaczego prędkość
jest wolniejsza. Dyski twarde, pamięć flash i dyskietki są przykładami pamięci dodatkowej. Pamięć
trzeciorzędna jest podobna do pamięci dodatkowej, ponieważ nie jest dostępna bezpośrednio przez
CPU. Jest używany do masowego przechowywania danych i jest znacznie wolniejszy niż pamięć
dodatkowa. Kluczowym kompromisem odróżniającym te trzy klasy pamięci jest czas dostępu w
porównaniu z wydatkami, co zostało uwzględnione w sekcji „Optymalizacja” na końcu tego rozdziału.
Oprogramowanie
Gdy użytkownicy wchodzą w interakcję z MyAppoly, wykonają pewne czynności, które chcesz zapisać
w swojej bazie danych. System zarządzania bazą danych (DMBS) stanowi warstwę oprogramowania
łączącego między użytkownikami a rzeczywistą bazą danych i jest odpowiedzialny za definiowanie bazy
danych i przechowywanie, manipulowanie i udostępnianie danych między użytkownikami i
aplikacjami. Pomyśl o DMBS jako szefie zarządzania plikami i jest odpowiedzialny za zarządzanie
żądaniami wszystkich odwiedzających MyAppoly. Gdy użytkownik kliknie „zaakceptuj przyjaciela” na
Facebooku, zostanie utworzone żądanie i skierowane do bazy danych. DMBS musi zaakceptować i
przeanalizować wszystkie żądania przed wysłaniem żądania po drodze do bazy danych, w którym
momencie jest interpretowane (co do tego, co czy mówi do bazy danych) i wykonał. Kod, który
faktycznie uzyskuje dostęp do bazy danych w imieniu DMBS, nazywa się językiem podrzędnym; jedną
z popularnych wersji jest SQL. DBMS zapewnia sposób kontroli współbieżności (wiele żądań do bazy
danych dzieje się w tym samym czasie), redundancji (ta sama informacja przechowywana wiele razy w
bazie danych), bezpieczeństwa, odzyskiwania (ochrona przed awarią bazy danych), i aspekty
optymalizacji, które znacznie poprawiają wartość dla programisty.
Użytkownicy
Użytkownikami końcowymi są użytkownicy MyAppoly, którzy poprzez interakcję z aplikacją generują
żądania do bazy danych w tle. Gdy nowy użytkownik rejestruje się, na przykład, wysyłane jest żądanie
bazy danych z prośbą do DMBS o dodanie nowego użytkownika do bazy danych.
Architektura trójpoziomowa
Usłyszysz również systemy baz danych opisane jako architektura składająca się z trzech części:
fizycznej, logicznej lub koncepcyjnej oraz zewnętrznej. Warstwa fizyczna to miejsce, w którym dane
rzeczywiście się znajdują, logiczne jest to, w jaki sposób interfejsy DBMS i warstwa zewnętrzna
zawierają interakcje użytkownika z bazą danych. Trzy poziomy, trzy poziomy lub trzy schematy
systemów baz danych nie różnią się zbytnio od sposobu, w jaki opisałem wcześniej bazę danych, ale
pomocne jest zrozumienie żargonu, który może być rzucony w kontekście systemów baz danych.
Łatwiej jest teraz wyjaśnić zasadę niezależności bazy danych. DBMS zapewnia formę abstrakcji, dzięki
czemu użytkownicy mogą wchodzić w interakcję z bazą danych bez konieczności poznawania

szczegółów przechowywania danych. Oznacza to, że każdy poziom można zmienić w jego
implementacji i nie powinien on wpływać na cały system. Na przykład, powiedzmy, że twój programista
koduje aplikację w sposób, który wyświetla wszystkie nazwy użytkowników MyAppoly na liście.
Chciałbyś jednak, aby wszyscy użytkownicy byli wyświetlani na wykresie. Byłoby to bólem dla
programisty przepisać żądania do bazy danych, aby uzyskać informacje. Dzięki zasadzie niezależności
danych, która kieruje projektem systemu baz danych, programista może zmienić listę na wykres i nie
wpłynie to na interakcję programisty z resztą systemu. Zmiana dotyczy tylko warstwy wizualizacji i nie
ma nic wspólnego z tym, jak otrzymujesz dane lub jak są przechowywane dane. Podsumowując, system
oddziela zarządzanie danymi od faktycznego wykorzystania danych, co ma kilka zalet. Przypuszczam,
że można twierdzić, że proces pisania żądań obsługiwanych przez pośrednika (DBMS) przed przejściem
do bazy danych spowalnia czas przetwarzania, ale korzyści przewyższają koszty opóźnienia.
Model podmiot-relacja
Wraz z rozwojem technologii komputery mogą się uczyć i myśleć jak ludzie. Mając to na uwadze,
sposób, w jaki komputer myśli, najprawdopodobniej nie odzwierciedla działania naszego mózgu. Na
przykład wątpię, czy nasz mózg przechowuje rzeczy w naszej pamięci w taki sam sposób, w jaki mogę
zapisać rzeczy w bazie danych. Model podmiot-relacja pomoże nam zrozumieć, w jaki sposób możemy
przejść od ludzkiej percepcji informacji do rozpoznawalnej w bazie danych reprezentacji danych. W
tym modelu nazywam wszystko, co istnieje, bytem. Samochód, klasa i sklep to wszystkie podmioty.
Opisuję byty z atrybutami. Samochód ma kolor, klasa ma nazwę, a sklep ma lokalizację. W ten sposób
byty i atrybuty mogą opisać wszystko. Relacje mogą istnieć także między różnymi podmiotami.
Jednostka opisująca nauczyciela może być powiązana z jednostką opisującą klasę. W ten sposób,
używając bytów i relacji, sprowadziłem to, co obserwuję na świecie, w sposób, który mogę
koncepcyjnie opisać w bazie danych. Można sobie wyobrazić, że możemy się jeszcze bardziej
skomplikować, tworząc podtypy podmiotów (typy nauczycieli, typy samochodów) i wprowadzenie
pojęć takich jak dziedziczenie. Istnieje równowaga między uogólnieniem a specjalizacją podmiotów,
ale chodzi o to, że model może opisywać świat na wiele sposobów.
Klasyfikacja
Kryteria klasyfikacji systemów zarządzania bazami danych obejmują następujące elementy, które są
kolejno brane pod uwagę w kolejnych sekcjach:
• Model danych Model relacji encji jest sposobem opisywania danych na wysokim poziomie. Sposoby
niższego poziomu opisujące sposób przechowywania danych na komputerze są omówione w następnej
sekcji.
• Liczba witryn scentralizowanych i dystrybuowanych to buzzwords, które prawdopodobnie
napotkałeś wcześniej. Sposób, w jaki odnoszą się do baz danych, omówiono w sekcji „Scentralizowane
a rozproszone”.
• Rozwiązania kosztowe mogą obsługiwać gamę pod względem kosztów. Dostępne są bezpłatne i
otwarte rozwiązania, takie jak mySQL. Rozwiązania komercyjne są oferowane większym
przedsiębiorstwom, które chcą mieć bardziej konfigurowalne systemy.
Model danych
Istnieje kilka sposobów przechowywania danych w bazie danych, które są wydajne i zorganizowane.
Cztery najpowszechniejsze modele danych omówiono w następujących sekcjach: model relacyjny,
model nierelacyjny, model zorientowany obiektowo oraz model obiektowo-relacyjny.

Model relacyjny
Model zaproponowany w 1969 r. Przez Edgara F. Codda, nazwany modelem relacyjnym, stał się i nadal
jest de facto standardem. Relacja jest niczym innym jak matematycznym określeniem tabeli, więc z
tego faktu możemy stwierdzić, że model relacyjny używa tabel do reprezentowania danych. W modelu
relacyjnym tabela jest używana do opisania zestawu podobnych jednostek, takich jak użytkownicy lub
pacjenci. Każdy wiersz reprezentuje konkretną jednostkę (może być również nazywany obiektem lub
rekordem), a każda kolumna może być traktowana jako atrybut lub pole. W naszej tabeli użytkowników
każdy wiersz opisuje użytkownika MyAppoly. Kolumny mogą być takie jak imię, nazwisko, hasło, adres
i adres e-mail. Często tabele mają klucz podstawowy lub kolumnę, dla której wartość jest unikalna dla
każdego wiersza. Powiedzmy, że chcę przypisać każdemu użytkownikowi numer identyfikacyjny
klienta. Nie chcę, aby dwóch klientów miało ten sam numer identyfikacyjny, ponieważ byłoby to
sprzeczne z celem unikalnego numeru identyfikacyjnego klienta. Dlatego podczas konstruowania tabeli
mogłem uczynić ten numer ID kluczem podstawowym. To pozwala mi teraz odnosić się do
indywidualnych klientów bez szans na nakładanie się. Teraz opisałem, w jaki sposób dane mogą być
przechowywane w tabelach w bazie danych, ale jak mam z nimi współdziałać? Zazwyczaj baza danych
i jej specyficzne tabele są modyfikowane przy użyciu określonych operatorów, które zapewniają DBMS
i jego język podrzędny. Tak jak w przypadku wszystkich języków, są one wybredne i wymagają
konkretnych żądań, więc musisz bardzo jasno określić, co chcesz zrobić. Przypomnij sobie, że język
podrzędny daje programistom sposób na komunikację z DBMS. Jeśli byłby to SQL, popularny język
zapytań, operatory te składałyby się z INSERT (dodaj wpis do tabeli), DELETE (usuń wiersz z tabeli),
SELECT (pobierz informacje już zapisane w bazie danych) i UPDATE (zmodyfikuj istniejące wiersze),
wśród kilka innych. Operatorzy ci informują DBMS o odpowiednim dostosowaniu wpisu tabeli.
Structured Query Language (SQL) to zastrzeżony język zapytań (język danych) opracowany przez IBM,
który jest obecnie de facto międzynarodowym standardem i obsługiwany przez większość systemów
relacyjnych. Istnieje kilka komend wartych poznania oprócz powyższych, które pozwalają na bardziej
skomplikowane operacje. Jednym z przykładów jest JOIN, który jest używany w połączeniu z SELECT.
Powiedzmy, że masz tabelę użytkowników, jak opisano powyżej. Powiedzmy, że masz oddzielną tabelę
o nazwie zwierzęta, która przechowuje dane dotyczące wszystkich zwierząt domowych użytkowników.
Każdy wiersz reprezentuje zwierzę, a kolumny zawierają nazwę, właściciela, kolor i typ. W tym
przykładzie kolumna właściciela tabeli zwierząt domowych powinna być odwzorowana na użytkownika
w tabeli użytkownika. Co jeśli chciałbym odpowiedzieć na następujące pytanie: „Jakie są adresy
wszystkich użytkowników posiadających pytony jako zwierzęta domowe?” Ta prośba wymaga dostępu
do tabeli zwierząt domowych, aby pobrać wszystkich właścicieli, którzy mają pytony, a następnie podać
każdemu właścicielowi na liście właścicieli do tabeli użytkowników, aby uzyskać ich adresy. Jest to
proces dwuetapowy, który można rozwiązać za pomocą operacji JOIN, która zasadniczo łączy dwie
tabele oparte na wspólnej kolumnie. (W tym przykładzie udostępnione kolumny byłyby użytkownikami
i właścicielami.) Podkreślam ten przykład, aby pokazać, że żądania mogą się komplikować, biorąc pod
uwagę strukturę systemów relacyjnych, ale istnieją operacje, które pozwalają programistom uzyskać
odpowiedzi na ich pytania. Język zapytań i operatory, które właśnie opisałem, mają znaczenie
nieproceduralne użytkownicy mogą określić, czego chcą, ale niekoniecznie, w jaki sposób DBMS
powinien przejść do wykonania żądania. Nie jestem pewien, czy miałbyś zdecydowaną opinię na temat
tego, w jaki sposób dane są pobierane, ale może to mieć znaczenie z perspektywy szybkości.
Przejrzyjmy kilka innych pojęć i terminów dotyczących dokładności. Seria żądań składających się na
konkretne zadanie nazywana jest transakcją - na przykład wszystkie żądania wymagane do pomyślnego
zarejestrowania użytkownika i jego zwierzęcia mogą zdefiniować transakcję. Istnieje kilka reguł dla
transakcji, które nie są wyłączne dla systemów relacyjnych, ale zostaną omówione tutaj krótko. Po
pierwsze, transakcje mają znaczenie atomowe, są wszystkie lub nic. Użytkownik jest całkowicie

zarejestrowany lub baza danych pozostaje niezmieniona. Jest to pomocne, ponieważ jeśli proces nie
powiedzie się w połowie z jakiegokolwiek powodu, w tabeli nie ma niekompletnych wierszy. To
skomplikowałoby system. Po drugie, transakcje są trwałe, co oznacza, że natychmiast zmieniają bazę
danych i są dostępne zaraz po zakończeniu transakcji. Nie może być w tym opóźnienia, w przeciwnym
razie miałoby to wpływ na całe doświadczenie witryny. Wyobraź sobie, że aktualizacja listy znajomych
na Facebooku zajmie tydzień za każdym razem, gdy przyjmiesz nowego przyjaciela. Po trzecie,
transakcje są izolowane, co oznacza, że dwie transakcje są rozpatrywane niezależnie przez DBMS.
System został zaprojektowany w sposób, w jaki transakcje mogą być wykonywane jednocześnie lub
jeden po drugim, zwany serializowalnym - a wynik powinien być taki sam. Są to uproszczone opisy
transakcji, ale powinny pomóc ci zrozumieć, w jaki sposób DBMS myśli o żądaniach. Ostatnim
terminem, o którym należy wspomnieć, jest normalizacja, która odnosi się do procesu eliminowania
nadmiarowości w bazach danych. Wróćmy do naszego przykładu tabel użytkowników i zwierząt. Co się
stanie, jeśli programista utworzy kolumnę w tabeli naszych zwierząt domowych o nazwie adres
właściciela? Czy te informacje nie są już zapisane w tabeli użytkowników? W tym przypadku kolumny
adresu byłyby zbędne i jest to zmarnowane miejsce. Normalizacja pomaga nam zredukować
zmarnowaną przestrzeń. Istnieje jednak argument przeciwko temu punktowi. Jeśli często zadaję
pytanie, które postawiłem wcześniej, dotyczące adresu wszystkich osób, które posiadają python (ten,
dla którego musiałem użyć JOIN), moje stanowisko może być inne. Połączenia mogą być kosztowne,
ponieważ DBMS musi łączyć dwie tabele, a następnie znaleźć informacje, potencjalnie kosztowny
proces w zależności od wielkości tabel. Utworzenie zbędnej kolumny może być łatwiejsze i bardziej
ekonomiczne. Tego typu decyzje mogą być podejmowane przez najmądrzejszych administratorów baz
danych (DBA), którzy dokładnie rozumieją, jak wykonywane są żądania. Na szczęście zatrudniłeś
jednego, a po przeczytaniu tej części możesz nawet zrozumieć, co ci mówi.
Model nierelacyjny
Modele nierelacyjne, jak można się domyślić, są modelami, które nie używają tabel jako podstawowej
struktury danych. Dlatego ta kategoria obejmuje wiele, w tym sieci, modele hierarchiczne (myślenie
drzewa genealogiczne) i listy. Jednym z terminów wartych szczególnej uwagi jest NoSQL. Systemy
relacyjne doskonale nadają się do bardziej skomplikowanych danych, w których będą wymagane
zapytania dotyczące relacji między podmiotami (na przykład między użytkownikami a ich zwierzętami
domowymi). NoSQL zapewnia to, co niektórzy twierdzą, że jest innym rozwiązaniem. Systemy NoSQL
są idealne do przechowywania dużych ilości prostych danych, takich jak pary wartości kluczy
(firstName: Vinay). W tych prostych przypadkach NoSQL oferuje doskonałą wydajność i skalowalność.
Jeśli twój zespół uważa, że taka ścisła struktura relacyjna nie jest konieczna i że masz do czynienia z
przechowywaniem i odzyskiwaniem dużych ilości danych, gdzie relacja między przechowywanymi
elementami nie jest tak ważna, systemy zarządzania bazami danych NoSQL są bardzo użyteczne i
prawdopodobnie bardziej skuteczne. Dostępne są otwarte bazy danych NoSQL, takie jak MongoDB.
Model obiektowy
Zorientowane obiektowo bazy danych koncentrują się wokół koncepcji obiektu w kontekście
obiektowych języków programowania. Te obiekty opisz jednostki, a każdy obiekt składa się z szeregu
opisujących go właściwości lub atrybutów, a także szeregu metod lub funkcji związanych z obiektem.
Tak jak poprzednio, w każdym obiekcie musi być coś unikalnego, więc często używany jest identyfikator
obiektu. Z technicznego punktu widzenia relacje między obiektami używają wskaźników, ale możesz
myśleć o tym w następujący sposób: obiekt opisujący właściciela zwierzęcia może przechowywać
identyfikator obiektu obiektu zwierzęcego, który opisuje szczegóły zwierzęcia. Jeśli więc chcesz uzyskać
szczegóły dotyczące zwierzaka użytkownika X, możesz uzyskać dostęp do obiektu użytkownika X,
uzyskać odpowiedni identyfikator zwierzaka użytkownika, a następnie uzyskać dostęp do obiektu dla

zwierząt domowych. Obiekty te mogą znajdować się w hierarchii, aby nadać systemowi większą
strukturę, a także korzystać z dziedziczenia i innych cech związanych z modelami obiektowymi. Modele
zorientowane obiektowo są potężne, ponieważ pozwalają zachować skomplikowaną naturę niektórych
obiektów. Ponadto pomagają oddzielić strukturę obiektów od operacji, które można zastosować do
obiektów. Szczegóły dotyczące działania tych modeli pozostaną na dłużej prace techniczne, ale wiele
terminów omówionych w „Modelu relacyjnym” przenosi się do tego. Na przykład modele
zorientowane obiektowo mają również język zapytań: język zapytań obiektowych (OQL)
Model obiektowo-relacyjny
Aspekty obiektowe trafiły do systemów relacyjnych, aby połączyć najlepszą część obu światów w
modelach obiektowo-relacyjnych. W systemie obiektowo-relacyjnym można na przykład zdefiniować
własny typ.
XML
Jak wspomniano wcześniej , XML jest językiem znaczników, który można wykorzystać do nadania
struktury dokumentom. Dlatego można go użyć do zdefiniowania struktury danych i jest
podstawowym sposobem przekazywania danych przez sieć (myślenie o stronach internetowych lub
kanałach RSS).
Scentralizowane a rozproszone
Architektura klient-serwer opisuje relację między użytkownikiem końcowym a DBMS. Klienci składają
się ze wszystkich aplikacji, które współdziałają z DBMS, a DBMS jest w rzeczywistości serwerem, który
przetwarza i wykonuje żądania. Rzeczywisty komputer, który przechowuje wszystko, może być
scentralizowany lub rozproszony w naturze. Po scentralizowaniu wszystkie żądania trafiają do jednego
serwera, na którym przechowywane są wszystkie dane. W tym systemie istnieje jeden punkt awarii,
jeśli serwer z jakiegoś powodu miałby się zepsuć, a aplikacja polegała na nim to nie zadziała. Dlatego
w miarę poprawy komunikacji i technologii baz danych organizacje zdały sobie sprawę, że system
rozproszony może przynieść wiele korzyści. A jeśli nie posiadam jednego centralnego serwera bazy
danych, co jeśli mam wiele, z których każdy może komunikować się ze sobą? Gdyby tak było, różne
części pojedynczego żądania mogły być wykonywane na różnych maszynach w rozproszonej sieci
serwerów baz danych. Chociaż dane mogą spoczywać na kilka różnych witryn zarządzanych przez sieć
za pomocą oprogramowania, użytkownicy aplikacji nigdy by się nie dowiedzieli. Aby ponownie
przyjrzeć się naszemu przykładowi, tabela użytkowników i tabela zwierząt mogą teoretycznie być
przechowywane na różnych serwerach. Typowy system rozproszony ma kilka cech, ale niektóre z
najważniejszych obejmują autonomię lokalną (każda witryna powinna być niezależna od siebie), brak
ośrodka centralnego, niezależność lokalna (użytkownicy nie powinni wiedzieć, w której witrynie
przechowywane są dane) i prawie każda inna rzecz, która pozwala mu funkcjonować dokładnie tak, jak
system nie dystrybuowany. Jak wynika z popularności tego słowa rozpowszechnianego w świecie
technicznym, przetwarzanie rozproszone stało się popularne i z ważnych powodów. Korzyści obejmują:
• Doskonała racjonalność - dane już są rozpowszechniane. Jeśli myślisz o wspólnej organizacji, dane już
są rozpowszechniane. Niezależnie od tego, czy są rozproszone między biurami geograficznymi, czy
wewnętrznie przez podział, istnieją logiczne podziały na bazy danych. Dlatego, jeśli inne korzyści są
istotne, dlaczego nie zachować tej rozproszonej jakości? Mogłoby to umożliwić każdej grupie
zarządzanie swoimi danymi i ich danymi bez wymyślić sposób na połączenie tego wszystkiego w
scentralizowany serwer. Na przykład dla Pepsi Asia ma sens przechowywanie niektórych danych w Azji.

• Zwiększona wydajność i wydajność - Intuicyjnie przetwarzanie danych jest najbardziej efektywne,
gdy odbywa się najbliżej miejsca, w którym zostało złożone żądanie. Dlatego sensowne jest, aby
najtrafniejsze dane mieszkały najczęściej w pobliżu osób, które go używają. Pomocny może być system
rozproszony z najbardziej efektywną alokacją danych całej organizacji. Ponadto wydajność można
poprawić, gdy zapytania są rozłożone na wiele komputerów.
• Zwiększona niezawodność - ponieważ informacje są dostępne na wielu komputerach (można również
utworzyć kilka kopii), prawdopodobieństwo, że cały system jest w danym punkcie obniżony, jest
znacznie niższe niż w przypadku scentralizowanego systemu.
• Regulowana ekspansja - rozproszone systemy są łatwo skalowalne w poziomie, co oznacza, że łatwo
jest dodać więcej komputerów do systemu. Powiedzmy, że MyAppoly używasz obecnie pięciu
komputerów w Stanach Zjednoczonych do przechowywania informacji. Stosunkowo łatwo jest dodać
szóstą, zwłaszcza w porównaniu z skalowaniem w pionie, czyli dodaniem większej ilości pamięci do
konkretnego komputera. Usługi takie jak Amazon Web Services są tak popularne, że umożliwiają
organizacjom dodawanie i odbieranie serwerów w zależności od zapotrzebowania. Ten płynny sposób
skalowania i zmniejszania pozwala organizacjom efektywniej wydawać swoje zasoby. Nie ma sensu
kupować dużej pojemności, gdy raz na jakiś czas używasz takiej pojemności (np. Gdy masz promocję
na swojej stronie). Wady takiego systemu są mniejsze, ale istnieją. Po pierwsze, ponieważ dane mogą
znajdować się w kilku witrynach, przetwarzanie zapytań, które wymaga połączenia danych między
serwerami, może być kosztowne. Po drugie, różne funkcje, które zapewnia DBMS (bezpieczeństwo,
zarządzanie współbieżnością itd.), Są bardziej skomplikowane technicznie w system rozproszony w
porównaniu do systemu scentralizowanego - ale najprawdopodobniej nie jesteś tym, który musi się
tym martwić.
Inne tematy
Inne wymagania dotyczące zarządzania bazami danych dotyczą współbieżności, bezpieczeństwa i
optymalizacji, które są kolejno traktowane w następnych sekcjach.
Konkurencja
Nie chcesz, aby wielu użytkowników korzystających z bazy danych miało jakoś sprzeczne żądania. Jeśli
znajomy z Facebooka zablokuje Cię w tym samym czasie, w którym wyślesz mu wiadomość, w jaki
sposób Facebook sobie z tym poradzi? To pytanie dotyczy współbieżności. W kontekście baz danych
dostęp równoległy oznacza, że wielu użytkowników może uzyskać dostęp do bazy danych lub wiele
transakcji może być przetwarzanych w tym samym czasie. Ponieważ systemy DBMS obsługują
współbieżność, muszą również być w stanie kontrolować potencjalne dylematy, które mogą powstać,
gdy wiele transakcji próbuje jednocześnie zmienić bazę danych. Na przykład, jeśli dwóch użytkowników
dodaje rekomendację do restauracji na Yelp w tym samym czasie, w jaki sposób Yelp to zarządza?
Wiedząc, że systemy DBMS radzą sobie z tym, wystarczy, ale po więcej szczegółów pojawia się kilka
problemów współbieżności:
• Utrata aktualizacji - Gdy dwie transakcje próbują zaktualizować tę samą wartość, jedna może zostać
utracona.
• Niezatwierdzona zależność-transakcja może uzyskać dostęp do wartości, która została
zaktualizowana, ale jeszcze nie zatwierdzona przez inną transakcję.
• Niespójna analiza - gdy dwie transakcje mają konkurencyjne cele, kroki mogą nie być ze sobą spójne.

Problemy te są zazwyczaj rozwiązywane za pomocą koncepcji zwanej blokowaniem, w której określony
obiekt lub wartość zostaną zablokowane i dostępne tylko dla jednego procesu. Istnieje kilka typów
blokad, ale najważniejsze jest to, że blokowanie dodaje czas oczekiwania między poszczególnymi
procesami, aby zapewnić, że nie dojdzie do kolizji dwóch transakcji. Większość rozwiązań jest
niedoskonała, a impas jest jednym z takich przykładów. Dwie transakcje mogą blokować się nawzajem
z powodu dostępu do niektórych informacji, co prowadzi do nieskończonego czasu oczekiwania.
Zakleszczenie należy przerwać, przerywając jedną z transakcji, wprowadzając złożoność i opóźnienie w
systemie.
Bezpieczeństwo
W lutym 2013 r. Naruszenie bezpieczeństwa na Twitterze mogło zagrozić danych nawet 250 000
użytkowników. „Ten atak nie był dziełem amatorów i nie wierzymy, że był to odosobniony incydent”,
powiedział w blogu Bob Lord, dyrektor ds. Bezpieczeństwa informacji Twitters. „Atakujący byli
niezwykle wyrafinowani i wierzymy, że inne firmy i organizacje również zostały niedawno
zaatakowane”. Powszechne stają się przypadki naruszenia bezpieczeństwa baz danych, w wyniku
których hasła użytkowników lub numery kart kredytowych klientów są rozpowszechniane w Internecie.
Klienci dowolnej witryny wymagają poziomu ochrony, a firmy muszą zapewnić bezpieczeństwo swoich
danych, w przeciwnym razie klienci odejdą. DBMS chronią dane przed nieautoryzowanym dostępem,
a także przed niewłaściwą modyfikacją danych (zachowując integralność danych) na dwa następujące
sposoby:
• Kontrola uznaniowa - w tym modelu każdemu użytkownikowi przypisywane są odpowiednie prawa
dostępu do różnych obiektów w bazie danych. Uznaniowa kontrola wydaje się być bardziej elastyczna
z dwóch rodzajów sterowania.
• Kontrola obowiązkowa - przy obowiązkowej kontroli każdemu obiektowi w bazie danych
przypisywany jest poziom klasyfikacji, a każdemu użytkownikowi przyznawany jest poziom zezwolenia,
tak jak przedstawiono to w filmach FBI i CIA, a zatem może on uzyskać dostęp tylko do zestawu
obiektów danych w poziom klasyfikacji użytkownika.
Zasadniczo DBMS może odpowiednio etykietować użytkowników i dane, aby upewnić się, że nikt, kto
jest nieautoryzowany, nie może uzyskać dostępu do danych prywatnych ani nimi manipulować. Zwykła
nazwa użytkownika i hasło są również skutecznymi i niezbędnymi barierami. Jako DBMS kontrolują
dodatkowo kontrole, ścieżki audytu i logi systemowe, które śledzą transakcję, czas transakcji i
użytkownika, który wydał żądanie. Dzienniki te mogą być wykorzystane do śledzić aktywność wokół
incydentu phishingowego. Może pojawić się kilka komplikacji, które nie wydają się natychmiast
rozwiązywalne przez opisane tutaj systemy kontroli, chociaż administratorzy baz danych mogą używać
DBMS i innych narzędzi do zabezpieczenia się przed nimi. Jeden przykład dotyczy przepływu informacji
z „haves” do „have nots”. Może się zdarzyć sytuacja, w której użytkownik, na przykład z większym
luzem, zmienia dane w taki sposób, aby dać komuś z niższym zezwoleniem na dostęp do niego . Ten
przepływ musi być kontrolowany. Menedżerowie bazy danych MyAppoly mogą chcieć kontrolować
wnioskowanie - problem dla statystycznych baz danych. MyAppoly może używać statystycznych baz
danych, które nie dostarczają użytkownikom konkretnych informacji o innych użytkownikach, ale
oferują zbiorcze statystyki dotyczące puli użytkowników. Użytkownicy indywidualni niechętnie
zezwalający innym na poznanie szczegółów dotyczących ich wynagrodzenia, wieku lub innych danych
osobowych mogą być bardziej skłonni do dzielenia się informacjami, jeśli są dostępne tylko wtedy, gdy
stają się anonimowe w formie statystyki. Jeden problem polega na tym, że określone filtrowanie może
umożliwić komuś wyciągnięcie wniosków na temat konkretnego użytkownika, co nie powinno być
dozwolone. Na przykład, jeśli zażądasz średniej pensji wszystkich właścicieli pytonów w Cambridge, ale

istnieje tylko jedna taka osoba, która pasuje do tego opisu, średnia pensja, którą zwróci żądanie, będzie
wynagrodzeniem danej osoby. DBMS powinien chronić przed tym. Szyfrowanie danych to metoda
ochrony danych przechowywanych lub przesyłanych przez Internet. Szyfrowanie danych pociąga za
sobą pobranie zwykłego tekstu (tak jak go przeczytamy) i przekazanie go za pomocą algorytmu z
określonym kluczem szyfrowania w celu wygenerowania zaszyfrowanego tekstu. Mówi się, że dane są
szyfrowane i nie można ich odczytać - dosłownie wygląda jak losowy zestaw znaków. Tylko właściwy
klucz deszyfrujący może odszyfrować tekst. W ten sposób, gdy haker próbuje uzyskać dostęp do
danych, prawdopodobnie zostanie zniechęcony. Podsumowując, DBMS i inne narzędzia służą do
ochrony danych. Żadne rozwiązanie nie jest idealne, dlatego nadal uważam bezpieczeństwo za
zagrożenie. Celem systemu bezpieczeństwa jest zniechęcenie do wtargnięcia, ponieważ koszt
włamania do systemu jest większy niż potencjalna wypłata.
Optymalizacja
Istnieje wiele sposobów optymalizacji systemów baz danych, dzięki czemu mniej miejsca jest
wykorzystywane, a informacje mogą być dostępne i aktualizowane szybciej. W systemach relacyjnych
zapytania są nieproceduralne i polegają na automatycznym optymalizatorze, który analizuje żądanie i
wybiera najlepszą metodę jego wykonania. Sposób konstruowania zapytania może jednak wpłynąć na
sposób, w jaki optymalizator zdecyduje się odpowiedzieć, więc inżynierowie baz danych opracowali
bystre oko, aby wiedzieć, jakie typy zapytań mogą być bardziej wydajne. Z drugiej strony, w systemach
nierelacyjnych optymalizacja jest kontrolowana ręcznie, więc stosowane są nieco inne metody. Innym
obszarem, w którym można zoptymalizować bazy danych, zwłaszcza w przestrzeni kosmicznej, jest
redundancja. Mówi się, że dane są zintegrowane po usunięciu nadmiarowości informacji. Na przykład
na każdym kawałku papieru w jego pliku marnotrawne jest posiadanie imienia, planu ubezpieczenia i
adresu pacjenta. Zintegrowane dane oznaczają, że takie powtarzanie jest usuwane i przechowywane
tylko w jednej tabeli, jeśli mówimy o relacyjnych bazach danych. Przede wszystkim względy projektowe
bazy danych muszą być inteligentne. Powinien odzwierciedlać rzeczy, których potrzebujesz najszybszy
lub aktualizować najbardziej. W przeciwnym razie, niezależnie od tego, jak dobrze pisane są zapytania
lub jakich narzędzi używa się, wadliwy projekt bazy danych będzie nieoptymalny i spowoduje
marnowanie czasu, pieniędzy i przestrzeni. Część tego dotyczy sposobu organizacji tabel, innego
sposobu przechowywania danych. Proces wyszukiwania i przechowywania może być zoptymalizowany
za pomocą pojęć takich jak wyszukiwanie binarne, algorytmy sortowania i tabele mieszania, które służą
jednemu celowi: aby sprawniej sortować, wstawiać i uzyskiwać dostęp do danych. Sposób, w jaki
przechowujesz informacje, powinien być określony na podstawie tego, w jaki sposób zamierzasz je
później wykorzystać.
Big Data
Czym różni się big data od zwykłych danych? Organizacje oczywiście gromadziły informacje, nawet
zanim pojawiły się komputery, ale jest ważna zmiana: sama kwota. Rozmiar zebranych danych nie
może być przetwarzany za pomocą naszych tradycyjnych metod. Relacyjne bazy danych są wypychane
na bok, ponieważ są po prostu zbyt kosztowne i restrykcyjne; bardziej skalowalne i elastyczne
nierelacyjne modele wysuwają się na pierwszy plan. Szacuje się, że w 2010 r. utworzono 1,2 zettabajta
(1,2 × 1021 bajtów) danych. Dla porównania na naszej planecie znajduje się od 1020 do 1024 ziaren
piasku. Wyobraź sobie przesiewanie tego wszystkiego! Jeśli zakładasz, że ilość danych, które mamy
podwaja się co kilka lat, jest dla wielu centrów danych. Przed skomentowaniem, w jaki sposób należy
nawet zacząć studiować tak dużo danych, istnieje kilka terminów używanych do opisu danych. Pierwszy
to wolumin, który jest najbardziej oczywisty z nazwy dużych danych. Ilość informacji jest największym
problemem i skłoniła inżynierów do zastanowienia się, jak systemy rozproszone mogą służyć jako
rozwiązanie. Dalej jest prędkość, która odnosi się do szybkości tworzenia nowych danych. Szybkość

danych na Facebooku jest prawdopodobnie znacznie wyższa niż na przykład w MyAppoly. Dzięki tak
wielu interakcjom na Facebooku każdego dnia Facebook musi podjąć ważną decyzję: co przechowuje i
co wyrzuca? Podobne witryny internetowe mają podobny dylemat. Za każdym razem, gdy użytkownik
kliknie element lub napisze wyszukiwane hasło, firma musi zdecydować, czy chce je zapisać. Jednak im
więcej zdecydują się zapisać, mogą zagrozić szybkości, z jaką są w stanie konwertować dane na
spostrzeżenia. Jeśli sprzedawcy detaliczni spowalniają dostosowywanie korzystania z Internetu dla
swoich klientów z powodu opóźnienia w przetwarzaniu danych, szybsi konkurenci prawdopodobnie
wygrają. Na koniec jest różnorodność. Jeśli dane pochodzą z kilku źródeł i mają różne formy,
przedstawia znacznie bardziej skomplikowany zestaw problemów do rozwiązania. Możesz teraz udać
się do zespołu ds. Danych i powiedzieć im, że różnorodność danych komplikuje możliwość ich
przechowywania, a aktualna prędkość przytłacza ograniczoną pojemność serwera. Mówiąc bardziej
potocznie, można powiedzieć: „Potrzebujemy więcej pieniędzy!” - ale byliby bardziej pod wrażeniem
bardziej technicznego wyrażenia. Załóżmy, że masz dużą ilość danych o znacznej różnorodności.
Szanse, że uda ci się zrozumieć wszelkie informacje, patrząc na nie, są niewielkie, zwłaszcza jeśli nie ma
oczywistego wzorca. Jednym słowem w big data jest Hadoop, struktura oprogramowania, która
umożliwia organizacjom przeprowadzanie testów na danych z nadzieją na udzielenie odpowiedzi na
pytania. Jak już wspomniałem we wcześniejszych rozdziałach, architektura rozproszona jest kluczem
do naszej zdolności do przechowywania i przetwarzania tej ilości informacji. Hadoop umożliwia
organizacjom zrozumienie ich danych poprzez rozprzestrzenianie ich na kilka potężnych procesorów
to działa równolegle do badania informacji. Ogólna metoda, której używa Hadoop, nazywa się
MapReduce, która składa się z dwóch części: mapy i redukcji. Powiedzmy, że masz jakieś pytanie, które
chcesz określić na podstawie swojego zestawu danych, a twoi inżynierowie piszą funkcję, która
teoretycznie da właściwą odpowiedź. Mapa rozdzieli zadanie na kilka części i rozdzieli je na kilka
maszyn. Po zakończeniu tej fazy Zmniejszenie spowoduje połączenie wyników w jedno zadanie, aby
zakończyć analizę. Żadna pojedyncza maszyna nie byłaby w stanie wykonać tak dużo pracy w
odpowiednim czasie, więc strategia Hadoop „dziel i zwyciężaj” jest bardzo potężnym narzędziem.
Wniosek
Nauczyłeś się podstaw działania MyAppoly na zapleczu, interakcji użytkowników na froncie i sposobu,
w jaki dane wpływają na to wszystko. Twój zespół inżynierów jest zachwycony, że udało Ci się to
osiągnąć do tej pory.

Wykorzystanie istniejącego kodu: API, biblioteki, usługi sieci Web i Projekty Open-Source

Wyobraź sobie, o ile wolniej rozwinęłoby się społeczeństwo, gdyby nikt nie mógł wykorzystać
wynalazków innych do projektowania nowych produktów. Prawna koncepcja własności intelektualnej
została stworzona, aby dać wynalazcom wystarczającą zachętę finansową do tworzenia rzeczy, z
których można czerpać dochód dla termin wyłącznego prawa. Jednak ostatecznie inni mogą i powinni
być w stanie wykorzystać te innowacje do dokonywania własnych odkryć. Być może lek opracowany
dla jednej choroby może zostać przystosowany do leczenia innego. Być może elastyczne szkło
wykonane z myślą o bardziej trwałych naczyniach może być używane do tworzenia niezniszczalnych
ekranów telefonów komórkowych. Nasze społeczeństwo nieustannie poszukuje następnej najlepszej
rzeczy i nie możemy spodziewać się jej znalezienia, jeśli zawsze zaczynamy od zera.
Teraz, gdy rozumiesz wszystkie kluczowe elementy swojej aplikacji MyAppoly, musisz rozszerzyć swoją
dziedzinę gry, aby wziąć pod uwagę ważny trend: wykorzystanie istniejącego kodu. Istnieje wiele
funkcji, które MyAppoly może chcieć powiedzieć, mapa. Ale nie warto budować zespołu od podstaw,
zwłaszcza że inne firmy poświęciły już swój czas i pieniądze. Gotowość Google do umożliwienia
programistom korzystania z Google Maps wskazuje na kluczowy czynnik szybkiego rozprzestrzeniania
się stron internetowych i aplikacji w erze Web 2.0. Popularne powiedzenie „Nie wymyślaj koła”
definiuje świat technologii i pojawiła się kultura wymiany informacji. Firmy internetowe wykorzystują
partnerstwa i umowy do ochrony swoich informacji, ale ogólnie są bardziej otwarte na dzielenie się
swoimi odkryciami niż organizacje z przeszłości. Ta kultura współpracy częściowo wyjaśnia niezwykły
wzrost, płodność i bogactwo Doliny Krzemowej. Chcesz dać swojemu zespołowi czas na skupienie się
na tym, co naprawdę sprawia, że MyAppoly jest inny, a nie na samodzielnym przebudowywaniu kodu,
który już inne firmy mogą ci zaoferować Ale jakie są te gotowe narzędzia do wykorzystania? Tu
opisano podstawowe elementy interfejsów programowania aplikacji (API) i kanałów internetowych.
Dotyczy również ruchu open source i jego znaczenia.
Interfejsy programowania aplikacji
Wszystkie interfejsy API, usługi internetowe i kanały dotyczą ogólnej koncepcji wymiany danych
między ludźmi, stronami internetowymi i aplikacjami. Ta sekcja skupia się na interfejsach API. Załóżmy,
że chcesz pokazać użytkownikom lokalizację najbliższych bankomatów na mapie i chcesz akceptować
płatności kartą kredytową w MyAppoly. Twój zespół może zbudować te funkcje od podstaw, co
znacznie wydłuży czas rozwoju i może opóźnić zaplanowaną datę uruchomienia lub wykorzystać pracę
innych osób, takich jak Mapy Google i Stripe. Niektóre interfejsy API, z których możesz skorzystać, są
bezpłatne, a inne wymagają płatności. Mapy Google umożliwiają korzystanie z ich map w MyAppoly za
darmo, natomiast Stripe przetwarza wszystkie płatności kartą kredytową za niewielką opłatą.
Możliwość łatwej integracji technologii w ten sposób, dzięki której produkt jednej firmy można
podłączyć do innego, pozwoliło startupom szybko się rozwijać i stać się wyrafinowanymi w stosunkowo
krótkim czasie. MyAppoly może korzystać nie tylko z Interfeju API innych, ale także poprzez
wypuszczenie jednego z nich. Jeśli inne firmy uzależnią się od danych i funkcji MyAppoly
udostępnianych za pośrednictwem interfejsu API, model biznesowy MyAppoly stanie się jeszcze
bardziej atrakcyjny.
Korzystanie z API innych użytkowników
Do istotnych zalet i wad korzystania z interfejsów API należą:
Zalety:

• Przewaga komapratywna. Korzystanie z interfejsów API innych osób pozwala skupić się na
podstawowej kompetencji i propozycji wartości. W ten sam sposób, w jaki tradycyjny biznes może
zlecić wykonanie nieistotnej pracy, takiej jak edycja dokumentów lub zwrot kosztów, możesz zlecić
taką pracę, jak przetwarzanie płatności i funkcje map.
• Oszczędza czas programowania. Zlecanie pracy noncore innym firmom za pomocą ich interfejsów API
oszczędza czas zespołu programistów.
• Wykorzystaj wiedzę innych. Firmy zazwyczaj udostępniają interfejsy API w zakresie swoich
podstawowych kompetencji. Niezależnie od tego, czy ich API dostarcza informacji czy funkcjonalności,
są szanse, że firma zainwestuje dużo czasu. Nawet jeśli twój zespół mógłby wykonać świetną robotę,
czemu nie powierzyć odpowiedzialności firmie, która skupia się wyłącznie na rozwiązaniu tego
problemu?
• Obsługa funkcji Noncore. Jeśli twój zespół musiałby zbudować funkcję noncore, musiałby również
poświęcić czas na jej utrzymanie. Jest to dodatkowe marnotrawstwo. Firmy, których technologia
używasz regularnie, aktualizują swoje API, dzięki czemu uzyskasz utrzymanie, często bezpłatne.
• Dostęp do informacji. Wiele interfejsów API zapewnia dostęp do danych. Często dane te są dostępne
na stronie internetowej firmy, ale w formacie, który nie sprzyja gromadzeniu na skalę. Jeśli API może
dać ci te same dane w formacie, który pozwala ci łatwiej nimi manipulować, zaoszczędzi ci to dużo
czasu i kłopotów. Przykładem może być API pogody. Witryna może z czasem pokazywać codzienną
pogodę w danym mieście, ale wyobraź sobie, że prowadziłeś badanie globalnego ocieplenia i musiałeś
zbierać codzienne dane z 10 miast w ciągu ostatnich 50 lat. Byłoby bardzo uciążliwe, gdyby trzeba było
ręcznie skopiować każdy numer ze strony internetowej. Zamiast tego API może umożliwić szybki
dostęp do wszystkich danych, które chcesz pobrać.
Niedogodności:
• Zależność. Jeśli z jakiegoś powodu firma działająca za interfejsem API zdecyduje się na zmianę zasad
lub zamknięcie go, aplikacja internetowa przestanie działać prawidłowo. Ryzyko to jest częścią każdej
firmy, która zależy od stron trzecich. Osobisty osąd wpłynie na twoją decyzję tutaj. Czy mają wielu
dużych klientów? Czy działają dobrze? Odpowiedzi na te pytania pomagają przewidzieć niezawodność.
• Nie na zamówienie. Możliwe jest również, że Twoje dokładne potrzeby nie zostaną zaspokojone przez
żaden interfejs API na rynku. Interfejsy API zapewniają ogólne rozwiązania, ale nie ma gwarancji, że
będzie działać idealnie dla Twojej witryny. Dlatego może istnieć napięcie między dostosowaniem się
do tego, co zapewnia API w imię zalet wymienionych powyżej i budowanie całej funkcji od podstaw,
aby uzyskać pełen zakres funkcjonalności.
Tam, gdzie wyjdziesz po zważeniu, lista zalet i wad będzie zależeć od konkretnego interfejsu API i jego
funkcjonalności. Pamiętaj tylko, że wykorzystywanie istniejącego kodu jest trendem w całej branży, a
nadmierny konserwatyzm może rzucić ci cień na konkurentów MyAppoly.
Udostępnianie API
Wyobraź sobie, że MyAppoly umożliwiło swoim użytkownikom dopasowanie losowych próbek pisma
ręcznego do konkretnych osób. Być może budujesz to narzędzie do badań kryminalistycznych,
elektronicznej weryfikacji płatności, historyków, amatorów genealogów lub archiwistów holografów.
Jednym ze sposobów, aby wszystkie te scenariusze wykorzystania były możliwe jednocześnie, byłoby
wydanie API MyAppoly. Zalety udostępniania interfejsu API MyAppoly obejmują:

• Skalowanie integracji klienta. Jeśli chcesz dać różnym potencjalnym partnerom dostęp do twoich
danych lub funkcjonalności, bólem byłoby, gdybyś musiał stworzyć niestandardowe rozwiązanie dla
każdego z nich. Dlaczego nie ujednolicić interfejsu w postaci interfejsu API i umożliwić swoim
partnerom dostęp do tego, czego chcą w ramach podanych parametrów?
• Inne zależne od Ciebie. Jeśli Twój interfejs API stanie się kluczowym elementem działania kilku firm,
wygenerowałeś dodatkowe źródło wartości dla swojej firmy. Inni polegają na tobie. Pomyśl o
wszystkich aplikacjach firm trzecich, które są zbudowane na Facebooku. Gdyby Facebook zniknął,
wyobraź sobie, jak wiele innych firm upadłoby. To niewątpliwie wspiera wycenę i sukces Facebooka.
• Różnorodność metod dystrybucji. Użytkownicy są przyzwyczajeni do uzyskiwania dokładnie takich
informacji, jakich potrzebują, dokładnie w taki sposób, w jaki chcą. Udostępnianie danych lub
funkcjonalności na swojej stronie internetowej często nie jest już możliwe. Interfejs API może
udostępniać te same informacje, które już znajdują się w witrynie, osobom, które chcą użyć go w inny
sposób. Udostępniając tę alternatywną metodę dostępu, zwiększasz swój rynek.
• Źródło dochodów. Jeśli zdecydujesz się obciążyć innych za korzystanie z interfejsu API, może to
stanowić znaczne źródło przychodów.
• Więcej danych. Za każdym razem, gdy ktoś dzwoni do twojego API, możesz nagrać te informacje.
Dane te mogą ostatecznie pomóc w zidentyfikowaniu trendów w branży lub możliwości nowych
funkcji.
• Wartość marki. Nawet jeśli zdecydujesz się udostępnić swój interfejs API za darmo i jest on
powszechnie używany, generowana wartość zostanie zwrócona w postaci marki i reputacji. Może
pomóc ci stać się liderem w twojej dziedzinie i zwolennikiem dzielenia się wiedzą w erze informacji.
Musisz również wziąć pod uwagę wady:
• Zasoby. Interfejsy API mogą być skomplikowane w budowie, utrzymaniu i obsłudze. Wymaga to od
programistów API myślenia o abstrakcji i przewidywania, w jaki sposób można użyć API. Nawet po
zbudowaniu interfejsu API musi zostać zachowany. Jeśli na przykład podajesz dane za pośrednictwem
interfejsu API i rozszerzasz zestaw danych o hologramy o pliki audio, musisz odpowiednio
zaktualizować interfejs API. Wreszcie programiści próbujący zintegrować interfejs API ze swoimi
aplikacjami mogą wymagać wsparcia. Interfejs API bez wsparcia doprowadzi do frustracji i
ewentualnego bandonmentu. Jeśli chcesz udostępnić interfejs API, należy uprzedzić, że może to być
proces wymagający dużych zasobów.
• Bezpieczeństwo. Interfejs API pozwala użytkownikom uzyskać dostęp do danych. Ten portal może
ujawniać luki, które uniemożliwiają dostęp do innych informacji, których nie chcesz udostępniać.
Proliferacja API sugeruje jednak, że ryzyka te można uniknąć lub można nimi zarządzać
• Koszt. Za każdym razem, gdy programista używa Twojego interfejsu API (wykonując „wywołanie” lub
„żądanie” interfejsu API), MyAppoly podejmuje działania. Kto płaci za przetwarzanie tych żądań? Ty
robisz! W przypadku, gdy użytkownicy zaczną zarabiać miliony żądań, musisz z góry wyczuć, jak jesteś
gotów zapłacić za ich przetworzenie.

Od przyspieszenia eksplozji liczby interfejsów API - od zaledwie garstki w 2005 r. Do ponad 10 000 we
wrześniu 2013 r. - możesz spokojnie wywnioskować, że MyAppoly będzie potrzebować API, aby być
graczem. Sukces Twojego API będzie zależał od tego, jak łatwo jest dla programistów do nauki,
używania i integracji

Jak działają interfejsy API?
Techniczne interfejsy API mogą się skomplikować, ale podstawy są proste. Po pierwsze, ważne jest,
aby podkreślić, że interfejsy API to oprogramowanie-oprogramowanie. Aplikacje rozmawiają ze sobą
bez twojego zaangażowania. Jeśli na przykład MyAppoly musi pokazać pogodę, oprogramowanie może
komunikować się („nawiązywać połączenia”) z interfejsem API pogody w tle, aby uzyskać najbardziej
aktualny raport pogodowy przed pokazaniem go użytkownikowi, zgodnie z poniższym przykładem.
Jednym ze sposobów na odzyskanie pogody będzie strona internetowa pogody (bezpośredni dostęp).
Alternatywnie, możesz przejść przez pośrednika - interfejs API - który znajduje się między tobą a
witryną pogodową. Teraz zamiast uzyskiwać dostęp do pogody bezpośrednio przez przeglądarkę,
interfejs API informuje, że musisz przesłać dowolne dane za pomocą kodu. Ale skąd wiesz, co napisać?
Interfejs API udostępnia dokumentację, która informuje, jakie są prawidłowe żądania i jak dokładnie je
pisać. (Interfejs API jest wybredny i przetwarza kod tylko wtedy, gdy napiszesz go w sposób dokładnie
zrozumiały). Tak więc po przeczytaniu instrukcji i reguł interfejsu API określasz, że chcesz mieć pogodę,
pisząc funkcję getWeather opisaną w dokumentacji interfejsu API. Teraz, gdy nadasz funkcję API,
odwraca się ona i wchodzi w interakcję z serwerem w celu pobrania twoich informacji. Interfejs API
zwraca następnie wyniki w formacie łatwo przyswajalnym (zazwyczaj XML lub JSON, omówionym w
sekcji „Notacja obiektu JavaScript” tego rozdziału). W zależności od tego, co pozwala na to API, możesz
teoretycznie uzyskać wszystkie potrzebne informacje za pośrednictwem interfejsu API i nigdy więcej
nie musisz odwiedzać witryny za pomocą przeglądarki. Jednak nie chodzi tylko o dane, więc skup się
na projektowaniu i użytkowaniu. Wielu użytkowników będzie oczekiwało, że Twoja strona będzie
wyglądać dobrze, nawet jeśli oferujesz API. Interfejsy API rozszerzające funkcjonalność oprócz danych
działają w podobny sposób. Z tego przykładu widać, że interfejsy API są przeznaczone dla programistów
i można je zdefiniować jako „zestaw procedur (zazwyczaj funkcji) i towarzyszących im protokołów do
korzystania z tych funkcji, które stanowią elementy składowe do tworzenia oprogramowania”.
Pozwalają użytkownikom na łączenie się z aplikację za pośrednictwem bezpiecznego kanału, a
następnie uruchamianie funkcji za pomocą kodu w celu uzyskania informacji lub wypożyczenia
funkcjonalności. Dwa bardziej popularne typy interfejsów API - Reprezentatywny transfer stanu (REST)
i Prosty protokół dostępu do obiektów (SOAP) - są opisane i porównane w następne sekcje.
REST
REST to styl architektoniczny opracowany przez Roya Thomasa Fieldinga, aby umożliwić bardziej
skalowalną sieć. Aby podążać za stylem architektonicznym REST i zostać uznanym za RESTful, należy
postępować zgodnie z zestawem warunków, które nie zostały tutaj przedstawione, ale można je łatwo
znaleźć w Internecie. Każde żądanie składa się z dwóch części: punktu końcowego lub adresu URL i
komunikatu zawierającego żądanie. To żądanie REST jest wysyłane na specjalny adres URL za pomocą
metody GET opisanej w części 1. To żądanie składa się z kilku części, w tym adresu URL punktu
końcowego, identyfikatora programisty lub „klucza”, jeśli jest to wymagane (pomaga to API śledzić, kto
jest tworzenie żądań i jak często), pożądana akcja (np. getWeather) i parametry, które dają więcej
informacji o żądaniu (np. getWeather tylko na dziś i wczoraj). Wszystkie te informacje są kodowane w
adresie URL i wysyłane do interfejsu API za pośrednictwem GET. Następnie API dekoduje żądanie,
współdziała z serwerem w celu ukończenia żądanej akcji, a następnie zwraca użytkownikowi
odpowiedź.
SOAP
Rozpoczęty jako inicjatywa Microsoft w 1997 roku, SOAP to kolejny sposób na żądanie danych ze
zdalnych serwerów za pomocą HTTP. Podczas gdy w interfejsie API REST specyfikacja żądania jest
przesyłana w adresie URL, dzięki SOAP specyfika samego żądania jest zawarta w treści dokumentu XML.

Dokument XML, który tworzy wiadomość, musi spełniać specyfikacje określone w pliku WSDL (Web
Services Description Language). Ostatecznie wiadomość jest wysyłana za pośrednictwem POST lub
GET, ale tutaj ponownie zawarta jest specyfika żądań, takich jak pożądana akcja, klucz programisty i
parametry. W pewnym sensie SOAP przypomina wysyłanie żądania w kopercie (dokładne żądanie jest
ukryte), podczas gdy REST wysyła żądanie na pocztówkę (widoczne dla wszystkich). Jednak zarówno
podróżują pocztą, jak i HTTP. Podobnie jak w przypadku interfejsów API REST, odpowiedzią jest obiekt
XML.
Porównanie REST i SOAP
REST i SOAP przedstawiają następujące punkty porównania:
• Overhead. Ponieważ żądania REST są całkowicie zawarte w adresie URL, podczas gdy żądania SOAP
są zawarte w dokumencie, żądania SOAP wydają się być większe, aby wymagać więcej nakładu, i
zawierać dużo więcej informacji w różnych częściach komunikatu, które dodatkowo definiują żądanie.
• Przejrzystość. Aby kontynuować analogię pocztówki i koperty, wszystko jest otwarte z REST, a zatem
łatwiej monitorowane, podczas gdy tylko adres (URL punktu końcowego) jest widoczny z SOAP.
• Łatwość użycia. Żądania REST są generowane w prosty sposób. Porównanie to potwierdza
obserwacja, że 85% żądań Amazon pochodzi z API REST.
• Czas rozwoju. Interfejsy API REST są zazwyczaj szybsze w opracowywaniu niż interfejsy API SOAP,
zależnie od wiedzy indywidualnego programisty.
• Elastyczność. Ponieważ SOAP używa dokumentów XML jako wiadomości, więcej informacji można
zawrzeć w żądaniach SOAP niż w żądaniach REST, dzięki czemu interfejsy API SOAP mają większą
elastyczność
Poświadczenie
Jak omówiono w pierwszych sekcjach, możesz śledzić, kto używa Twojego API i czego żąda. Możesz
również skontaktować się z użytkownikami interfejsu API, aby potwierdzić dokładność danych i
bezpieczeństwo połączenia. Podejścia do uwierzytelniania obejmują:
• Otwórz API. Nie jest używane uwierzytelnianie. Nie ma barier w korzystaniu z API, kod można
rozpowszechniać swobodniej, a zarządzanie nim jest mniej kłopotliwe, pod warunkiem, że nie trzeba
śledzić indywidualnych użytkowników. Byłoby to atrakcyjną opcją, jeśli interesuje Cię tylko to, co ludzie
robią to anonimowo, a nie to, co robią konkretne osoby lub kontrolują, kto używa Twojego API i jak go
używają.
• Uwierzytelnianie HTTP. Informacje uwierzytelniające mogą być przekazywane w nagłówkach HTTP
przychodzących żądań
• Uwierzytelnianie oparte na wiadomościach. Poświadczenia, takie jak unikalny klucz programisty,
można przekazać w żądaniu interfejsu API jako część wiadomości.
• Punkt końcowy SSL. Ta metoda pomaga klientowi śledzić serwer. Po otrzymaniu certyfikatu serwera
klient może sprawdzić, czy się zmienia. Jeśli tak, informacja prawdopodobnie pochodzi ze źródła innego
niż serwer i dlatego nie może być zaufana. Ta metoda uwierzytelniania uniemożliwia pośrednikowi
podszywanie się pod osobę, której oczekujesz. Ponieważ metoda punktu końcowego SSL nie pomaga
zidentyfikować klienta, jest używana w połączeniu z jedną z innych metod wymienionych tutaj.

• Certyfikaty po stronie klienta. Możesz skonfigurować interfejs API, aby tworzyć certyfikaty, które są
przekazywane klientowi (za pośrednictwem zabezpieczonego kanału), które pojawią się ponownie i
będą uwierzytelniane za każdym razem, gdy klient złoży żądanie. Chociaż jest to uważane za solidny
sposób radzenia sobie z uwierzytelnianiem, może być znacznie wolniejsze.
Notacja obiektu JavaScript
Innym językiem formatowania oprócz XML (rozdziały 4 i 5), z którym najprawdopodobniej się spotkasz,
jest JavaScript Object Notation (JSON), który używa kolekcji par nazwa / wartość, które mogą być
zagnieżdżone. Na przykład książka może mieć kilka par nazwa / wartość. Książka (obiekt) może
zawierać wiele par nazw / wartości, które opisują na przykład jej autora, tytuł i rok. JSON jest
powszechnie dostępny w Internecie, ponieważ wiele interfejsów API „zwraca” JSON (dostarcza
odpowiedź), a nie XML. Istnieją różne sposoby strukturyzacji tych samych informacji.
Kanały
Feedly, Google Reader (R.I.P.) i Flipboard są prawdopodobnie znane jako narzędzia służące do
agregowania treści w ulubionych gazetach i blogach. Jak działają kanały? Zasadniczo kanały to nie
więcej niż dokumenty XML przekazywane z jednej strony (np. Blogera) do innej (np. Agregatora
wiadomości, który wyświetla całą zawartość na ładnej stronie internetowej). Twórcy kanałów, tacy jak
gazety, łączą artykuły, które chcą udostępnić, z dokumentem sformatowanym w formacie XML i
przesyłają je online automatycznie z kodem. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do kanału, pobiera
dokumenty XML i przegląda je za pośrednictwem wybranego przez siebie czytnika. Jest to sposób, w
jaki użytkownicy mogą uzyskiwać pożądane treści ze stron internetowych bez ręcznego ich kopiowania
lub sami skrobania - to znaczy wdrażania dostosowanego skryptu, który używa programowo
kopiowanych treści ze stron internetowych. Kanały umożliwiają swoim twórcom udostępnianie
informacji do konsumpcji w jeszcze innym formacie. Aby opublikować kanał, musisz przestrzegać
jednego z dwóch formularzy: Rich Site Summary (RSS) lub Atom. RSS, opracowany przez Netscape, jest
bardziej popularny. Aby konsumować kanał, widz po prostu uzyskuje dostęp do adresu URL kanału,
aby zażądać informacji (agregator wiadomości prawdopodobnie robi to za Ciebie po kliknięciu
odświeżania), który jest ostatecznie wysyłany przez proces zwracający obiekt XML z żądanymi
informacjami. Aby dystrybuować kanał, skrypt automatycznie aktualizuje dokument XML i udostępnia
go użytkownikom, którzy go żądają. Istnieje wiele narzędzi, które pomagają w tworzeniu kanału, ale
problemy, które należy przemyśleć przed opublikowaniem kanału, obejmują:
• Bezpieczeństwo. Kiedy udostępniasz informacje, zawsze istnieje możliwość uzyskania dostępu do
innych informacji.
• Legal. Za każdym razem, gdy rozpowszechniasz informacje, upewnij się, że sprawdziłeś przepisy
prawne dotyczące ograniczania ich wykorzystywania i rozpowszechniania.
• Częstotliwość aktualizacji. Częstotliwość aktualizacji zawartości XML powinna być ściśle
monitorowana, ponieważ może ona przyczynić się do wzrostu kosztów, ponieważ użytkownicy
zaczynają uzyskiwać dostęp do kanału w skali. Powiedzmy, że MyAppoly jest wydawcą wiadomości. Za
każdym razem, gdy użytkownik chce uzyskać najnowsze wiadomości z MyAppoly na swoim agregatorze
wiadomości, skrypt może programowo przejść do bazy danych MyAppoly, uzyskać dostęp do
wszystkich najnowszych wiadomości, utworzyć nowy plik XML z treścią i zaktualizować kanał . W tym
momencie agregator wiadomości pobierze nowy plik za pośrednictwem kanału i udostępni go
użytkownikowi. Może to być bardzo kosztowny proces, jeśli MyAppoly ma rozmiar The New York
Times. Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztów jest buforowanie. Zamiast aktualizować dokument
XML za każdym razem, gdy użytkownik prosi o Twój kanał, zaktualizuj go oszczędniej, aby zaoszczędzić

na kosztach. Buforowanie po stronie kanału obsługuje to po stronie skryptu kanału. Metoda zwana
buforowaniem opartym na sygnaturach czasowych sprawdza istnienie i walutę znacznika czasu i
zwraca pamięć podręczną użytkownikowi lub uruchamia skrypt w celu uzyskania bardziej aktualnego
dokumentu XML. Inne metody obejmują aktualizację dokumentu XML w określonych odstępach czasu
lub okresowo w oparciu o ruch lub inne dane. Innym sposobem, w jaki można buforować, jest
generowanie sidecaching w czasie generowania kanału, co pozwala na użycie skryptów do
automatycznej aktualizacji pamięci podręcznej za każdym razem, gdy dodawana jest nowa zawartość.
• Przydatność dla konkurentów. Nie wszystko jest odpowiednie do dystrybucji pasz. Pamiętaj, że twoi
konkurenci mogą również uzyskać dostęp do kanału!
Biblioteki
Biblioteka to zbiór kodu, który definiuje powszechnie używane funkcje (takie jak rozwijane menu lub
animowane wyskakujące okna). Na przykład możesz utworzyć bibliotekę zmiennych matematycznych
i funkcji. Możesz udostępnić swoją bibliotekę, aby każdy, kto chce używać matematyki w swoich
programach, mógł zaimportować udostępnioną bibliotekę i zaoszczędzić dużo czasu. Wspólny kod i
biblioteki skracają czas rozwoju i liczbę potrzebnych programistów. Z drugiej strony, jak bardzo ufasz
niezawodności systemu na czyimś oprogramowaniu? Nie ma dobrych i złych odpowiedzi na tę zagadkę,
ale twoja ostateczna decyzja zdecydowanie wymaga dobrego osądu ze względu na i w imieniu twojego
zespołu programistów
Otwarte źródło
Związany z rozpowszechnianiem informacji za pośrednictwem interfejsów API, kanałów i bibliotek jest
ten wzrost projektów open source. Definicja open source ma większy sens, jeśli wziąć pod uwagę jego
interesującą historię. Chociaż trudno to sobie wyobrazić, był czas, kiedy całe tworzenie
oprogramowania zajmowało naukowców i było rozwijane na uniwersytetach; znaleziska mogą być
udostępniane bez żadnych ograniczeń. Wszystkie badania były w końcu dla dobra publicznego. W
latach sześćdziesiątych korporacje takie jak IBM i inne zapożyczały ten zwyczaj: kiedy wypuściły na
rynek pierwsze duże komercyjne komputery, rozdały swoje oprogramowanie za darmo. Wraz z
rozwojem technologii, nadejściem konkurencji i spadającą ceną sprzętu, firmy postrzegały
oprogramowanie jako alternatywne źródło przychodów, które mogło wspierać jego działalność.
Oprogramowanie stało się własnością firmy i wszelkie reprodukcje bez firmy wiedza była nielegalna.
Richard Stallman z MIT był bardzo zdenerwowany tą zmianą w kulturze. Zaniepokojony tym, że jego
nowy projekt i jego dystrybucja będą podyktowane przez MIT, Stallman opuścił MIT, aby kontynuować
pracę nad swoim oprogramowaniem GNU, systemem operacyjnym komputera zbudowanym z
całkowicie wolnego oprogramowania (takiego jak darmowa wersja Windows lub Mac OS). Jak rozwinął
się Stallman, jego sprzeciw wobec komercjalizacji i jego poparcie dla równego dostępu zainspirowały
innych. W 1985 roku założył Free Software Foundation (FSF), aby wspierać projekt GNU. FSF ogłosiło
Powszechną Licencję Publiczną (1988) w celu ochrony bezpłatnego korzystania i bezpłatnego dostępu
zgodnie z doktryną copyleft. Zamiast chronić prawa własności (prawa autorskie), „copyleft chronił
wolność kopiowania, rozpowszechniania i zmiany produktu”. Wraz z deklaracją GPL zakwestionowano
komercyjny widok prawnie zastrzeżonego oprogramowania, aw latach 90. pojawiło się
nieporozumienie ponad słowo za darmo. „Wolny” w FSF dotyczy wolności, a nie jej ceny. Zgodnie z
definicją FSF „program jest wolnym oprogramowaniem, jeśli użytkownicy programu mają cztery
podstawowe wolności:”
• Swoboda uruchamiania programu w dowolnym celu (wolność 0).

• Swoboda studiowania działania programu i dostosowania go do twoich potrzeb (wolność 1). Dostęp
do kodu źródłowego jest warunkiem wstępnym.
• Swoboda redystrybucji kopii, abyś mógł pomóc bliźniemu (wolność 2).
• Swoboda ulepszania programu i uwalniania ulepszeń do publicznej wiadomości, tak aby cała
społeczność czerpała korzyści (wolność 3). Warunkiem tego jest dostęp do kodu źródłowego.
Poprzez swoje wysiłki w zakresie edukacji publicznej - FSF używał takich haseł, jak „wolność słowa, a
nie bezpłatne piwo” - FSF próbował skorygować błędne przekonanie, że jest to niezgodne z
komercyjnym oprogramowaniem. Przypomnijmy sobie z części 3, że kod tworzący program nazywany
jest kodem źródłowym. Aby go odczytać, zrozumieć i zmienić, kod źródłowy musi być dostępny
publicznie - stąd termin „open source”. Dostęp do kodu źródłowego jest jednak warunkiem
koniecznym, ale nie wystarczającym, aby program został uznany za oprogramowanie o otwartym
kodzie źródłowym. Założona w 1988 r. Inicjatywa Open Source (OSI) ogłasza „Definicję Open Source”
w następujący sposób. Open source nie oznacza tylko dostępu do kodu źródłowego. Warunki
dystrybucji oprogramowania open source muszą spełniać następujące kryteria:
1. Bezpłatna redystrybucja: Licencja nie ogranicza żadnej ze stron do sprzedaży lub rozdawania
oprogramowania jako komponentu zbiorczej dystrybucji oprogramowania zawierającego programy z
kilku różnych źródeł. Licencja nie wymaga opłaty licencyjnej ani innej opłaty za taką sprzedaż.
2. Kod źródłowy: Program musi zawierać kod źródłowy i musi umożliwiać dystrybucję w kodzie
źródłowym oraz w postaci skompilowanej. W przypadku, gdy jakaś forma produktu nie jest
dystrybuowana z kodem źródłowym, musi istnieć dobrze nagłośniony sposób uzyskania kodu
źródłowego za nie więcej niż rozsądny koszt reprodukcji, najlepiej pobierania za pośrednictwem
Internetu bez opłat. Kod źródłowy musi być preferowaną formą, w której programista zmodyfikuje
program. Celowo zaciemniony kod źródłowy jest niedozwolony. Formularze pośrednie, takie jak dane
wyjściowe preprocesora lub tłumacza, nie są dozwolone.
3. Dzieła pochodne: Licencja musi zezwalać na modyfikacje i prace pochodne i musi umożliwiać ich
rozpowszechnianie na takich samych warunkach, jak licencja oryginalnego oprogramowania.
4. Integralność kodu źródłowego autora: Licencja może ograniczać
Kod źródłowy nie jest rozpowszechniany w zmodyfikowanej formie tylko wtedy, gdy licencja pozwala
na dystrybucję „plików łat” wraz z kodem źródłowym w celu modyfikacji programu w czasie kompilacji.
Licencja musi wyraźnie zezwalać na dystrybucję oprogramowania zbudowanego ze zmodyfikowanego
kodu źródłowego. Licencja może wymagać, aby prace pochodne miały inną nazwę lub numer wersji niż
oryginalne oprogramowanie.
5. Brak dyskryminacji wobec osób lub grup: Licencja nie może dyskryminować żadnej osoby lub grupy
osób.
6. Brak dyskryminacji wobec obszarów wymagających starań: Licencja nie może ograniczać nikomu
możliwości korzystania z programu w określonej dziedzinie. Na przykład nie może ograniczać używania
programu w biznesie ani wykorzystywania go do badań genetycznych.
7. Dystrybucja licencji: Prawa związane z programem muszą dotyczyć wszystkich, do których program
jest rozpowszechniany bez konieczności wykonywania dodatkowej licencji przez te strony.
8. Licencja nie może być specyficzna dla produktu: prawa związane z programem nie mogą zależeć od
tego, czy program jest częścią danej dystrybucji oprogramowania. Jeśli program został wyodrębniony

z tej dystrybucji i używany lub rozpowszechniany zgodnie z warunkami licencji programu, wszystkie
strony, którym program jest rozpowszechniany, powinny mieć te same prawa, które są przyznawane
w połączeniu z oryginalną dystrybucją oprogramowania.
9. Licencja nie może ograniczać innego oprogramowania: Licencja nie może nakładać ograniczeń na
inne oprogramowanie dystrybuowane wraz z licencjonowanym oprogramowaniem. Na przykład
licencja nie może wymagać, aby wszystkie inne programy dystrybuowane na tym samym nośniku były
oprogramowaniem open-source.
10. Licencja musi być neutralna technologicznie: Żadne postanowienie licencji nie może być
uzależnione od jakiejkolwiek indywidualnej technologii lub stylu interfejsu.
W tym czasie firma Red Hat została założona jako organizacja zajmująca się wyłącznie poprawą i
edukacją innych osób w zakresie korzystania z systemu Linux - otwartego systemu operacyjnego
komputera. Po raz pierwszy reprezentowała firmę, której cały model biznesowy koncentrował się na
produktach typu copyleft. Systemy open source zaczęły kwestionować pozycję dużych korporacji
oprogramowania, w tym Microsoft. Od tego czasu stworzono wiele innych licencji open-source, takich
jak Licencja publiczna Mozilli firmy Netscape. Rosnąca kultura open source jest obecnie
reprezentowana przez około pięćdziesięciu konkretnych licencji Open Source zatwierdzonych przez OSI
podzielonych zasadniczo na dwie następujące grupy:
1. Licencje akademickie. Zgodnie z tymi licencjami uniwersytety rozpowszechniają swoje badania w
społeczeństwie i umożliwiają używanie, kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie ich
oprogramowania i kodu źródłowego. Licencja Berkley Software Distribution (BSD) jest archetypem i
reprezentuje podejście „bez zobowiązań”. Cały kod licencjonowany w ramach licencji akademickich
jest dodawany do ogólnej puli kodu, który może być używany w dowolnym celu, w tym do tworzenia
komercyjnego oprogramowania. Możesz pożyczyć kod z tej puli i nigdy nie wpłacać.
2. Licencje wzajemne. W ramach tych licencji kod jest wprowadzany do puli oprogramowania typu
open source. Każdy może użyć kodu z tej puli w dowolnym celu, ale jeśli zdecydujesz się na
rozprzestrzenianie nowo utworzonego kodu, musi on zostać rozpowszechniony w ramach ta sama
licencja. Innymi słowy, możesz wykorzystać ten kod do stworzenia czegoś nowego, ale musisz dodać
swoje nowe stworzenie do puli kodu do użytku innych. GPL jest przykładem licencji wzajemnej.
Wiele osób obawia się o jakość kodu open-source. Jeden z kryteriów oceny obejmuje niezawodność,
wydajność i całkowity koszt posiadania. Inne wskaźniki używane do oceny jakości obejmują
przenośność, elastyczność i swobodę. Bez względu na to, jakie metryki wybierzesz, kluczową kwestią
jest to, że liczne zalety wykorzystania istniejącego kodu są równoważone przez ryzyko związane z
poleganiem na kodzie i systemach innych osób. Niemniej jednak kilka projektów open source osiągnęło
takie same poziomy złożoności i standardy jakości jak oprogramowanie komercyjne.
Wniosek
Dzięki dogłębniejszemu zrozumieniu interfejsów API i innych sposobów wykorzystania istniejącego
kodu zespół opracowuje pełny plan rozwoju. Korzystanie z kilku kluczowych interfejsów API i bibliotek
współdzielonych pomaga przyspieszyć harmonogram, ale zespół planuje powoli odejść od korzystania
z jednego z nich, ponieważ nie zapewnia im pełnego zakresu funkcji, których potrzebują dla MyAppoly.
Wykluczyli kilka innych udostępnionych bibliotek i narzędzi ze względu na zgłoszone słabe wyniki i
zawodność, dlatego wydaje się, że twój zespół dokonał rozsądnego osądu. Istnieje równowaga między
robieniem rzeczy w domu a outsourcingiem, a teraz, kiedy już podjąłeś decyzję, twój zespół jest w
trakcie budowy. Ale jak będą współpracować, aby go zbudować?

Tworzenie oprogramowania: praca w zespołach
Zbyt wielu kucharzy psuje bulion. To powiedzenie dotyczy tworzenia stron internetowych, chyba że
inżynierowie są zorganizowani we właściwy sposób. Ostatnie kilka tygodni spędziłeś, tworząc niewielki
zespół wykwalifikowanych i ambitnych inżynierów. Rozumieją, w jaki sposób interakcja z tylnym
końcem, interfejsem i bazą danych jest gotowa do rozpoczęcia programowania MyAppoly. Jak będą ze
sobą współpracować? Czy dwóch z nich może pracować jednocześnie na tym samym pliku? Jak jeden
inżynier zrozumie, co zrobił inny inżynier? Czy jest jakiś sposób, aby inżynierowie mogli pracować z
jednej strony MyAppoly, mimo że inna część nie została jeszcze zbudowana? Takie pytania dotyczące
współpracy i organizacji są ważne dla każdego przedsięwzięcia technicznego. Różne zasady
projektowania i narzędzia wspierają kodowanie zespołowe, czyniąc je szybszym i bezpieczniejszym.
Aby komunikować się z inżynierami, musisz zrozumieć terminologię tych zasad i narzędzi - w
szczególności systemy kontroli wersji.
Dokumentacja i komentowanie
Najprostszym sposobem dla inżynierów, aby ułatwić innym zrozumienie programu, jest
skomentowanie kodu programu. Każdy język programowania pozwala programistom pisać
komentarze obok poszczególnych wierszy lub bloków kodu, aby wyjaśnić, jak działa kod lub co robi.
„Zmienia hasło użytkownika” lub „Dodaje użytkownika do bazy danych” zespół i starzy programiści
zmienią role. Twój CTO może nawet przejrzeć kod napisany przez innych inżynierów. Komentarze i, co
za tym idzie, dokumentacja mogą być kilkoma milionami komentarzy w bazie kodu Facebooka. Jak
podkreślono w części 3, czytelność kodu jest tak samo ważna, jak możliwość zapisu, zwłaszcza gdy
myślisz o długoterminowej konserwacji kodu. Dołączą nowi programiści. W tym kontekście
dokumentacja odnosi się do zestawu opisów i instrukcji dotyczących procesu lub programu, których
celem jest pomoc ludziom w nauce korzystania z czegoś lub rozumienia go szybciej. Jeśli główny
inżynier MyAppoly zbuduje nową funkcję, która pozwala aplikacji na przetwarzanie płatności kartą
kredytową, może on napisać kilka akapitów wyjaśniających, w jaki sposób ta funkcja jest zintegrowana
z resztą programu, jak działa kod, gdzie kod jest zapisywany, sposób działania logiki, używany interfejs
API itd. Oprócz tych notatek zewnętrznych styl kodowania ma również duże znaczenie dla zespołów.
Przez styl rozumiem konwencje nazewnictwa (jak nazywać zmienne w programie), między innymi
użycie wcięć i białych znaków oraz strukturę komentarzy. Wyobraź sobie kod, który pyta użytkownika
o jego nazwę, a następnie zapisuje go w bazie danych. Ten kod może być zapisany w jednym wierszu
lub ktoś może go rozdzielić, aby przejść przez trzy lub cztery linie. Jeden inżynier może wcisnąć tekst i
wywołać zmienną, która przechowuje nazwę użytkownika „imię”, podczas gdy inny inżynier może
nazwać ją czymś pozornie przypadkowym, jak „var293”. Jeden jest oczywiście łatwiejszy do
zrozumienia niż drugi. Te style kodowania są ważne; w związku z tym ustalenie standardowego
przewodnika po stylu dla wszystkich inżynierów, z których korzysta, jest powszechną praktyką. Jeśli te
zasady są przestrzegane, całe formatowanie i etykietowanie będzie spójne we wszystkich funkcjach, a
nowym inżynierom łatwiej będzie współpracować i przeglądać kod.
Architektura programu
Istnieje kilka sposobów organizacji kodu MyAppoly. W części od 3 do 5 nauczyłeś się, jak kod wykonuje
różnie logikę programu, konstruuje to, co widzi użytkownik, i wstawia i usuwa dane z baz danych.
Gdyby jednak cały ten kod został zlepiony razem, program byłby zbyt wolny i niemożliwy do
zarządzania. Wyobraź sobie, że cały kod programu znajduje się w jednym pliku (odkładając na chwilę,
czy jest to możliwe). Jeśli dwóch inżynierów chciało nad tym pracować, jak mogli to zrobić? Jest to
jeden z wielu problemów, które byłyby obecne, gdyby tak właśnie wybrałeś strukturę MyAppoly. Na
szczęście programowanie w sieci jest dojrzałym przedsięwzięciem, a inteligentni ludzie opracowali

bardziej wydajne sposoby organizowania kodu. Te zasady projektowania nie tylko poprawiają
wydajność i wydajność kodu, ale także przyczyniają się do lepszej współpracy i łatwości obsługi kodu.
Jedną z najczęstszych kategorii organizacji jest wielowarstwowa architektura aplikacji. Najbardziej
rozpowszechnioną z nich jest architektura trójwarstwowa. Trzy poziomy odpowiadają mniej więcej
przedmiotom części 3–5. Jedna warstwa dotyczy wszystkich rzeczy związanych z bazą danych, często
nazywanych modelem. Środkowy poziom to aplikacja warstwa przetwarzania, która zawiera logikę
programu i odnosi się do końca programu. Ostatni poziom to wszystkie rzeczy, które widzi użytkownik:
widok lub prezentacja. W tej architekturze relacja jest liniowa, ponieważ prezentacja (lub widok) i
model nie oddziałują bezpośrednio, ale poprzez warstwę logiczną. Inną popularną architekturą, z której
korzysta wiele frameworków internetowych, jest kontroler modelu-view-controller (MVC). MVC ma te
same trzy komponenty, ale nie jest dokładnie trójpoziomowy, jak opisana właśnie architektura. W
aplikacjach MVC istnieją interakcje między widokiem a modelem, więc MVC jest bardziej podobny do
trójkąta. Istnieje kilka innych architektur, ale zamiast zagłębiać się w szczegóły tego, jak każdy z nich
jest inny, ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego te architektury istnieją w pierwszej kolejności. Po
pierwsze, obsługują współbieżną pracę (ta zasada projektowania jest często nazywana separacją
obaw). Jeden inżynier może pracować nad widokiem lub prezentacją MyAppoly, podczas gdy inny
działa na modelu. Inżynier kontrolera może powiedzieć inżynierowi modelu: „Nie obchodzi mnie, jak
to robisz, ale potrzebuję imienia użytkownika.” Tak więc inżynier ds. Widoku i inżynier kontroler mogą
kontynuować kodowanie, zakładając, że mają jakąś zmienną zawierającą nazwa użytkownika i nie
muszą się martwić o kod, który fizycznie trafia do bazy danych, aby uzyskać nazwę. Inżynier modelu
może dostarczyć pozostałym dwóm inżynierom prosty opis: „Jeśli chcesz nazwy, wywołaj funkcję
getUserName. Jeśli chcesz hasło użytkownika, zadzwoń getUserPassword. ”Inżynier model może
następnie kodować, w dowolny sposób, interakcję z bazą danych. Z tego przykładu widać, że trzy części
aplikacji można opracować stosunkowo niezależnie, ponieważ każdy inżynier nie musi zajmować się
specyfiką kodowania innych części. Po drugie, ta konfiguracja obsługuje łatwość konserwacji. Wyobraź
sobie, że inżynier kontrolera mówi inżynierowi modelowi, że potrzebuje kilku rzeczy. Potrzebuje
nazwiska, adresu i kodu pocztowego użytkownika. Inżynier modelu rusza do pracy i zapisuje trzy
funkcje, aby pobrać te dane z bazy danych i programowo przekazać je inżynierowi kontrolera, który
może nimi manipulować przed przekazaniem ich do inżyniera widoku w celu wyświetlenia
użytkownikowi. Trzy miesiące później okazuje się, że kod modelu jest zbyt wolny. Z jakiegoś powodu
jest naprawdę nieefektywne w pozyskiwaniu informacji z bazy danych. Na szczęście inżynierowie ds.
Widoku i kontrolerów nie muszą nic robić. Inżynier model może zaktualizować swoje funkcje, aby
poprawić wydajność, i nic innego w aplikacji nie musi się zmienić. Jeśli zespół nie korzystał z
architektury MVC, ten kod bazy danych mógłby znajdować się w dowolnym pliku. Dużo trudniej byłoby
upolować każdy kod związany z bazą danych i go zmienić. Trzecim powodem, dla którego można
wybrać taką architekturę, jest możliwość ponownego użycia kodu. Wyobraź sobie, że inżynier widoku
chce pokazać nazwę użytkownika na każdej stronie. Nieefektywnym sposobem na to byłoby
przepisanie kodu bazy danych, który pobiera nazwę użytkownika na każdej pojedynczej stronie całej
witryny. Zamiast tego inżynierowie widoku i kontrolera mogą wywołać tę samą funkcję getUserName,
która wchodzi do modelu i wykonuje zapytanie, aby uzyskać nazwę. Ta abstrakcja pozwala inżynierom
być bardziej wydajnymi i ekonomicznymi dzięki kodowi. Suma tych trzech powodów jest jasna:
skrócony czas opracowywania. Produkty można budować i konserwować szybciej, a cenny czas
inżynieryjny można przeznaczyć na działania o większej wartości dodanej.
Kontrola wersji
Architektura programu, jak omówiono w poprzedniej sekcji, pomaga oddzielić funkcjonalność, dzięki
czemu wielu inżynierów może pracować nad danym projektem w tym samym czasie. Ale to nie jest
kompletne rozwiązanie. W jaki sposób zespół inżynierów skutecznie koordynuje swoje wysiłki

programistyczne? W jaki sposób jedna osoba powiadamia zespół, że zaktualizował konkretny plik? Czy
przesyłają pocztą e-mail zaktualizowane pliki? Jeśli jesteś inżynierem i chcesz zaktualizować plik, skąd
wiesz, że pracujesz nad najbardziej aktualną wersją? Być może wprowadziłeś błąd lub błąd do kodu i
chcesz wrócić do starszej wersji. Jak rozwiązuje się wszystkie te frustracje? Kontrola wersji (znana
również jako kontrola wersji lub kontrola źródła) odnosi się do zarządzania zmianami w dokumencie,
programie komputerowym, pliku muzycznym i tak dalej. Pewien rodzaj systemu kontroli wersji, taki
jak Github, jest prawdopodobnie tym, co twój zespół wykorzysta do rozwiązania tych problemów.
Taksonomia
Zanim przejdziemy do terminologii kontroli wersji, zauważmy, że - podobnie jak w przypadku języków
programowania - tworzenie wzajemnie wykluczających się kategorii do kontroli wersji jest trudne.
Wiele elementów jest dzielonych między granice omawianych tutaj grup, a niektóre systemy kontroli
wersji mają cechy wielu grup
Rozwiązanie konfliktu
Dwa dominujące sposoby rozwiązywania konfliktów, gdy wielu inżynierów współpracuje przy danym
projekcie, to blokowanie plików i łączenie wersji. Blokowanie plików to metoda zapobiegania
równoczesnemu dostępowi do danego pliku. Pomyśl o standardowym dokumencie zawierającym esej.
Jeśli dwie osoby edytują esej jednocześnie, w jaki sposób określamy, które zmiany są rejestrowane?
Czy można je połączyć? Blokowanie plików daje uprawnienia do zapisu (możliwość edycji pliku)
pierwszej osobie, która otwiera plik. Wszystkim innym użytkownikom, którzy spróbują otworzyć plik
,zostanie zablokowany, dostępny tylko do przeglądania (dostęp „do odczytu”). Zaletą blokowania
plików jest to, że unika skomplikowanych problemów z łączeniem dwóch zestawów zmian w tym
samym pliku. Gdy Inżynier 2 otworzy plik już edytowany przez Inżyniera 1, zostanie powiadomiony.
Istnieją jednak wady tego rozwiązania. Inżynier 2 musi poczekać, aż Inżynier 1 zakończy edycję,
wprowadzając opóźnienie w procesie i spowalniając rozwój. Wyobraź sobie, że w najgorszym
przypadku inżynier 1 wywołał chorobę przez kilka dni po otwarciu pliku. Inżynier 2 nie tylko byłby
zablokowany w pliku, ale musiałby uzyskać wyższe uprawnienia, aby wymusić odblokowanie pliku,
proces zwany odblokowaniem pliku. Wreszcie, kolejną wadą jest to, że system ten może dawać
fałszywe poczucie bezpieczeństwa. Dwa zależne od siebie pliki mogą zostać zablokowane przez różnych
inżynierów i zmienione w taki sposób, że ich zgodność jest zagrożona. Innymi słowy, tylko dlatego, że
jeden plik jest zablokowany, nie oznacza to, że inne pliki są również zablokowane i zachowana jest
ogólna funkcjonalność. Druga dominująca metoda rozwiązywania konfliktów, łączenie wersji,
umożliwia edycję pojedynczego pliku przez wielu użytkowników. Po zakończeniu przez kilku inżynierów
pracy nad tym samym plikiem system pomaga scalić zmiany. Gdy inżynierowie pracują nad różnymi
częściami konkretnego pliku, połączenie jest łatwe. Gdy dwóch inżynierów zmienia tę samą część pliku
na różne sposoby, występuje konflikt, który należy rozwiązać ręcznie. Mimo że konflikty brzmią
gorączkowo, wiele osób odczuwa ten typ
System działa sprawniej, ponieważ jest mniej straconego czasu. Tak długo, jak inżynierowie nie pracują
nad tymi samymi częściami plików, pojawia się niewiele konfliktów i proces scalania porusza się
płynnie. Proces działa dobrze w przypadku dokumentów tekstowych, ponieważ tekst można łatwo
porównywać i łączyć. Nie działa to dobrze w przypadku plików muzycznych lub artystycznych.
Scentralizowany a rozproszony
Systemy kontroli wersji są zazwyczaj scentralizowane lub rozproszone w przyrodzie. Dzięki
scentralizowanym systemom cały kod jest przechowywany na centralnym serwerze, nazywanym
głównym repozytorium. Ilekroć inżynier chce otworzyć plik lub zapisać plik, musi być podłączony do

sieci, aby uzyskać dostęp do centralnego serwera. Model ten nazywany jest modelem klient-serwer,
ponieważ inżynierowie uzyskujący dostęp do centralnego serwera są nazywani klientami i może istnieć
dowolna liczba klientów. Chociaż pełna kopia kodu może istnieć na komputerze klienta, historia
wszystkich zmian jest przechowywana na serwerze głównym. Ze względu na zależność inżyniera od
tego centralnego serwera istnieje jeden punkt awarii. Jeśli z jakiegoś powodu serwer centralny ulegnie
awarii, kod i jego historia zostaną utracone lub tymczasowo niedostępne. W modelu rozproszonym
istnieje wiele kopii całej bazy kodu i historii (repozytorium) na maszynach inżynierów pracujących nad
projektem. Mogą otwierać i zapisywać pliki, gdy nie są podłączone do sieci i mogą szybciej wykonywać
funkcje. Zmiany można łączyć między inżynierami, którzy mają repozytorium (w skrócie „repo”),
chociaż system rozproszony może być również używany jako serwer scentralizowany. Każda lokalna
kopia (lub kopia robocza) jest w rzeczywistości kopią zapasową. Z tych kilku powodów nastąpiła
znacząca zmiana na bardziej rozproszone modele.
Terminologia kontroli wersji
Wyobraźmy sobie, że MyAppoly ma kilka funkcji, które trzeba zbudować. Ponieważ jest to dobry start,
nazwijmy te funkcje losowymi obiektami znajdującymi się w historii zakupów

Koduj pierwszy i nazywaj go mlekiem. Następnym jest jajko, a na końcu sok. Zauważ jednak, że sok ma
pewne problemy, ponieważ niektórzy użytkownicy go nie lubią, więc zespół zmienia funkcję i zmienia
nazwę na zupę.
Rysunek pokazuje, jak wygląda repozytorium z czasem. Za każdym razem, gdy dodawana jest nowa
funkcja, nowe pliki są „dodawane” do repozytorium po raz pierwszy. Wersja r4 jest znana jako „głowa”
repo, ponieważ jest to najnowsza wersja. Za każdym razem, gdy plik jest przesyłany, jest
„rejestrowany”; i za każdym razem, gdy plik jest pobierany, jest „sprawdzany”. Rysunek poniżej
przedstawia przejście z wersji r3 do wersji r4.

Po tym, jak ktoś sprawdził wersję r3 (w momencie, gdy r3 był głową), mogła albo cofnąć zmiany z
powrotem do r3 (co oznacza, że odrzuciła to, co zrobiła), albo sprawdziła w swojej pracy i
zaktualizowała repo. Nawet po sprawdzeniu pracy i utworzeniu r4 nadal istnieje możliwość cofnięcia
się do r3, jak pokazano na rysunku

Rysunek powyżej pokazuje potężną funkcję kontroli wersji. Zamiast przechowywać całą wcześniejszą
wersję aplikacji, system kontroli wersji przechowuje różnice (w skrócie różnice) i używa ich do
odtworzenia wcześniejszych wersji. Oznacza to, że musi oszczędzać mniej rzeczy, co pozwala na
szybsze działanie. Wyobraź sobie, że zatrudniłeś inżyniera do pracy nad nową funkcją zwaną ryżem.
Jest to wyłącznie funkcja testowa, więc nie chcesz, aby sprawdzał kod, który może zostać całkowicie
odrzucony. Tworzysz oddzielną kopię repo, zwaną gałęzią, jak pokazano na rysunku

Po tym, jak nowy inżynier zakończy kodowanie ryżu i skończysz kodować nowy chleb, zdajesz sobie
sprawę, że ryż jest naprawdę bardzo dobry. Kilku użytkowników próbuje tego i chcą, aby ryż stał się
główną cechą. Teraz musisz połączyć te zmiany razem, jak pokazano na rysunku

Sprawy działały dobrze w tym przykładzie, ponieważ tworzenie ryżu i chleba nie pokrywało się. Innymi
słowy, nie dotyczyły tych samych plików. Co jeśli ten sam plik był edytowany przez wielu
użytkowników? Coraz trudniej jest określić, które edycje powinny mieć pierwszeństwo przed innymi.
W takim przypadku występuje konflikt, który można rozwiązać tylko ręcznie. Przykład konfliktu
pokazano na rysunku. Aby zapobiec konfliktom, system scalający może zastosować technikę
blokowania plików opisaną w sekcji „Rozwiązywanie konfliktów”.

Inna funkcja systemów kontroli wersji umożliwia oznaczanie lub etykietowanie różnych wersji aplikacji.
Jest to przydatne, jeśli chcesz szybko uzyskać dostęp do poprzedniej wersji aplikacji, o której wiesz, że
działa naprawdę dobrze lub była tą, którą uruchomiłeś publicznie. Zamiast zapamiętywać tagi jako r1
lub r9, możesz zastosować nazwy do wersji wartych zapamiętania, jak pokazano na rysunku

Korzyści
System kontroli wersji, taki jak Git, zapewnia następujące korzyści:
• Twój zespół rozwiązał problem odwracalności, ponieważ porównując różnice między plikami, mogą
zrekonstruować każdą wcześniejszą wersję aplikacji, którą chcą.
• W przypadku różnic twoi koledzy z drużyny mogą szybko zobaczyć ostatnie zmiany w danym pliku.
• Oznaczanie i inne komentarze dają więcej opisu, aby opisać i zdefiniować niektóre wersje kodu.
• Dzięki zaawansowanemu sposobowi łączenia tych systemów, rozwiązywane są również problemy
współbieżności. W rezultacie powinno być mało przestojów.
• Pliki są zarządzane prawidłowo, bez konieczności szukania rozwiązania do ręcznego wysyłania
zaktualizowanych kopii.
• Ponieważ checkins są powiązane z nazwą, istnieje więcej własności i odpowiedzialności za nadany
kod.
• Kontrola wersji zapewnia środki do testowania nowych funkcji w oddzielnym oddziale, aby można je
było połączyć lub odrzucić w późniejszym terminie.

Wniosek
Programowanie w zespołach może stanowić kilka przeszkód. Dzięki odpowiedniemu przewodnikowi
po stylach, architekturze programu i systemowi kontroli wersji, członkowie zespołu będą mogli
efektywniej współpracować, aby spełnić harmonogram uruchomienia. Następnym razem, gdy ktoś
powie ci, że zbyt wielu kucharzy psuje rosół, powiedz im, żeby zabrali Gita

Tworzenie oprogramowania: proces
W 2011 r. Eric Ries spędził poprzednie trzy lata doradzając firmom technologicznym i przedsiębiorcom,
jak najskuteczniej organizować i alokować swoje zasoby oraz projektować swoje procesy, w swojej
książce The Lean Startup, której wydanie było wydarzeniem katalitycznym w rozpowszechnienie
metodologii Lean Startup. Filozofia tego ruchu - która wyraża i popiera efektywne, ciągłe, naukowe i
oparte na sprzężeniu zwrotnym podejście do rozwoju produktu w początkach technologii - informuje
tę część. Twój CTO mówi, że MyAppoly musi mieć dobrze zdefiniowany proces tworzenia produktu.
Czy powinieneś dążyć do wydania nowej funkcji raz w miesiącu? Czy ktoś powinien zbudować i
przetestować nową funkcję przed pokazaniem jej zespołowi? Jak powinien wyglądać rozwój
oprogramowania i jak można nim zarządzać? Ta część nie odnosi się bezpośrednio do technicznych
aspektów aplikacji internetowej, ale każdy proces tworzenia oprogramowania musi uwzględniać
techniczną złożoność i nieprzewidywalność występującą w produkcji oprogramowania. Ważne jest
zrozumienie, w jaki sposób większość zespołów startowych - lub jakikolwiek zespół programistów - jest
ważne. Wasz zespół chce was pouczyć o takich rzeczach, ponieważ wierzą, że uczyni was to lepszym
menedżerem. Opowiedzą Ci o tym, jak chcą zaprojektować proces tworzenia oprogramowania
(sposób, w jaki produkt zostanie zbudowany). Bez uzgodnionego procesu rozwój może stać się
kosztowny, chaotyczny i zdezorganizowany oraz zakończyć się niepowodzeniem. Na szczęście twoi
inżynierowie wiedzą, o czym mówią.
Wodospad
Na początku był wodospad - nie w tym sensie, że chodziło o Niagarę w beczce, ale w sensie ogólnego
procesu produkcji projektu, co można by zastosować do budowy domu. Model rozwoju wodospadu
składa się z odrębnych etapów, które są sekwencyjne. Powiedzmy, że rozważasz zakup domu.
Gratulacje! Jesteś wybredny i nie możesz znaleźć niczego na rynku, który chcesz, więc decydujesz się
zbudować swój własny. Najpierw siadasz z architektem, aby rozpocząć proces. Z góry określasz swoje
wymagania, w tym specyfikę harmonogramu budowy i szczegóły domu, takie jak materiały, które mają
być użyte oraz liczbę sypialni i łazienek, które chcesz. Po dopracowaniu tych wymagań i
przeanalizowaniu szczegółów pod kątem ich wykonalności, współpracujesz z architektem, aby
stworzyć konkretny plan tego, jak będzie wyglądał dom. Ten szkic tworzy fazę projektowania. Dopiero
po zakończeniu tego procesu architekt pobiera opłatę; następnie zbierasz zespół budowlany i
zaczynasz wdrażać plan. Twój dom jest oficjalnie w budowie. Generalny wykonawca nakazuje ci przyjść
za dziesięć miesięcy, kiedy cały dom zostanie ukończony. Spędzasz ten czas robiąc to, co robisz
normalnie, wiedząc, że twój dom będzie gotowy za około rok. Po zakończeniu odwiedzasz
nieruchomość i zwiedzasz gotowy produkt. W pewnym sensie testujesz go, aby upewnić się, że został
zbudowany zgodnie ze specyfikacją. Zakładając, że nie ma dziur w ścianach lub brakujących schodach,
miejmy nadzieję, że wprowadzisz się do domu i zaprosisz mnie do swojej parapetówki. Z tej
przyziemnej opowieści o tym, co w rzeczywistości jest dużym wydarzeniem życiowym, można
powiedzieć, że ten proces rozwoju przebiegał według modelu wodospadu, którego etapy są
następujące:
• Wymagania
• Projektowanie
• Realizacja
• Weryfikacja
• Konserwacja

Ten model jest sekwencyjny ze względu na charakter projektu. Budowa domu jest przewidywalna i
zrobiono to wcześniej. Po pierwsze, dane wejściowe są znane, a wyniki są oczekiwane po określonej
ilości pracy. Po drugie, taki ścisły porządek sekwencyjny jest konieczny, ponieważ projekt staje się
niewiarygodnie drogi, jeśli się cofnie. Jeśli na przykład w fazie realizacji budowy chciałeś zmienić układ
domu, wyobraź sobie koszty rozbiórki, przeprojektowania, a następnie ponownego wdrożenia. Z tego
powodu model wodospadu zaleca potwierdzenie każdego szczegółu całego projektu przed przejściem
do następnego etapu.
Bardziej odpowiednie podejście
Jeśli byłeś narażony na jakiekolwiek tworzenie oprogramowania, wiesz, że taki szczegółowy poziom
przewidywalności (znając każdy szczegół całego projektu) nigdy nie jest możliwy. Kto wie, jakie nowe
technologie pojawią się za kilka miesięcy? Może będziemy chcieli to wykorzystać. Co jeśli aspekty kodu
nie działają dokładnie tak, jak tego oczekujemy? Być może będziemy musieli zaprojektować go w inny
sposób. A jeśli dowiemy się, że nasz początkowy układ strony jest zbyt mylący? Wszystkie te problemy
mają miejsce regularnie, więc długoterminowy i sekwencyjny proces nie musi być koniecznie
stosowany do oprogramowania. Dodatkowo, w przeciwieństwie do budowy domu, jest miejsce na
szybszą iterację. Oprogramowanie zazwyczaj nie wymaga takiego samego zaangażowania
kapitałowego jak budownictwo domowe. Dlatego cechy, które obsługiwały model kaskadowy, nie mają
już zastosowania do oprogramowania. Wasz zespół pyta retorycznie: „Po co stosować model
wodospadu do MyAppoly?” Rozwój iteracyjny i przyrostowy W latach 60. XX wieku wielu programistów
zaakceptowało bardziej iteracyjny i ewolucyjny model zwany iteracyjnym i przyrostowym rozwojem
(IID). Zniszczył długoterminowy model wodospadu na małe mini-projekty, zwane iteracjami. Cała
konstrukcja MyAppoly może zostać podzielona na wszystkie jej funkcje. Lista ta może obejmować
możliwość przesyłania pieniędzy, przesyłania zdjęć, dodawania znajomych, eksportowania danych do
arkusza kalkulacyjnego lub prawie wszystkiego, co możesz sobie wyobrazić. Te iteracje, oglądane
razem, tworzą cały projekt, ale każda iteracja jest kompletnym samodzielnym aspektem celu
końcowego. Funkcja eksportu do arkusza kalkulacyjnego powinna być niezależna (z technicznego
punktu widzenia) od funkcji przesyłania zdjęć. Każda iteracja przyrostowa dodaje coś nowego do
istniejącego produktu. Istnieją również iteracje „dostrojenia”, które zwiększają starsze funkcje. Istnieje
wiele filozofii rozwoju, które wchodzą pod parasol iteracyjny i przyrostowy, ale wszystkie zalecają, aby
długość iteracji wynosiła od jednego do sześciu tygodni. Te iteracje mają terminy, zwane
timeboxowaniem. Chociaż te terminy nie powinny się zmieniać, nie są one przeznaczone do
wykorzystania przez twórców presji. Jeśli wydaje się, że za dużo jest na płycie inżyniera, ten proces
zaleca zmniejszenie zakresu iteracji zamiast przesunięcia terminu. Jeśli funkcja miała umożliwić
użytkownikom przesyłanie zdjęć i filmów, redukcja w zakresie może usunąć funkcję wideo, aby
dotrzymać terminu.
Zgodnie z większością procesów IID członkowie zespołu pracujący nad iteracją podejmują tę decyzję
samodzielnie, bez ponaglania zewnętrznych graczy. W 1955 r. Cyril Parkinson wyartykułował swoje
prawo tytułowe, które stwierdza, że „praca rozszerza się, aby wypełnić czas dostępny na jej
ukończenie” 2. , cała iteracja będzie trwała tydzień, ponieważ będziesz bezproduktywny. Timeboxing
ma na celu zapobieganie takiemu zwlekaniu. Niezbędne są szybkie iteracje, aby uwzględnić
nieprzewidywalność, która definiuje rozwój oprogramowania. Możesz wielokrotnie iterować na
pojedynczym aspekcie, więc nie jest to tak sztywne sekwencyjnie. Jeśli zastosujesz to do budowy
domu, iteracja może składać się z pojedynczej sypialni. Kolejne iteracje mogą dodawać różne sypialnie
w oparciu o regularne informacje zwrotne na temat poprzednich iteracji. Jeśli chciałbyś przerobić
konkretną sypialnię, mógłbyś to zrobić. Jednym z problemów może być ustalenie priorytetów. Jeśli ktoś
rozdzieli duży projekt na kilka iteracji, które z nich zostaną rozwiązane jako pierwsze? Procesy IID

zazwyczaj mają dwa podejścia do ustalania priorytetów: oparte na ryzyku i zorientowane na klienta.
Podejście oparte na ryzyku zaleca najpierw pracę nad najbardziej ryzykownymi częściami projektu. Te
iteracje mogą składać się z najbardziej integralnych części aplikacji lub tych, które są najbardziej
złożone i mogą zawieść. Budując je w pierwszej kolejności, możesz być nieco bardziej pewny, że
zaległości w implementacji nie zagrażają przyszłości całej aplikacji lub firmy. Podejście oparte na
kliencie, jak sama nazwa wskazuje, mówi, że opinie klientów i popyt powinny wpływać na priorytety.
Takie podejmowanie decyzji w oparciu o informacje zwrotne jest uważane za ewolucyjne i
adaptacyjne, ponieważ pokazuje, że ogólny proces nie jest z góry ustalony. Precyzja była tym, czego
deweloperzy uciekli, gdy wodospad został opuszczony. Żadna firma nie będzie ślepo angażować się w
jedną strategię ustalania priorytetów wyłącznie w stosunku do drugiej, ale są one tutaj nakreślone, aby
pomóc w ukształtowaniu dyskusji we własnym zespole.
Istnieje różnica między dostawą a iteracją: nie każda iteracja musi być dostarczona (udostępniona do
użytku przez klientów). Możesz na przykład chcieć zbudować kilka funkcji przed wydaniem nowej
wersji. Mając to na uwadze, informacje zwrotne z twoich dostaw mogą informować o przyszłych
iteracjach i dostawach, więc prawdopodobnie nie jest najlepiej zacząć gromadzić swoje funkcje, aby
spadać na klientów jednocześnie. Dwie znane metody IID to Unified Process (UP), opracowane w latach
90. i Evo, która sięga lat 60. XX wieku. Każdy z nich określa nieco inne parametry (różne długości czasu
dla timeboxingu lub różne metody ustalania priorytetów), ale są zgodne z tą samą ogólną filozofią.
Agile Development
Agile to kolejne z tych słów, które usłyszysz, gdy zaangażujesz się w świat technologii. Rozwój zwinny,
podobnie jak wspomniane już IID, jest bardziej filozofią organizacji i zarządzania niż technicznym
aspektem rzeczywistej aplikacji internetowej. Niektórzy twierdzą, że jest to typ IID, inni twierdzą, że
pożycza, ale znacznie rozszerza IID. Niezależnie od twojego stanowiska, jeden fakt, którego nie możemy
zaprzeczyć, jest taki, że prawie każdy i każdy chce powiedzieć, że ma zwinny proces rozwoju. Od Google
i Microsoft i Facebooka po MyAppoly, od tytanów po nowopowstające startupy internetowe - wszystko
podąża za życiem zwinnym. Rozwój zwinny wykazuje wiele cech IID. Zaległości produktowe obejmują
wszystkie rzeczy, które muszą jeszcze zostać ukończone, miejmy nadzieję zorganizowane zgodnie z
pewną metodologią ustalania priorytetów. Zespoły pracują nad kilkoma iteracjami na raz, a po
zakończeniu iteracje zostaną udostępnione użytkownikom w celu uzyskania opinii. Ta informacja
zwrotna dodaje i zmienia priorytety elementów w zaległości produktu. Jak wskaże kilku autorów na
ten temat, zwinny nie odnosi się do zwiększonej szybkości, z jaką zespół będzie budował całą aplikację,
ale do filozofii opisującej metodologię jej budowania. Posiada cztery zwięzłe zasady jako podstawę
swojej filozofii:
• Osoby i interakcje nad procesami i narzędziami
• Pracujące oprogramowanie nad kompleksową dokumentacją
• Współpraca z klientem nad negocjacją umowy
• Reagowanie na zmianę zgodnie z planem
Rozwój Agiule podkreśla dynamikę zespołu i ogólne środowisko pracy. Zamiast opisywać
charakterystykę, opisuję je z własnego doświadczenia w zwinnej kulturze na starcie. Rozwój Agile
zaleca współpracę grupową i otwarte przestrzenie, więc często znajdziesz środowiska pracy jako duże
pomieszczenia, w których każdy ma dużą powierzchnię roboczą. brak kabin, ponieważ taka separacja
wprowadza sztywność i przeszkody dla kreatywności. Tablice są obfite, dzięki czemu samodzielnie
zarządzane zespoły mogą szkicować pomysły, wchodzić w interakcje z ich myślami i fotografować je do

wykorzystania w przyszłości. Te sesje burzy mózgów mają być proste, ponieważ we wszystkich
aspektach zachęca się do prostoty. Nie trzeba skomplikowanych pokazów slajdów i arkuszy
kalkulacyjnych, aby zademonstrować punkt. Zamiast tego zanotuj to na ścianie, zrób zdjęcie i wyślij je
w inne miejsce. Nie powinno się tracić czasu na robienie rzeczy, które ostatecznie nie dodają wartości.
Firmy te charakteryzują się samodzielnymi zespołami, w których uprawnienia są przenoszone z
menedżera na grupę. Zespoły te przeprowadzają burzę mózgów pomysłów na następną iterację,
delegują własne zadania, rozwiązują je w grupach, zbierają się, aby sprawdzić postępy, i wzajemnie się
rozliczają. Ze względu na ryzyko nadmiernej socjologii starsze przekonania kierownictwa mówiły, że
ludzie nie lubią pracy, unikają odpowiedzialności i mogą być wywoływani jedynie przez negatywne
zachęty. To jest wyrzucone przez okno tutaj. Rozwój zwinny ma swoje korzenie w bardziej naturalnych
stylach zarządzania, w których wierzy się, że ludzie czują się silniejsi w zespołach, cieszą się z trudnych
problemów i uwielbiają przychodzić do pracy. Zakładając, że środowisko jest właściwe, zespół będzie
naturalnie bardziej produktywny i dostarczy lepszy produkt. Zamiast dyktować, co należy zrobić,
kierownicy projektów są po to, aby zapewnić zasoby, utrzymać wizję, usunąć przeszkody i promować
zasady, które sprzyjają przyjęciu przez zespół zwinnej kultury w centrum sprawnego rozwoju. Dwa
najpowszechniejsze zwinne modele rozwoju to Scrum i Extreme Programming (XP). Nie omawiam
specyfiki tych modeli, ponieważ można je łatwo zbadać, ale oba zawierają cztery zasady zwinności
Wniosek
Tydzień spędzasz na przeprojektowywaniu swojego biura i instalowaniu tablic wszędzie na roboczym
założeniu, że najskuteczniejszym sposobem zarządzania zespołami oprogramowania jest zapewnienie
im idealnych warunków do samodzielnego zarządzania. Nie chcesz, aby twoja aplikacja uległa awarii z
powodu słabego środowiska pracy lub złego procesu tworzenia oprogramowania, więc poświęć swój
czas na zanurzenie się w jednej z metodologii przedstawionych w tym rozdziale i postaraj się jak
najmocniej zachować przywiązanie do niego, ponieważ jesteś pewny siebie że w końcu stworzy i
zapewni największą wartość. Lepiej rozumiesz niektóre z kontroli i sald wymaganych do rozwinięcia
nowych funkcji, ale zanim wprowadzisz jakąkolwiek nową funkcję, rozsądnie byłoby upewnić się, że
jest wolna od błędów i nie stworzy więcej chaosu niż rozwiązuje. Twoje następne zadanie, aby
dowiedzieć się, jak twój zespół właśnie to robi.

Tworzenie oprogramowania: debugowanie i testowanie
W 2009 r. Toyota stanęła przed zarzutami, że niektóre z jej samochodów miały kiepskie pedały
przyspieszenia. W styczniu 2010 roku firma wycofała 4,1 miliona pojazdów Toyoty w celu naprawy
wadliwych pedałów przyspieszenia. Wada była błędem w produkcie i możemy narysować analogię
między Toyotą a praktycznie każdą firmą internetową. Facebook, Google i MyAppoly mają i nadal będą
zawierać błędy, ale świetne zespoły identyfikują je w procesie rozwoju, zanim produkt zostanie wydany
do użytku klientów. Nierealistyczne jest oczekiwanie, że każda linia kodu produkowana przez zespół
będzie działać idealnie za pierwszym razem. Wymagany w procesie pisania kodu jest debugowanie,
termin używany do opisu usuwania błędów. Błędy te obejmują nie tylko niewłaściwą pisownię i inne
problemy związane ze składnią, ale także problemy logiczne lub interakcje kodu z innym kodem.
Ponieważ twój zespół i użytkownicy odkrywają błędy w produkcie rutynowo i nieregularnie,
debugowanie jest procesem ciągłym, który zajmuje nieprzewidywalny czas. W miarę jak MyAppoly
powiększa się i angażuje coraz większą liczbę inżynierów, szybka identyfikacja źródła błędu będzie
coraz trudniejsza. Zrozumienie, w jaki sposób inżynierowie podchodzą do debugowania na poziomie
koncepcyjnym, pomoże ci zobaczyć, jak eksperymentalny i zmienny jest ten proces.
Życie robaka
Mówiąc prościej, błąd jest błędem. Błędy są (nieumyślnie) tworzone przez programistów, ale nie proste
poprawki rozwiązują wszystkie błędy. Na wysokim poziomie istnieją dwa rodzaje błędów: związane ze
składnią i związane z semantami. Błędy składniowe wynikają ze złego kodu. Twój programista mógł
zapomnieć o średniku, błędnie napisać nazwę zmiennej lub próbował użyć struktury, której nie
zapewnia używany język programowania. Błędy te są często łatwe do naprawienia, ponieważ
kompilator, interpreter lub inne narzędzie może łatwo wskazać, kiedy coś jest rażąco błędne. Jeśli kod
był w dokumencie Microsoft Word, niektóre z tych błędów mogą zostać przechwycone przez
sprawdzenie pisowni. Błędy semantyczne składają się z dwóch typów. Po pierwsze, błędy środowiska
wykonawczego powodują awarię programu i uniemożliwiają jego wykonanie. Przykładem byłoby,
gdyby program próbował podzielić przez 0 (matematyczna niemożliwość). Po drugie, błędy logiczne,
których nie ma, mogą zakłócić ukończenie programu, wygeneruje nieoczekiwany wynik, taki jak
dodanie czegoś zamiast odejmowania go. Jeśli zaprzeczysz sobie w eseju, popełniasz błąd w logice, ale
dopóki gramatyka i ortografia są poprawne, sprawdzanie pisowni nie będzie oznaczać go jako takiego.
Dlatego błędy semantyczne są trudniejsze do wychwycenia, wyizolowania i rozwiązania niż błędy
składniowe. Trudność grupowania wszystkich znanych błędów w kategorie opisowe nie przeszkodziła
debugowaniu guru w próbie dokonania atutu. Zespół programistów opracował następującą typologię:
• Typowe błędy to takie, które zachowują się w sposób przewidywalny i mogą wynik naprawić
stosunkowo łatwo.
• Sporadyczne błędy pojawiają się nieoczekiwanie i powodują nieoczekiwane rezultaty. Izolowanie i
testowanie ich jest trudne.
• Heisenbugs dzwoni, jeśli studiowałeś mechanikę kwantową lub podążałeś za Breaking Bad. Zasada
nieoznaczoności Heisenberga zapewnia, że istnieje granica dokładności, z jaką pewne pary właściwości
fizycznych cząstki, takie jak pozycja i pęd, mogą być znane jednocześnie. Im więcej dowiesz się o
jednym, tym mniej wiesz o drugim. W podobny sposób pojawiają się Heisenbugs aby ukrywać się, gdy
zaczniesz ich szukać, komplikując proces debugowania. Są one wynikiem naruszeń dostępu do pamięci,
prób optymalizacji programu poprzez „nielegalne” skróty i kolejności wykonywania różnych części
programu. Na przykład dodawanie instrukcji, które drukują tekst, może zmienić kolejność operacji i
doprowadzić do Heisenbuga.

• Błędy ukrywające się za błędami to wiele błędów jednocześnie. Rozwiązanie tych sytuacji może być
mylącym zadaniem.
• Tajne błędy to błędy, których nie można zidentyfikować z powodów zewnętrznych, takich jak
poufność. Na przykład klient testujący MyAppoly zgłasza błąd, ale nie chce lub nie jest w stanie podać
istotnych szczegółów zdarzenia. Wiesz, że istnieje błąd powodujący, że MyAppoly jest niedostępny ale nic więcej. Sekrety nie są zabawne!
Chociaż programiści tworzą wszystkie błędy, nie wszystkie są spowodowane zaniedbaniem. Niektóre
błędy pojawiają się, ponieważ kod jest aktualizowany i nie jest już zgodny z wcześniejszą logiką.
Pojawiają się pewne błędy, ponieważ dwóch inżynierów łączy swój kod i nie działają one idealnie
razem. Tylko dlatego, że błąd istnieje, nie oznacza, że ktoś musi zostać oskarżony.
Proces debugowania
Sześciostopniowy proces debugowania przedstawiony w następnych sekcjach jest podsumowaniem
„13 złotych zasad debugowania” Grötkera i jego kolegów z Synopsys. Te sześć kroków nie jest
kanoniczne, ale możesz być pewien, że inżynierowie w twoim zespole twierdzą, że „debugują”
zgłoszony przez klienta problem, że podążają za wariantem następujących kroków.
1. Śledź problem
Aby skutecznie zarządzać błędami MyAppoly, śledzenie wszystkich błędów to świetny początek. Jeśli
udokumentujesz każdą napotkaną usterkę, ta wiedza może pomóc w szybszym rozwiązywaniu
przyszłych problemów. Dodatkowo, ponieważ masz pełny zespół pracujący nad produktem, śledzenie
może pomóc w utrzymaniu synchronizacji problemów i ich rozwiązań. Istnieje wiele systemów
śledzenia poza pudełkiem, z których można korzystać, z których większość działa w następujący
sposób. Po znalezieniu błędu tworzony jest problem lub „bilet” opisujący błąd. Jego status pozostaje
otwarty, dopóki nie zostanie rozwiązany, w którym to przypadku status jest przełączany na zamknięty.
Istnieje kilka stanów pośrednich, takich jak w toku, a bilety mogą być przypisane do różnych członków
zespołu jako metoda delegowania. Co stanowi właściwą dokumentację? Ponieważ na błędy mogą
wpływać dowolne dane wejściowe programu, wszystko, co mogło przyczynić się do problemu,
powinno zostać zarejestrowane. Obejmuje to takie rzeczy, jak konkretne działanie użytkownika,
system operacyjny, przeglądarka, rzeczywiste zachowanie, oczekiwane zachowanie i praktycznie
wszystko, co można o tym myśleć. Te zmienne będą albo właściwościami statycznymi związanymi z
konfiguracją i kompatybilnością, które się nie zmieniają, takimi jak system operacyjny i przeglądarka
lub dynamiczny - odnoszące się do aspektów pamięci i sieci, które często się zmieniają.
2. Powtórz problem
Po zapoznaniu się z błędem i zapisaniu jego szczegółów następnym krokiem jest odtworzenie
problemu. Wymaga to ponownego utworzenia środowiska, a także sprawdzenia, czy zachowanie
pasuje do zgłoszonego. Jest to początkowo proces ręczny, ale chcesz ponownie utworzyć błąd
programu, aby użyć tego samego testu, aby potwierdzić, czy poprawnie go naprawiłeś.
3. Opracuj i uruchom testy
Po każdej zmianie kodu spróbuj odtworzyć niepowodzenie, aby sprawdzić, czy ostatnia aktualizacja
wyeliminowała problem. Ręczne odtworzenie problemu będzie męczące, więc lepszym sposobem
zautomatyzowania testów będzie doskonalenie problemu. Jest do tego kilka technik; dostępność
każdego z nich zależy od używanego języka programowania, ogólnych specyfikacji systemu i narzędzi,
które chcesz kupić. Metoda naukowa poinformuje Twoje podejście do debugowania: postaw hipotezę,

odpowiednio zmodyfikuj kod, przetestuj, oceń i powtórz w razie potrzeby. Po przetestowaniu
programu po każdej regulacji kodu, zapisz zmianę, aby utworzyć ścieżkę audytu, abyś mógł cofnąć się,
jeśli chcesz przywrócić kod do jego pierwotnego stanu. Ponadto dobrą praktyką jest tworzenie różnych
wersji pliku dla każdej dokonanej zmiany. Jak przetestujesz błędy w MyAppoly przed uruchomieniem
nowej wersji? Nie możesz tracić czasu, ponieważ powiedziałeś swoim klientom, że nowa wersja będzie
dostępna w ciągu 24 godzin. Testy, które uruchamiasz, będą zazwyczaj wykonywane na jednym z trzech
poziomów: warstwa prezentacji, warstwa funkcjonalności lub warstwa jednostki. Chociaż możesz
testować na dowolnej z warstw, zazwyczaj wybierzesz jedną z nich, opierając się na łatwości
wykonania, łatwości interakcji i łatwości oceny wyników, między innymi. Zróbmy to szybko. Warstwa
prezentacji to komponent widoku w opisie modelu-widoku-kontrolera naszej aplikacji. Aby
przetestować z poziomu prezentacji, interakujesz z aplikacją jako użytkownik zwykle, używając myszy
i klawiatury. Powiedzmy, że wystąpił błąd podczas sprawdzania wartości konta na MyAppoly. Po
wpłacie 100 $ wartość konta nadal wynosi 0 USD. Możesz użyć warstwy prezentacji, aby sprawdzić, czy
naprawiłeś błąd, odświeżając stronę internetową i przeglądając wartość konta. Testowanie na tej
warstwie jest ogólnie wykonalne i szybkie. Mimo to widoczność jest ograniczona, ponieważ nie można
koniecznie zobaczyć, jak tylny koniec dokonuje obliczeń, po prostu patrząc na wartość końcową.
Warstwa funkcjonalności składa się z całego kodu, który definiuje funkcjonalność programu zasadniczo kontrolera i części modelu MyAppoly. Aby przetestować na tej warstwie, programiści
zazwyczaj piszą skrypt (jakiś kod, który wykonuje określoną akcję) do interakcji z programem. Aby
uruchomić test, po prostu wykonują skrypt, który jest zazwyczaj tak prosty, jak kliknięcie przycisku
odświeżania w przeglądarce. Automatyzacja umożliwia testowanie w skali. Aby kontynuować przykład
konta, zespół może napisać skrypt, który aktualizuje wartość konta dwadzieścia razy i automatycznie
sprawdza, czy każda zmiana jest poprawna. Wydaje się to łatwe, ale są pewne koszty początkowe,
które programiści muszą napisać. Jeśli jednak spodziewasz się uruchomić ten sam test, może to być
warte inwestycji. Ostatnia warstwa to warstwa jednostkowa. Gdybyś mógł rozbić pełny program na
małe, jednoczęściowe kawałki, miałbyś jednostkę. W przykładzie konta każde z poniższych może
reprezentować jednostkę: pobranie starej wartości konta, uzyskanie wartości depozytu, obliczenie
nowej wartości konta i przechowywanie nowej wartości. Testowanie tych konkretnych jednostek
można zautomatyzować za pomocą skryptu. Testy te dają programistom najbardziej szczegółowe
spojrzenie na działanie programu na poziomie bloku konstrukcyjnego. Często testy te są równe, co
oznacza, że będą testować, czy oczekiwany wynik jest równy rzeczywistemu wynikowi. Jeśli to prawda,
testy będą kontynuowane; w przeciwnym razie zostanie zgłoszony błąd. W ten sposób błąd może być
natychmiast wyśledzony w określonym obszarze programu. W obecnym przykładzie istnieje kilka
jednostek. Po pierwsze, możesz sprawdzić wartość, o którą zmieni się konto. Jeśli wprowadzisz 100
USD, upewnij się, że tylny koniec faktycznie interpretuje to jako 100 USD. Pozwól nam teraz uzyskać
istniejącą wartość naszego konta. Czy masz odpowiednie konto? Na koniec można dodać 100 USD do
istniejącej wartości konta, aby uzyskać wartość końcową. Czy ostateczna wartość jest poprawna?
Dzieląc go na analizę krok po kroku, można określić konkretny krok, w którym wystąpiła awaria. Twoi
programiści mają różne narzędzia i techniki, aby pomóc im w śledzeniu i testowaniu błędów. Łatwa
metoda debugowania obejmuje funkcję drukowania, printf, która drukuje prawie wszystko, co
powiesz. W przykładzie aktualizowania wartości konta MyAppoly można dodawać instrukcje
drukowania między wierszami kodu. Możesz wydrukować starą wartość konta, kwotę, którą chcesz
zmienić, oraz nową wartość konta. Jeśli któryś z tych numerów był wyłączony, możesz zobaczyć, gdzie
dokładnie poszło źle. W ten sposób funkcje drukowania mogą być używane do tworzenia testów
jednostkowych. Jednak dodawanie instrukcji drukowania wszędzie w kodzie, jak można sobie
wyobrazić, jest bałaganiarskie i nużące. Na szczęście istnieją lepsze sposoby. Jednym narzędziem,
którego możesz użyć, jest debugger. Debugery zasadniczo zatrzymują wykonywanie programu, więc

programiści mogą dokonywać obserwacji. Ustawiając punkty przerwania, programista może
skutecznie tworzyć testy jednostkowe, aby sprawdzić, czy wartości uległy zmianie w miarę
wykonywania każdej linii kodu. Przypuszczalnie, jeśli wystąpi błąd, programista będzie mógł
zidentyfikować, gdzie wystąpił. Przykładem debuggera, o którym możesz usłyszeć, jest PKB debugera
GNU, który jest uruchamiany z linii poleceń i zazwyczaj jest powiązany z językiem programowania C. W
zależności od języka programowania zespół może również użyć metody debugowania śledzenia stosu.
Stos jest obszarem pamięci używanym do przechowywania aktywnych wywołań funkcji. Kontynuujmy
przykład z wcześniejszego. Tylny koniec zarządza rzeczywistym depozytem w wysokości 100 USD na
konto MyAppoly. W szczególności może istnieć funkcja odpowiedzialna za wszystkie korekty wartości
konta użytkownika. Gdy użytkownik doda pieniądze do konta, wszystkie zmienne, argumenty i adresy
zwrotne (np. Określona kwota, numer konta użytkownika, istniejąca wartość konta użytkownika)
powiązane z funkcją zostaną zapisane na stosie jako część ramka stosu. Wiele funkcji można wywołać
przed ukończeniem pierwszej funkcji. Na przykład funkcja „aktualizuj wartość konta” wymaga funkcji
„pobierz wartość konta”, która wywołuje funkcję „pobierz numer użytkownika”, która wywołuje
funkcję „pobierz nazwę użytkownika”, która wywołuje funkcję „pobierz kod pocztowy użytkownika”, i
tak dalej. Te stosy stosów układają się jedna na drugiej. Jeśli jednak istnieje tak wiele zagnieżdżonych
wywołań funkcji, wystarczająca liczba ramek może gromadzić się jedna na drugiej, a na stosie zabraknie
pamięci i nie będzie w stanie obsłużyć kolejnych ramek. Nazywa się to błędem przepełnienia stosu.
Metoda debugowania śledzenia stosu może pomóc w śledzeniu ramek stosu i szczegółów wywołań
funkcji. Innym rodzajem debuggera jest debuger pamięci, który jest powszechny w językach takich jak
C i C ++, które zapewniają programistom dostęp do zarządzania pamięcią
4. Interpretuj wyniki testu, aby zidentyfikować pochodzenie błędu
Z każdym testem zbliżasz się do zrozumienia podstawowej przyczyny błędu. Jeśli zapytasz
programistów, nie ma nic bardziej satysfakcjonującego niż znalezienie błędu logicznego lub
brakującego stwierdzenia, które spowodowało tyle bólu. Pamiętaj, że błąd może istnieć prawie
wszędzie, czy to w kodzie źródłowym, w kompilatorze (jeśli używasz języka skompilowanego), czy
odziedziczony z biblioteki lub API innej firmy.
5. Napraw błąd lokalnie
W tym momencie naprawienie błędu powinno być stosunkowo łatwe! Nawet jeśli nie jest to proste i
wymaga przeprogramowania całej funkcji, przynajmniej wiesz, dlaczego program się zawiesza. Twój
zespół przeprowadzi testy regresji, które sprawdzają, czy wszystkie inne funkcje witryny nadal działają.
Naprawienie jednego błędu i wprowadzenie innego nie jest właściwym rozwiązaniem. Zakładając, że
Twoje testy regresyjne przebiegną pomyślnie, możesz bezpiecznie założyć, że wyeliminowałeś
zagrożenie bez tworzenia większego chaosu.
6. Dostarcz stały produkt
Po naprawieniu błędu i przeprowadzeniu testów potwierdzających, zespół MyAppoly zaktualizuje
publiczną wersję witryny, dzięki czemu użytkownicy nie będą już uzyskiwać dostępu do błędnej
aplikacji. Podczas debugowania zespół opublikował na stronie powiadomienie ostrzegające
użytkowników o problemie i możesz teraz usunąć to powiadomienie.
Wniosek
Teraz rozumiesz nieco więcej na temat procesu i technik, które Twój zespół wykorzysta, aby osiągnąć
perfekcję MyAppoly. Nie chcesz, aby użytkownicy porzucali MyAppoly z powodu zawodności. Dzięki
tym narzędziom twój zespół zbudował, przetestował, debugował i uruchomił działającą wersję

MyAppoly. Równie imponujące jest to, że zrozumiałeś wszystko, co robili, przynajmniej na poziomie
podstawowym. Ulepszanie produktu jest zawsze celem, ale ten, który został podjęty w następnym
rozdziale, jest krytyczny: uzyskaj użytkowników

Promowanie i śledzenie: przyciągnij i zrozum swoich użytkowników
Każdy może odnieść się do problemu próby nakłonienia kogoś do zrobienia czegoś. W ten czy inny
sposób wszyscy staraliśmy się przekonać ludzi do wykonania określonej czynności. Jak sprawić, by twoi
przyjaciele przychodzili na przyjęcie urodzinowe? Jak powstrzymać pracowników od robienia bardzo
długich przerw na kawę? W przypadku uruchamiania technologii jednym z istotnych problemów jest
pozyskiwanie użytkowników. Sukces wielu aplikacji internetowych, w tym MyAppoly, często zależy od
tego, ile osób faktycznie zaczyna korzystać z aplikacji. Wyobraź sobie, że na przykład Facebook ma tylko
dwóch użytkowników. Byłoby to dość nieskuteczne, prawda? Użytkownicy mogą dowiedzieć się o
swojej stronie internetowej na wiele różnych sposobów, każdy nazywany kanałem. Jednym z nich może
być organizacja partnerska. Na przykład, jeśli MyAppoly współpracuje z Facebookiem, być może nowi
użytkownicy mogą się dowiedzieć i dołączyć do MyAppoly, ponieważ Facebook zasugerował to. Innym
kanałem może być skierowanie (żargon z ust do ust). Kolejnym może być e-mailowa kampania
marketingowa. Jak widzisz, istnieje kilka sposobów dotarcia do potencjalnych klientów i przekonania
ich, że warto poświęcić czas na rozważenie Twojej witryny. Dwa kanały szybkich silników to organiczne
i płatne wyszukiwarki. Wyszukiwanie organiczne odnosi się do wyników, które pojawiają się w
standardowym wyszukiwaniu. Kiedy robisz coś po prawej stronie strony wyników wyszukiwania (SERP).
Płatne wyszukiwanie odnosi się do obecności tych reklam. Od momentu powstania firmy działają
operacyjnie. Sklepy spożywcze, na przykład, czego klienci szukają, jak wyglądają produkty w danym
momencie, jakie produkty kupują, które kupują, oraz układy sklepów są zoptymalizowane pod kątem
zakupów. Inteligentnie sklepy spożywcze wprowadziły karty lojalnościowe, aby zrealizować niektóre z
tych zadań. Na powierzchni klienci to widzą ,że karta tylko jako narzędzie do uzyskania zniżek, ale tak
naprawdę wzmacnia sklepy w danych osobowych. Karty lojalnościowe działają w sklepach
spożywczych, ponieważ klienci wchodzący do sklepu wychodzą bez kupowania czegokolwiek. Klienci
online są bardzo różni. Gdybyś tylko mógł zbierać dane o swoich klientach MyAppoly, straciliby wiele
cennych danych. Ponieważ strony internetowe są tak łatwo dostępne, użytkownicy mogą spędzić kilka
sekund w witrynie z wygody swojego domu i ustalić, czy jest to warte ich czasu. I tak, w tym świecie
aplikacji internetowych dla psów, chcesz dowiedzieć się, kim są Twoi klienci, czego chcą i co myślą o
Twoim produkcie. Nie można przeprowadzić wywiadu ani przeprowadzić ankiety wśród każdego
użytkownika, dlatego wiele z tych informacji należy wywnioskować. Trzeba jednak oprzeć tę konkluzję
na czymś trudnym i namacalnym, i właśnie w tym momencie pojawia się analityka. Ta część opisuje,
jak ludzie robią to, co robią.
Search Engine Optimization
Nietrudno to sobie wyobrazić, ale w pewnym momencie Google nie istniał. W rzeczywistości możliwość
przeszukiwania Internetu nie istniała aż do roku 1994, kiedy firma o nazwie Yahoo! można go znaleźć
ręcznie, przeglądając sieć. Yahoo! chciałem dać katalogowi znalezienie stron istotnych dla ich
zapytania. Było to ograniczone do jego skuteczności ze względu na ręczny proces zbierania stron. Od
tego momentu kilku graczy pracowało nad stworzeniem lepszych wyszukiwarek. AskJeeves
zaproponował nową metodę zadawania pytań. Ci pierwsi gracze walczyli ze sobą. Absolwenci
Uniwersytetu Stanford nazwali Larry Page i Sergey Brin. W 1998 r. Ci dwaj uczniowie pracowali nad
skanem całego Internetu, zapisywali opis każdej strony, a na koniec przywoływali i wyświetlali je na
podstawie zapytania użytkownika. Liczba googol (po której następuje sto zer) zainspirowała nazwę ich
wyszukiwarki. Google się narodziło, a charakter korzystania z Internetu zasadniczo się zmienił .
Niektórzy szacują, że 64 procent użytkowników Internetu korzysta z Internetu jako jednego ze
sposobów na znalezienie rzeczy. Pięćdziesiąt dziewięć procent użytkowników Internetu w Stanach
Zjednoczonych korzysta z wyszukiwarki codziennie. Wyszukiwarki mogą odgrywać ważną rolę w
rozpoznawaniu MyAppoly. Aby zrozumieć optymalizację wyszukiwarek jako taktykę, która ma

przyciągnąć nowych użytkowników, ważne jest, aby zrozumieć, jak prowadzić badania przynajmniej na
poziomie podstawowym. Google przechowuje informacje o wszystkich witrynach internetowych i
słowach kluczowych opisujących te witryny. Kiedy szukasz terminu lub frazy? Dawno minęły czasy
ręcznego wprowadzania do dużego katalogu! Inżynierowie Google pogodzili się z możliwością
„indeksowania” przez Internet za pomocą botów aka pająki. Boty skanują stronę internetową i
podążają za linkami zawartymi na tej stronie. Podczas skanowania każdej strony pojawiają się, liczba
stron, które do niej prowadzą, oraz kilka innych cech, które pomagają opisać stronę i przypisać ją do
rangi kolejność, w jakiej jest publikowana, która jest pierwszą stroną wyników wyszukiwania; wyższa
ranga oznacza generalnie większy ruch na Twojej stronie popraw swoją pozycję w Google i innych
wyszukiwarkach). W ten sposób wyszukiwarki zbudują ogromną bazę stron i ich pasujące słowa
kluczowe. Jak działa faktyczne dopasowanie wyszukiwania? Z powodu różnych sposobów kapitalizacji
(np. Tenis vs tenis), oczywiście (np. Rakiety vs. rakiety), ortografii (rakieta vs. rakieta) oraz włączenia
nieistotnych słów i zwrotów (np. I a), wyszukiwarki zazwyczaj usuwają zapytanie z bazy danych. Po
dopasowaniu zapytania Google musi je uszeregować, zanim przedstawi je wyszukiwarce. W końcu
właśnie dlatego Google stał się najlepszą wyszukiwarką, prawda? Najlepsze wyniki zawsze muszą
znajdować się na szczycie, co minimalizuje czas spędzony przez użytkownika na znalezieniu
odpowiedniego łącza. W pewnym sensie właśnie w tym tkwi prawdziwa magia wyszukiwarki. Faktyczne
indeksowanie Internetu i tworzenie bazy danych są przewidywalne, ale zebrane informacje i
informacje są wykorzystywane do uszeregowania i wyświetlenia czynników różnicowania w
wyszukiwaniu. Algorytm rankingowy Google nazywa się PageRank i stał się bardzo znany przez lata.
Chociaż dokładny algorytm nie jest publiczny, mamy pojęcie o tym, jak myśleć o tym, jak budować
strony internetowe. Jedną z rzeczy, której celem algorytmu jest gęstość słów kluczowych. Strony
odwołujące się do słowa kluczowego są mniej ważne. Strona, która wymienia sto razy na stronie
„rakieta tenisowa”, jest bardziej związana z rakietą tenisową. słowo kluczowe w celu uzyskania wyższej
rangi. Inteligentne, co? Google i inne wyszukiwarki są też inteligentne, więc monitorują zachowanie i
oznaczają je jako obniżenie rangi. Wyszukiwarki szukają zatem bliskości słów kluczowych i znaczenia.
Chcą się upewnić, że słowa tenis i rakieta pojawiają się obok siebie, innymi słowy, jeśli tak, szanse, że
odnoszą się do „rakiety tenisowej” są wysokie. Znaczenie słowa kluczowego może zatem wskazywać
względne znaczenie artykułu. Czy rakieta tenisowa jest tytułem strony internetowej, czy tylko w
przypisie obrazu? Tak by to wyglądało. Ostatnia, ale nie mniej ważna jest popularność linków. Jeśli
masz inne strony internetowe, które mają duże znaczenie. Jest to szczególnie ważne, jeśli ważne strony
internetowe mają linki do Twojej strony.
Aby kontynuować przykład, jeśli strona tenisowa US Open jest połączona z Twoją stroną na rakietach
tenisowych, jest to ważna informacja, a Google daje Ci za to uznanie. To, czego nie dodają do Ciebie
linków, to linki, które umieszczasz na własnej stronie, a które prowadzą do innych znanych witryn.
Innymi słowy, łącznie z linkiem do U.S. Witryna otwarta na własnej stronie nie wpłynie na Twoją
pozycję. Każdy może umieścić linki na swojej stronie internetowej, więc to nie jest ważne. W oparciu o
tę wiedzę możesz zoptymalizować swoje strony internetowe, aby osiągnąć wyższą rangę dzięki
procesowi SEO. Masz bezpośrednią kontrolę nad rzeczami, które pojawiają się na stronie. Jasny
opisowy tytuł, strategiczne użycie słów kluczowych (przy zachowaniu bliskości umysłu, gęstości i
znaczenia) oraz opisy, które możesz dodać do metatagów (możesz ich użyć w celu zapewnienia dane
do Google botów) i znaczniki obrazów w HTML mają wpływ na Twoją rangę. Regularne aktualizowanie
treści na stronie może być również postrzegane jako znak wiarygodności, podobnie jak mapy
konkretnych witryn, które definiują i opisują dla robotów układ strony, opis, znaczenie każdego strona
i tak dalej. Jak pewnie się domyślasz, kontrolowanie popularności linków jest znacznie trudniejsze.
Krótko mówiąc, nie zmuszając innych do dołączania linków do Twojej strony, niewiele możesz zrobić

poza budowaniem wiarygodności i świadomości. Wystarczy powiedzieć, że im lepiej rozumiesz, jak
działa algorytm rankingu wyszukiwarek, tym lepiej będziesz w SEO.
Marketing w wyszukiwarkach
Gdybyście mogli reklamować swoją firmę w Google lub Bing, otrzymalibyście jedną z najlepiej
sprzedających się właściwości w Internecie. Na szczęście możesz. Koncepcja marketingu w
wyszukiwarkach (SEM) jest dość prosta. Przypuśćmy, że MyAppoly to strona tenisowa. Wiesz, że
użytkownicy poszukujący rakiet tenisowych są prawdopodobnie na rynku nowego sprzętu do tenisa.
Aby reklama była wyświetlana, gdy użytkownik przeszukuje „torbę tenisową”, musisz „kupić” słowo
kluczowe „torba tenisowa”. Gdy użytkownik wyszukuje termin „torba tenisowa”, Twoja reklama
pojawi się z boku, i zostaniesz obciążony kwotą według stawki, za którą kupiłeś słowo kluczowe, jeśli
użytkownik kliknie na końcu. Tam jest to jednak dodatkowa warstwa złożoności. Możesz sobie
wyobrazić, że wiele osób chce kupić to samo słowo kluczowe. Wszystkie witryny tenisowe
prawdopodobnie chcą kupić słowo kluczowe „torba tenisowa”. W jaki sposób Google wie, które
reklamy wszystkich stron internetowych próbują kupić określone słowo kluczowe, aby wyświetlić je w
udostępnionym miejscu (ponownie, u góry i po prawej stronie SERP)? Jest to ustalane na podstawie
aukcji hybrydowej w czasie rzeczywistym opartej na dwóch czynnikach: ofercie i jakości. Podczas
tworzenia kampanii i reklam określasz, ile chcesz licytować. Oczywiście im wyższa stawka, tym większe
prawdopodobieństwo, że reklama jest wyświetlana nad innymi konkurentami, którzy kupują to samo
słowo kluczowe. Ma to sens, ponieważ Google chce zmaksymalizować swoje dochody, a wszystko inne
jest równe, wyższa stawka jest lepsza niż niższa. Jakość jest równie ważna, ponieważ Google jest
wypłacane tylko wtedy, gdy użytkownik kliknie reklamę. Zilustrujmy przykładem. Co się stanie, jeśli
MyAppoly zacznie kupować reklamy kasków lacrosse, sądząc, że każdy sportowiec, który chce kupić
sprzęt, może być zainteresowany sprzętem tenisowym? MyAppoly może wygrać aukcję kasków
lacrosse, ale gdy tylko użytkownicy klikną reklamy MyAppoly, uświadomią sobie, że MyAppoly jest
stroną tenisową i wcale nie jest związana z lacrosse. Prawdopodobnie natychmiast wcisną przycisk
Wstecz. Google może śledzić tę aktywność i jeśli zauważą, że Twoje reklamy nie służą klientom tym,
czego naprawdę chcą, Twój wynik jakości spadnie. Dlatego, jeśli chcesz wygrać aukcje, musisz mieć
dobrze ukierunkowane reklamy (dobrej jakości) i licytować coś, co może pokonać konkurentów. Jest
to tak zwany model reklamy opartej na wydajności, co jest miłe, ponieważ w przeciwieństwie do
tradycyjnych metod reklamowych płacisz tylko wtedy, gdy użytkownicy klikają Twoje reklamy. Zachęty
dla wszystkich stron są wyrównane. Reklamodawca płaci tylko wtedy, gdy reklama zostanie kliknięta.
Google zbiera pieniądze, wyświetlając reklamy, które użytkownicy prawdopodobnie klikną.
Użytkownik zobaczy tylko odpowiednie reklamy. Wszyscy wygrywają! Porównaj to z żółtymi stronami,
w których reklamodawcy modelowi grają płaską kwotę za umieszczenie niezależnie od liczby osób,
które to widzą, a użytkownicy muszą przesiewać setki nieistotnych reklam. To jest nieefektywne.
Reklama w wyszukiwarce jest skuteczna z powodu kontekstu, który zapewnia wyszukiwane hasło.
Marnowanie pieniędzy na reklamę niewłaściwej populacji jest zagrożeniem z przeszłości, ponieważ
kupujesz tylko słowa kluczowe opisujące Twój rynek docelowy. Dodatkowo, gdy użytkownik kliknie
reklamę, możesz kontrolować, dokąd trafiają na Twoją stronę. Dlatego też, zamiast kierować
wszystkich użytkowników na stronę główną MyAppoly, dlaczego nie skierować ludzi, którzy klikają
reklamę „rakieta tenisowa” na listę rakiet tenisowych w MyAppoly?
Analityka
Użytkownicy odkrywają Twoją witrynę za pośrednictwem tych kanałów i chcesz śledzić ich aktywność
po ich przybyciu. Analityka odnosi się do programów generujących dane opisujące sposób, w jaki
użytkownicy korzystają z witryny. Historia analiz zaczyna się nie jako zestaw metryk śledzenia
użytkowników, ale raczej jako dziennik błędów ułatwiający debugowanie. Wcześni programiści

tworzyli automatycznie generowane dokumenty internetowe, które rejestrowały błędy, stąd nazwy
dzienników internetowych. Z biegiem czasu pracownicy biznesowi i marketingowi zdali sobie sprawę,
że dane dziennika internetowego mają wartość wykraczającą poza debugowanie. Dane te mogą zostać
wykorzystane do zrozumienia klienta. W 1995 roku Stephen Turner napisał program o nazwie Analog,
który analizował te zawiłe pliki dziennika, wyodrębniając części, które były przydatne do analizy.
Webtrends, późniejszy program, pomógł ludziom wizualizować dane przechowywane w tych
dziennikach. Celem gromadzenia i wizualizacji znaczących danych na temat korzystania ze stron
internetowych jest chęć podejmowania decyzji na podstawie informacji o użytkownikach i ich
zwyczajach. Jakie są dane gromadzone przez firmy internetowe? Istnieje kilka typów, ale omawiany
tutaj to dane clickstream. Gdy użytkownicy odwiedzają MyAppoly, zostawiają po sobie ślad ze
wszystkich stron, które odwiedzili i co kliknęli. Ten zapis aktywności użytkownika definiuje termin dane
clickstream i istnieją cztery główne sposoby jego gromadzenia: dziennik sieciowy, sygnalizator
sieciowy, tagowanie JavaScript i wąchanie pakietów.
Dziennik internetowy
Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, przeglądarka wysyła żądanie do serwera, na którym
mieszka strona internetowa. Serwer aktualizuje swoje dzienniki za pomocą czegoś takiego jak „Strona
użytkownika X odwiedzona o godzinie 12:00” przed wysłaniem strony. To dziennik internetowy.
Jednym minusem jest to, że każde żądanie serwera jest rejestrowane, nawet boty wyszukiwarek. Jeśli
chcesz monitorować tylko rzeczywistą aktywność użytkowników, może to nie być najlepsza metoda.
Ponadto unikalni odwiedzający są trudni do zidentyfikowania, co może skomplikować analizę
marketingową. Nie chcesz liczyć tej samej osoby dwa razy, bo inaczej Twoje numery zostaną
wyłączone. Na koniec, pamiętasz termin cache? Przeglądarki muszą wysyłać żądania do serwerów i
otrzymywać stronę ze wszystkimi obrazami i innymi zasobami. Dlatego przeglądarki zapisują kopię
strony internetowej lokalnie, aby zminimalizować interakcję serwera ze względu na wydajność.
Dzienniki internetowe nie będą uruchamiane, gdy serwer nie zostanie wykorzystany, więc cała
aktywność na buforowanych wersjach tej strony nie będzie rejestrowana. Jest to przykład zbierania
danych po stronie serwera (oprogramowanie używane do przechowywania danych na serwerze).
Web Beacon
Możesz być zaznajomiony z sygnałami nawigacyjnymi sieci Web, jeśli otrzymałeś wiadomość e-mail z
ukrytymi magami, dopóki nie zezwolisz klientowi poczty e-mail na pokazanie go. Jest to włączone w
taktykę walki ze spamem. Czemu? Sygnały nawigacyjne w sieci Web są zwykle obrazami o
rozdzielczości 1x1 pikseli, które są przezroczyste i działają na oddzielnych serwerach. Aby załadować
obraz, pamiętaj, że przeglądarki muszą wystawiać dodatkowe żądania serwera. Gdy przeglądarki
żądają tego sygnału nawigacyjnego z serwera innej firmy, ich aktywność jest rejestrowana. Korzystanie
z serwerów innych firm zapewnia nieco większą elastyczność w porównaniu z chęcią gromadzenia
danych (albo włączanie sygnalizatora internetowego, albo nie) i pozwala na agregowanie danych na
wielu stronach internetowych, czyli można wysyłać żądania dla tego sygnału nawigacyjnego z wielu
stron internetowych, z których wszystkie muszą przejść do tego samego serwera, aby uzyskać obraz o
rozdzielczości 1 x 1 piksel. W rezultacie wszystkie dane są przechowywane na tym samym serwerze,
mimo że żądania pochodzą z różnych źródeł. Mając to na uwadze, ponieważ ta metoda opiera się na
żądaniu obrazu, każde narzędzie blokujące żądania obrazu uniemożliwia gromadzenie przydatnych
danych. Spamerzy używają tego do sprawdzenia, czy twoje konto e-mail jest nadal aktywne, więc
klienci poczty elektronicznej wyłączają obrazy, dopóki nie autoryzujesz ich autentyczności.
Tagi JavaScript

Tagowanie JavaScript zmieniło charakter analityki internetowej. Jeśli pamiętasz z naszej dyskusji na
temat języka JavaScript, język ma słuchaczy, którzy czekają na określone zdarzenia (takie jak kliknięcie
przycisku) przed wykonaniem określonego kodu. W ten sam sposób, w jaki program nasłuchujący
JavaScript może czekać na wystrzelenie kodu pokazującego wyskakujące okienko, dopóki użytkownik
nie kliknie przycisku, JavaScript może użyć zdarzenia „strona się załadowała” jako wyzwalacza do
wykonania kodu. Jeśli możesz zmusić ten kod do zbierania informacji o użytkowniku, czasie i opisie
strony, możesz użyć JavaScript jako narzędzia analitycznego. Dokładnie to się stało. Tak długo, jak
włączasz linię kodu JavaScript, który uruchamia się podczas ładowania strony, dobrze jest iść. Jest
trochę więcej akcji niż to proste wyjaśnienie, ponieważ pliki cookie mogą odgrywać dużą rolę. Jak już
wspomniano, odwiedzając stronę internetową, może umieścić w przeglądarce coś zwanego plikiem
cookie, który przechowuje informacje o Tobie, klikniętym i innych istotnych informacjach. Następnym
razem, gdy odwiedzisz witrynę, będą szukać wszelkich plików cookie, a jeśli ją znajdą, wiedzą, że już
wcześniej byłeś na ich stronie i możesz użyć zawartych informacji, aby dostosować stronę do swoich
potrzeb. buty, które kupowałeś, te buty mogą pojawić się na górze strony przy następnej wizycie.
Powrót do analizy: kod JavaScript wykorzystuje pliki cookie do rejestrowania aktywności. Przechowuje
plik cookie w przeglądarce i po zakończeniu wykonywania innych części kodu informacje są następnie
przekazywane do serwera w celu przechowywania. Serwery te są własnością firmy lub zewnętrznych
dostawców usług analitycznych. Podczas gdy wcześniej analityka była w całości zarządzana przez
wewnętrzny zespół IT firmy, pojawiły się całe firmy, których jedynym celem jest pomoc innym w
analizie. Firmy te udostępniają kod JavaScript, który inni mogą umieścić na swoich stronach
internetowych, a oni zajmują się resztą. Oferowana przez nich wartość ma również formę narzędzi do
wizualizacji, które pomagają zrozumieć dane. Google zapewnia bezpłatne usługi analityczne. Google
Analytics działa poprzez przechowywanie danych w pliku dziennika. Co kilka godzin Google przetwarza
te pliki dziennika, a następnie udostępnia dane użytkownikowi do przejrzenia na swojej stronie
Analytics. Korzyści wynikające z tego podejścia są liczne, przede wszystkim łatwość użycia. Po prostu
wklejając kod firmy analitycznej, masz pełny system śledzenia i wizualizacji. Voilà! Nawet jeśli strona
jest buforowana, kod JavaScript zostanie wykonany, gdy użytkownik go obejrzy, więc w ten sposób
pokonuje dzienniki sieciowe. Możesz także dodać specjalne znaczniki do kodu JavaScript, które ułatwią
późniejsze filtrowanie danych. Biorąc to pod uwagę, szacuje się, że 2-6 procent użytkowników
wyłączyło JavaScript, dzięki czemu można spodziewać się niewielkiego wycieku danych przy takim
podejściu. Pamiętaj też, że jeśli korzystasz z usług dostawcy usług analitycznych innej firmy (tzn. Nie
tworzysz i nie gromadzisz wszystkich tych informacji samodzielnie), twoje wrażliwe dane MyAppoly
będą w rękach innych osób.
Sniffowanie pakietów
Sniffowanie pakietów zasadniczo tworzy pośrednika między odwiedzającym stronę a serwerem
MyAppoly, na którym znajduje się strona. Po tym, jak użytkownik zażąda strony głównej MyAppoly,
przechodzi przez połączenie oprogramowania i sprzętu zwanego snifferem pakietów, gdzie informacje
o użytkowniku są rejestrowane przed skierowaniem na serwer. Gdy serwer odpowiada stroną
internetową, pliki powracają przez sniffer pakietów, zanim zostaną przekierowane do użytkownika. To
jest to. Przy jednym przejściu pobiera dane użytkownika, a po drugiej uzyskuje informacje o stronie
internetowej. To, co jest wygodne w tym podejściu, to brak konieczności wprowadzania dodatkowego
kodu do rzeczywistego kodu źródłowego i łatwe przechwytywanie wszystkich żądań złożonych na
serwerze, co pokrywa potrzeby całej witryny. Wadą jest faktyczny proces instalacji, który może być
zawiłe i ostatecznie spadną na szefów technicznych osób pracujących nad twoją aplikacją - jestem
pewien, że są wystarczająco zajęci. Trzeba także uważać na sniffery pakietów, ponieważ przechwytują
one wiele poufnych informacji, takich jak hasła użytkowników i numery kart kredytowych. Radzenie
sobie z tymi danymi z poszanowaniem prywatności ma kluczowe znaczenie.

Wyobrażanie sobie
Ten postęp od plików dziennika do tagów JavaScript i mnóstwo narzędzi wizualnych, które
towarzyszyły tym zmianom, był szybki, co podkreśla ważną rolę, jaką odgrywa analiza. Szczególny
sposób wyświetlania danych wpływa na spostrzeżenia, które można narysować. W rezultacie wielu
graczy próbuje jeszcze ułatwić ten proces. Kolejny etap analityki wydaje się więc nie tyle skupiony na
agregacji, co na wizualizacji i przetwarzaniu. Zamiast patrzeć na informacje takie jak liczba
odwiedzających w tabelach danych, gęstość kliknięć (zwana także nakładką witryny) zapewnia wgląd
w to, co użytkownicy mogą myśleć na podstawie tego, co klikają. Ostateczny rozwój map ciepła
realizuje to samo. Mapy ciepła to obrazy strony internetowej pokolorowane w celu wskazania, gdzie
użytkownicy patrzą na podstawie ruchów myszy, które są przybliżeniem ruchów oczu.
Ciemnoczerwony jest używany w obszarach, w których mysz często się unosi, podczas gdy niebieskie
obszary są miejscami na stronie, gdzie mysz rzadko się porusza. Analytics powinno starać się
odpowiedzieć nie tylko na to, co (ile wyświetleń, ile rejestracji itp.), Ale także dlaczego. Focus został
przekierowany do zadań, a lejki są popularnym sposobem na wizualizację realizacji zadań. W ten
sposób firmy mogą dokładnie zobaczyć, ile osób upada na każdym etapie procesu. Lista typów
wizualizacji może być kontynuowana w nieskończoność, ale najważniejsze jest to, że dane te są cenne
dla firm i szukają wszelkich sposobów, aby je zrozumieć. Sprawy prezentacyjne.
Wniosek
Pamiętaj, że w tej dyskusji pominięto kilka narzędzi. Jeśli zarejestrujesz się w Google Analytics,
zauważysz, że istnieje wiele pomocnych metod segmentowania danych i uzyskiwania ukrytych
informacji. Na przykład Google Analytics umożliwia sprawdzenie, jakich słów ludzie szukają w
wyszukiwarkach przed wejściem na Twoją witrynę. Jest to tak zwana analityka wyszukiwania witryn
(SSA), a w przeciwieństwie do analiz kliknięć i map ciepła, z których wnioskujesz o użytkownikach, SSA
zapewnia kontekst. Po przygotowaniu podstaw promocji swojej witryny, zwiększeniu pozycji w
wyszukiwaniach i śledzeniu użytkowników, MyAppoly jest gotowy na wielkie ligi. Jest gotowy do
rozwoju. Ale czy poradzisz sobie ze wzrostem?

Wydajność i skalowalność
Jako chętny przedsiębiorca przez większość nocy pozostajesz „na wezwanie” monitorując użytkowanie
MyAppoly i upewniając się, że wszelkie problemy zostaną natychmiast rozwiązane. Nie chcesz, aby
reputacja Twojej witryny została naruszona przez niezdolność do natychmiastowego rozwiązania
sytuacji. Spędzasz czas przesiewając raporty analityczne, które dał Ci Twój zespół, i zauważasz oznaki
sukcesu. Liczba użytkowników rośnie szybko. Twój zespół podchodzi do Ciebie pewnego dnia i zaleca
zorganizowanie spotkania w celu omówienia sposobów poprawy teraz, gdy uzyskuje bezprecedensowy
ruch. Perfekcjoniści wśród inżynierów skarżą się, że niektóre strony są o wiele za wolne w porównaniu
z ich potencjałem i że obecna konfiguracja nie może obsługiwać o wiele większej liczby użytkowników,
zwłaszcza przy tempie wzrostu, które sugerują dane. Są to dobre problemy, ponieważ oznacza to, że
robisz coś dobrze, ale nadal trzeba się nimi zająć. Wydajność wiąże się z szybkością witryny, szybkością
jej ładowania, liczbą przesyłanych bajtów i dowolną inną metryką, która może mierzyć szybkość, z jaką
użytkownik wyświetla żądane informacje. Słabo działające witryny internetowe w tym wieku
natychmiastowej gratyfikacji i niskiej cierpliwości oznaczają mniej użytkowników, spadek przychodów
i spadek wartości. Skalowalność odnosi się do zdolności aplikacji internetowej do obsługi rosnącej ilości
pracy i rozbudowy w miarę wzrostu popytu. Chodzi o to, jak dobrze Twoja witryna może pomieścić
więcej użytkowników, więcej danych i więcej obliczeń. Nie tylko więcej lub więcej, ale tysiące, a nawet
miliony więcej. Z tych definicji wydajności i skalowalności widać, że nie są one dokładnie tym samym,
ale są problemami, które mogą się pojawić razem. Jeśli baza użytkowników rośnie, chcesz mieć
pewność, że witryna działa tak wydajnie, jak to możliwe. Techniki zwiększania wydajności mogą ci to
umożliwić efektywniej wykorzystuj sprzęt, co wiąże się ze skalowalnością. Twój zespół przygotowuje
podkład na temat technik, które bada i ma nadzieję wdrożyć dla MyAppoly. Lista nie jest wyczerpująca,
ale daje poczucie, w jaki sposób firmy podchodzą do tych problemów.
Praktyki poprawy wydajności
Tylny koniec i przód można zoptymalizować, aby poprawić wydajność. Tylny koniec odpowiada tylko
za 10–20 procent całkowitego czasu ładowania strony, podczas gdy 80–90 procent czasu spędza na
pobieraniu komponentów interfejsu użytkownika - takich jak wydawanie żądań HTTP dotyczących
asortymentu obrazów, filmy, pliki audio itd., które pojawiają się na danej stronie internetowej. Może
to wpłynąć na sposób ustalania priorytetów i przydzielania zasobów, choć czas ładowania strony to
tylko jedna z wielu rzeczy do rozważenia (czas, koszty itp.). Zanim przejdziesz do zmian, możesz zrobić
to na tylnym lub przednim końcu, na swoim wybór serwera może wpływać na wydajność. Bliskość
użytkownika z serwerami ma wpływ na czas ładowania strony. W świecie, w którym Twoi użytkownicy
pochodzą ze wszystkich części świata, posiadanie wszystkich serwerów w jednym miejscu może być
nieoptymalne. Sieć dostarczania treści (CDN) to zbiór serwerów internetowych już rozproszonych na
obszarach geograficznych, dzięki czemu użytkownicy mogą być kierowani do optymalnego. Ten punkt
pokazuje, że czynniki, na które nie masz wpływu, mogą wpływać na wydajność. Teraz, na rzeczy, na
które możesz wpływać.
Uwagi dotyczące zaplecza
Istnieje kilka kluczowych czynników wpływających na wydajność zaplecza, które wywodzą się z dobrych
zasad projektowania już wspomnianych, takich jak abstrakcja, która umożliwia efektywne
wykorzystanie kodu w różnych sekcjach aplikacji. Co więcej, odnoszące sukcesy firmy technologiczne
wracają do przepisywania swojego kodu w celu zwiększenia wydajności. Optymalizacja zapytań do baz
danych i innych operacji (takich jak algorytmy do określania rekomendacji dla filmów w Netflix) to
jeden krok, ale innym sposobem jest całkowite przepisanie aplikacji w innym języku programowania.
Wiele firm technologicznych przepisuje swoją aplikację w językach programowania niższego poziomu,

które zapewniają większą kontrolę nad wykorzystaniem pamięci i są bliższe temu, co komputer
faktycznie rozumie. W rezultacie są często bardziej wydajne. Na przykład Twitter odchodzi od Ruby on
Rails na Java Virtual Machine. Facebook stworzył sposób na przekształcenie kodu PHP w wysoce
zoptymalizowany program C ++. Lista jest kontynuowana, ale ponieważ jest to proces intensywny,
firmy dokonują tego przejścia, gdy są w znacznej skali i mają środki, aby poświęcić się temu
przedsięwzięciu. Strony internetowe oparte na bazach danych opierają się na wielu danych
przechowywanych w bazach danych. Jeśli te same informacje są wymagane regularnie (na przykład
powracasz do strony „Moi znajomi” na Facebooku), pobieranie pełnej listy przyjaciół z bazy danych za
każdym razem nie ma sensu. Facebook, Twitter, Wikipedia, YouTube i inni używają Memcached do
zapisywania danych i obiektów w pamięci RAM - łatwo dostępnych
Uwagi dotyczące front endu
Gdy użytkownik odwiedza Twoją witrynę, niewielki procent całkowitego czasu potrzebnego na
załadowanie strony jest wydawany na początkowe żądanie HTTP żądające dokumentu HTML. Pewien
składnik czasu przypisuje się przetwarzaniu zaplecza, ale większość, jak już wspomniano, spędza na
pobieraniu wszystkich różnych zasobów związanych z daną stroną internetową. W tej części omówiono
niektóre praktyki, narzędzia i metody dla wszystkich programistów frontendowych, aby zastanowili się,
kiedy celem jest wydajność.
Mniej żądań HTTP
Ponieważ 80–90 procent czasu ładowania strony jest spowodowane kolejnymi żądaniami HTTP
wymaganymi do pobrania różnych zasobów strony, ich mniejsza liczba skraca czas ładowania strony.
Istnieje wiele metod, takich jak łączenie skryptów i arkuszy stylów w mniejszą liczbę dokumentów,
używanie sprite'ów CSS, map obrazów i obrazów wbudowanych - wszystko to może pomóc skrócić czas
ładowania nawet o 50 procent. Jak można zauważyć na stronach internetowych, obraz może służyć
jako hiperłącze. Po kliknięciu obrazu może on przenieść Cię na inną stronę internetową, innymi słowy.
Przeglądarka musiała wysłać osobne żądanie pobrania obrazu znajdującego się na stronie. Wyobraź
sobie, że masz stronę z dziesięcioma obrazami, z których każdy łączy się z inną stroną. Przeglądarka
będzie musiała wystawić dziesięć żądań HTTP, aby zebrać same obrazy. Co jeśli zamiast tego można
połączyć wszystkie obrazy w jeden plik i powiązać łącza z różnymi obszarami obrazu? Załóżmy na
przykład, że obraz był pytonem na MyAppoly. Głowa może służyć jako link do strony głównej, podczas
gdy ogon może służyć jako link do sekcji przypisów. To jest mapa obrazu.
Zamiast wyświetlać cały obraz, możesz użyć różnych atrybutów CSS, aby ukryć części obrazu, których
nie chcesz wyświetlać. Jest to sprite CSS i pozwala na używanie tego samego obrazu w różnych
obszarach witryny. Są to jedne z wielu metod, których można użyć, aby zmniejszyć liczbę żądań HTTP,
a jednocześnie utrzymać jakość witryny. Myśląc kreatywnie o CSS i HTML, możesz zredukować wiele
nieefektywności.
Pamięć podręczna
Jeśli użytkownicy powracają wielokrotnie do tych samych stron, nie ma sensu, aby za każdym razem
ponownie żądali wszystkich zasobów na stronie. Nie pytaj swoich najlepszych przyjaciół o numery
telefonów komórkowych za każdym razem, kiedy się spotykasz, prawda? W pewnym momencie
poproszą cię o zapisanie. W ten sam sposób twoja przeglądarka ma dość pytania do serwera i zamiast
tego przechowuje strony internetowe w miejscu zwanym cache. Przykłady zasobów, które są
buforowane, obejmują obrazy, pliki CSS i pliki JavaScript, z których wszystkie zmieniają się stosunkowo
rzadko w porównaniu z HTML. Dlatego dobrze jest przechowywać CSS i JavaScript w zewnętrznych
arkuszach. Umożliwia buforowanie, które ma kluczowe znaczenie dla wydajności. Istnieje kilka innych

narzędzi i technik, które mogą zwiększyć efekty buforowania. Na przykład przeglądarka musi nadal
sprawdzać na serwerze, czy kopie w pamięci podręcznej są aktualne. Ta prośba to strata czasu. Zamiast
tego, jeśli dokument HTML zawiera wygasły nagłówek z datą, przeglądarka wie, jak długo buforowana
kopia jest ważna, oszczędzając w ten sposób czas ładowania strony.
Kompresja
Czy kiedykolwiek otworzyłeś plik na komputerze, który był plikiem .zip? W jakiś sposób
skondensowano go w mniejszym rozmiarze w jakimś niejasnym formacie, który następnie musiał
zostać rozpakowany lub rozpakowany? To jest klucz do gzipowania zasobów. Zmniejszając rozmiar
odpowiedzi, liczba pakietów jest mniejsza, a czas potrzebny na przesłanie ich z serwera do przeglądarki
jest zmniejszony. Pamiętaj, że kompresja wiąże się z kosztami. Kompresja na serwerze wymaga
dodatkowych cykli procesora, a przeglądarka dekompresuje pliki.
Dlatego nie ma sensu kompresować wszystkich możliwych zasobów, więc jest to kolejna analiza
kosztów i korzyści dla Twojego zespołu!
Umieszczenie skryptów i arkuszy stylów
Pamiętaj, że arkusze stylów (dokumenty CSS) i skrypty (dokumenty JavaScript) są często zewnętrznie
połączone z dokumentem HTML w celu uzyskania korzyści z buforowania. Jednak w przypadku
powiązania tych dokumentów określi sposób ładowania strony. Zazwyczaj chcesz ładować
progresywnie, co oznacza, że chcesz, aby przeglądarka pokazywała zawartość, która jest dostępna do
natychmiastowego wyświetlenia. Powiedzmy, że załadowanie strony zajmie 5 sekund. W pierwszym
scenariuszu ekran jest pusty przez pełne pięć sekund, po czym cała strona jest natychmiast
wyświetlana. W drugim scenariuszu strona ładuje się w częściach przez pięć sekund, aż do zakończenia.
Co jest lepsze? Wielu powiedziałoby to drugie, ponieważ użytkownicy czują się niezręcznie z powodu
braku reakcji i chcą wiedzieć, że coś się dzieje. Chcesz umieścić arkusze stylów na górze, a skrypty na
dole z ciągłym ładowaniem jako celem. Wiele przeglądarek nie ładuje elementów, dopóki nie
przetworzą arkusza stylów, więc nie muszą przerysowywać żadnych elementów.
Dlatego arkusze stylów nie powinny znajdować się na górze. W przypadku skryptów cała zawartość
poniżej skryptu jest wstrzymywana przed wyświetleniem skryptu w pełni pobranego, dlatego skrypty
powinny zostać przeniesione do końca.
Minifikacja i zaciemnienie
W jaki sposób można zmniejszyć rozmiar dokumentu? Jednym ze sposobów byłoby usunięcie
wszystkich niepotrzebnych białych znaków, komentarzy i znaków z dokumentu. W ten sposób
dokument jest zminimalizowany, a ilość informacji, które muszą zostać przekazane z serwera do
przeglądarki, jest zmniejszona. Zaciemnianie - sztuka uczynienia kodu nieczytelnym - może w
rzeczywistości wydłużyć kod, ale nadal jest szeroko praktykowane. Nie widziałeś The Social Network?
Każdy chce ukraść kod, więc lepiej sprawić, by wyglądał niezrozumiale. (Chociaż rozsądnie jest mieć
zdrowy poziom sceptycyzmu, nie każdy chce cię okraść z pracy.)
Jak fizycznie zarządzać większą liczbą użytkowników?
Historia MyAppoly ilustruje, jak typowe są skale startowe. To bardzo różni się od tego, jak tradycyjnie
skalują się tradycyjne firmy z branży murarskiej (np. Otwierające nowe kawiarnie w Starbucks), ale
wykazuje pewne podobne cechy. Większość przedsięwzięć aplikacji internetowych, takich jak
MyAppoly, rozpoczyna się od pojedynczego serwera połączonego z pojedynczą bazą danych z
określoną ilością pamięci. Ponieważ coraz więcej użytkowników zaczyna korzystać z aplikacji, zdajesz

sobie sprawę, że potrzebujesz wielu serwerów, aby odpowiedzieć na wszystkie ich żądania. Jednak po
przyłączeniu większej liczby użytkowników i rozpoczęciu interakcji ze sobą, sama ilość danych, które
zbierasz, przytłacza Twoją pojemność. W związku z tym musisz rozwijać swoje bazy danych. Jednym z
terminów często wymienianych w skalowaniu jest replikacja, proces powielania tego, co masz. W
przypadku aplikacji internetowych można powielić bazę danych i serwer na innym sprzęcie, aby
obsłużyć większą liczbę użytkowników. Ponieważ chcesz pokazać każdemu użytkownikowi tę samą
stronę główną, rozwiązanie tworzenia duplikatów serwerów ma sens. Z bazami danych jest to trochę
trudniejsze. Jeśli zapytania są tylko „odczytami”, oznacza to, że użytkownik chce uzyskać dostęp do
informacji przechowywanych w bazie danych - wiele kopii bazy danych będzie działać w celu
zaspokojenia rosnącej bazy użytkowników. Co jeśli użytkownik chce „napisać” lub zmienić to, co jest
przechowywane w bazie danych - powiedzmy, dodaj znajomego? Musisz się upewnić, że wszystkie
bazy danych zostały zaktualizowane. Dodanie „nowego przyjaciela” do wszystkich kopii bazy danych
jest prawdopodobnie nieskuteczne, więc rozwiązujesz tę sytuację za pomocą głównej bazy danych
wyznaczonej jako baza danych do zapisu, tak że wszystkie aktualizacje muszą być obsługiwane
wyłącznie przez tę bazę danych. Wszystkie inne „podrzędne” kopie bazy danych są używane wyłącznie
do odczytu. W ten sposób bazy danych mogą być skalowalne. Poza tym, że rzucasz więcej zasobów w
postaci serwerów i baz danych, w jaki sposób kierujesz użytkowników do różnych istniejących kopii?
Musisz użyć równoważenia obciążenia, aby upewnić się, że żaden serwer nie jest przytłoczony
żądaniami, a wszystkie żądania są jednakowo zrównoważone na wszystkich dostępnych serwerach.
Równoważniki obciążenia mogą wykorzystywać dowolną liczbę zaawansowanych algorytmów
zdecyduj, jaki jest optymalny wzór przypisania. Jednym z łatwych do zrozumienia jest podejście roundrobin, które polega na przepuszczaniu przychodzących użytkowników na różne serwery. Ta metoda
jest jednak niedoskonała, ponieważ nie uwzględnia rzeczywistej dostępności serwerów, a zatem może
być nieoptymalna. Możesz przypadkowo przypisać dwóch ciężkich użytkowników do tego samego
serwera, nawet jeśli inne serwery są używane w mniejszym stopniu. Zadanie oparte na wykorzystaniu
może działać lepiej. Niezawodność to kolejna zaleta: równoważniki obciążenia mogą przekierowywać
ruch w przypadku awarii serwera. Jak dokładnie dodać dodatkowe procesory do zarządzania
problemem jest problem sprzętowy najlepiej przypisany do specjalistycznej firmy.
Wniosek
Istnieje wiele odkrytych materiałów, które niewątpliwie zapiszesz na dyskusję ze swoim zespołem. Ale
odchodzisz, zdając sobie sprawę, że wydajność jest kluczowa, a teraz masz perspektywę, jak
deweloperzy myślą o poprawieniu czasu ładowania. Zdajesz sobie również sprawę, że gdy Twoja
aplikacja internetowa zaczyna się skalować, musisz zapłacić za więcej zasobów, aby wesprzeć ich
wszystkich. Nie jest to tak proste jak podstawowa replikacja, ponieważ istnieje kompromis między
kosztami a wydajnością. To jest bardzo realny problem, ale znowu dobry. Kolejny duży problem
pojawia się, gdy rośniesz: Twoja strona jest bardziej podatna na ataki bezpieczeństwa.

Zagrożenia bezpieczeństwa: obrona i ochrona
W 2012 r. napastnik uzyskał około 8 milionów haseł wymieszanych z LinkedIn i eHarmony. Wkrótce
LinkedIn spotkał się z pozwem o 5 milionów dolarów w związku z praktykami bezpieczeństwa. Wydaje
się, że co miesiąc poważne naruszenie bezpieczeństwa w dużej firmie uderza w wiadomości, alarmuje
lub szkodzi użytkownikom i zmusza ich do szukania minimalnej ekspozycji i unikania otwartości.
Internet też. Hakerzy kryminalni i komercyjni ścigają pieniądze, dane osobowe, inteligencję i władzę;
hakerzy wandali karzą wrogów politycznych, świętują anarchię lub tworzą zakłopotanie. Jedną z
najbardziej znanych grup hakerów jest Anonimowy, którego anonimowi członkowie są zjednoczeni
przez ich zdecydowany sprzeciw wobec cenzury i nadzoru internetowego, Anonimowy zaatakował
kilka rządowych stron internetowych oraz prywatne aplikacje. W 2012 r. Time umieścił Anonim na liście
najbardziej wpływowych grup na świecie. Hakerzy czerpią moc z możliwości wykorzystywania dziur,
których inni nie są świadomi. Duże firmy zapłaciły w 2012 r. 32,8 mld USD na bezpieczeństwo
komputerowe. Zespół MyAppoly jest dobrze zorientowany w niektórych najbardziej zjadliwych
atakach bezpieczeństwa i przedstawia swoje obawy w następujący sposób.
Ogólna klasyfikacja ataków
Istnieje wiele sposobów klasyfikowania różnych typów ataków, na które Twoja aplikacja internetowa
może stać się ofiarą, często przedstawianych mnemonicznie jako akronimy. Dwie takie klasyfikacje
akronimiczne przedstawiają się następująco:
IIMF
• I (Interception). Przechwycenie odnosi się do dostępu do informacji i czytania informacji, do których
nie powinieneś być wtajemniczony.
• I (Interruption). Przerwanie jest czynnością uniemożliwiającą legalnym użytkownikom korzystanie z
witryny.
• M (Modification). Modyfikacja to zmiana danych, które nie powinny być zmieniane.
• F (Fabrication). Wytwarzanie to tworzenie danych, w zasadzie rodzaj fałszerstwa.
STRIDE
• S (Spoofing) odnosi się do kradzieży tożsamości.
• T (Tampering). Sabotaż to modyfikacja danych, które nie powinny być modyfikowalne.
• R (Repudiation). Odrzucenie pozwala użytkownikom zaprzeczyć, że kiedykolwiek wykonali daną
czynność (np. Wycofanie pieniędzy z konta).
• I (Informtion disclouser). Ujawnienie informacji odnosi się do wycieku informacji do użytkowników,
którzy nie powinni mieć możliwości ich odczytania.
• D (Denial of service). Odmowa usługi oznacza blokowanie innym użytkownikom korzystania z
witryny.
• E (Elevation of privilage). Podniesienie uprawnień charakteryzuje scenariusz, w którym użytkownik
może uzyskać dostęp i wykonać działania, które przekraczają jego właściwą autoryzację.
Te akronimy mają być wyczerpujące, ale nie wykluczają się wzajemnie. Ataki mogą obejmować na
przykład jednoczesną aktualizację istniejących informacji i tworzenie nowych danych. Podszywanie się
może pozwolić ci na odczytanie informacji, których nie powinieneś, manipulować nimi i uniemożliwić

rzeczywistemu użytkownikowi ponowne uzyskanie dostępu do jego konta. Kilka typów ataków często
występuje razem.
Dobre praktyki do przyjęcia
Lekcja z tej części nie polega na tym, że ludzie są po to, by cię zdobyć. Wraz z rozwojem witryny i
zwiększeniem jej skuteczności, Twoje dane i informacje o użytkownikach nabierają większej wartości.
Tak długo, jak podejmiesz pewne ogólne środki ostrożności, przynajmniej obejmiesz oczywiste
podstawy. Nikt nie może powiedzieć, że jesteś całkowicie chroniony, ale przynajmniej zmusisz
atakujących do zdobycia nagród. Lista środków ostrożności może wypełnić książkę, ale oto cztery, które
pozwolą Ci zacząć myśleć o właściwych rzeczach:
• Nie ufaj użytkownikowi. Chcesz zapewnić użytkownikowi najlepsze wrażenia, ale to nie znaczy, że
musisz im zaufać. Jeśli pytasz o ich urodziny, nie zakładaj, że będą musiały wejść w urodziny. Co jeśli
zamiast tego spróbują wpisać słowo? Albo, co gorsza, jak wkrótce się przekonamy, co, jeśli wpisali jakiś
złośliwy kod, na którym faktycznie działał twój serwer, co spowodowało coś złego? Krótko mówiąc,
sprawdź poprawność działań użytkownika na każdym kroku i na każdej warstwie konfiguracja sprawdza
warstwę użytkownika, warstwę modelu i warstwę bazy danych. Lepiej dmuchać na zimne!
• Zmniejsz powierzchnię ataku. Niektóre witryny internetowe umożliwiają użytkownikom
wykonywanie wielu czynności bez logowania się i tworzenia konta. Wszelkie funkcje, które są
ujawniane i mogą być dostępne dla nieautoryzowanych użytkowników, stanowią powierzchnię ataku i
potencjalnie narażają witrynę na atak. Zminimalizuj to w jakimkolwiek stopniu jest to możliwe bez
znacznego pogorszenia doświadczenia użytkownika.
• Zachowaj jak najwięcej ukrycia. Im więcej ujawnisz, zwłaszcza kodu, tym więcej napastnik może użyć
przeciwko tobie. Jeśli przypadkowo ujawnisz strukturę swojego katalogu plików (gdzie znajdują się
twoje pliki na serwerze i do czego są one wywoływane), twoi napastnicy mogą uzyskać do nich dostęp,
zmienić je lub usunąć.
• Ustal przywileje. Każdy użytkownik w Twojej witrynie ma określone uprawnienia dostępu, a każdy
programista w Twoim zespole ma określony zakres zastosowania swojej wiedzy. Ustanowienie
systemu przywilejów omówionego w części 5, który zapewnia użytkownikom i programistom prawa
odpowiednie do ich ról i wiedzy. Osoby bez odpowiednich danych uwierzytelniających nie powinny
mieć możliwości dotykania poufnych informacji.
Specyficzne problemy i rozwiązania
Open Web Application Security Project (OWASP) to otwarta społeczność współpracowników i firm,
których celem jest „umożliwienie organizacjom rozwijania, kupowania i utrzymywania aplikacji, którym
można zaufać”. bezpieczeństwo aplikacji w Internecie. Lista 10 największych zagrożeń związanych z
aplikacjami internetowymi OWASP została podsumowana w poniższych sekcjach.
1. Injection
Wstzykiwania są niebezpieczne, ponieważ wykorzystują narzędzia, które dajesz swoim użytkownikom.
Atakujący mogą tworzyć linie kodu, aby wprowadzić je do aplikacji, aby spowodować zakłócenia.
Zastrzyki SQL odnoszą się do ataków, w których kod jest kierowany do bazy danych. Załóżmy na
przykład, że pytasz mnie o moje imię na MyAppoly. W polu nazwy mogę napisać kod, który powiedział,
że baza danych ma się usunąć. Po przesłaniu formularza, jeśli system nie sprawdza, czy dane wejściowe
są poprawne jako nazwa, serwer może faktycznie uruchomić kod. Zastrzyki umożliwiają atakującym
uruchomienie kodu na serwerach. Obrona przed takimi atakami polega na upewnieniu się, że wszystkie

dane wprowadzane przez użytkowników są dokładnie analizowane przed przekształceniem ich w
zapytanie lub polecenie.
2. Zerwane uwierzytelnianie i zarządzanie sesją
Serwery nie mogą zidentyfikować, kto wykonał określone żądanie HTTP, po prostu odpowiadają na nie
(ta jakość określana jest jako bezpaństwowość HTTP). Aplikacje muszą jednak często pamiętać, kto
wysyła żądanie, aby na przykład uzyskać dostęp do odpowiednich wierszy w bazie danych. Jeśli
dyskutujemy o aplikacji internetowej bankowości internetowej, mamy nadzieję, że saldo na koncie
czekowym jest w rzeczywistości Twoim kontem. Jak to zapamiętuje po zalogowaniu się? Zasadniczo
przypisano ci coś, co nazywa się tokenem lub identyfikatorem sesji, który jest powiązany z Twoimi
danymi. Kiedy wysyłasz żądanie, twój token jest również wysyłany. Serwer może sprawdzić, czy masz
aktywną sesję (tzn. Jesteś zalogowany), a następnie możesz wykonać żądanie. A gdyby ktoś ukradł ci
identyfikator sesji? Czy nawet twoja nazwa użytkownika i hasło? Mogliby zrobić wszystko, co
moglibyście się zalogować. Mogą wypłacić wszystkie pieniądze. Mogą wysłać e-mail w Twoim imieniu
z prośbą o pieniądze od znajomych. Aplikacje internetowe muszą bronić się przed takimi atakami,
stosując silne mechanizmy uwierzytelniania i zarządzania sesjami. Bez skąpania!
3. Skrypty krzyżowe
Cross-site scripting (XSS) jest zasadniczo wstyknięciem HTML, w którym atakujący starają się wstawić
lub zamienić własny kod na swoich stronach internetowych. Na stronie głównej MyAppoly atakujący
może również umieścić pole „Numer karty kredytowej”. Po wypełnieniu formularza informacje o
użytkowniku mogą zostać wysłane do atakującego. Pliki cookie mogą nawet zostać skradzione, co
pozwala atakującym na podszywanie się pod inne osoby podczas odwiedzania stron internetowych.
Pliki cookie, przypomnij sobie, to paragony, które zostawiasz po odwiedzeniu witryny. Jeśli pokażę
pokwitowanie na stronie internetowej, być może uda mi się oszukać, że jestem tobą. Atakujący
używają tej metody do kradzieży tożsamości. Kluczem do zapobiegania tym atakom jest upewnienie
się, że zamierzony HTML a zawartość przeglądarki jest oddzielona od niezaufanych danych, zachęcając
użytkowników do korzystania z aktualnej przeglądarki z silnymi funkcjami bezpieczeństwa i
sprawdzania poprawności wszystkich danych wejściowych. Jedną z technik jest zakodowanie całego
wyjścia (na przykład użyj „” zamiast rzeczywistego znaku cudzysłowu). Jeśli Twój kod jest dziwaczny,
będziesz wiedział, kiedy coś nie pasuje do wzorca. Może to pomóc oznaczyć flagą zagraniczną
niezaufany kod.
4. Niepewne bezpośrednie odniesienia do obiektów
Nie chcesz, aby jakakolwiek osoba atakująca przechwyciła konkretną nazwę pliku, ponieważ może to
umożliwić im dostęp do rzeczywistego pliku na serwerze. Co gorsza, jeśli wszystkie nazwy plików są
zgodne z wzorcem, atakujący może odgadnąć nazwę i uzyskać dostęp do innych plików. Na przykład,
jeśli oznaczysz wszystkie zdjęcia użytkowników jako „photo1”, „photo2” i tak dalej, osoba atakująca
może rozsądnie odgadnąć, że „photo5” może również istnieć. Aby bronić się przed tymi atakami,
programiści powinni powstrzymać się od wymieniania lub ujawniania dokładnych nazw zasobów.
5. Błędna konfiguracja bezpieczeństwa
Po przeniesieniu plików z komputera inżyniera na rzeczywisty serwer, na którym hostowana jest
witryna (serwer produkcyjny), do każdego pliku należy przypisać pewne uprawnienia. Niektóre pliki
mogą pozostać ukryte, na przykład inne mogą mieć pełny dostęp do odczytu i zapisu. Jest to jedna z
wielu konfiguracji zabezpieczeń, które mogą być konfigurowane przez zespół, a każda nieprawidłowa
konfiguracja może spowodować łatwe ataki. Zwracając szczególną uwagę na sposób konfiguracji

zabezpieczeń i budowania w procesie aby potwierdzić, że nie istnieją żadne poprawki, znacznie
zmniejszy częstotliwość takich ataków.
6. Ekspozycja wrażliwych danych
Hasła nigdy nie powinny być przechowywane w postaci zwykłego tekstu. Jeśli osoba atakująca lub
ktokolwiek autoryzowany byłby w stanie przejrzeć twoją bazę danych i dowiedzieć się wszystkich haseł
użytkownika, miałbyś ogromny problem na rękach. Nawet Twój zespół nie powinien widzieć haseł. Tak
więc większość firm technologicznych wprowadza hasła za pomocą kryptograficznej funkcji
mieszającej, która całkowicie je zasłania, ale generuje je w wyjątkowy sposób. Wspólną funkcją skrótu
jest funkcjonowanie SHA1 . Zapisanej wersji hasła SHA1 nikt nie może odgadnąć, jakie jest hasło w
postaci zwykłego tekstu, ani nie ma sposobu na odwrócenie funkcji skrótu w celu uzyskania wersji
zwykłego tekstu. Na wynos jest użycie silnej funkcji mieszającej i upewnienie się, że wrażliwe
informacje są bezpiecznie szyfrowane w ten sposób. Zawsze. Secure Sockets Layer (SSL) i Transport
Layer Security (TLS) to narzędzia obrony kryptograficznej używane do upewnienia się, że żadne dane
przesyłane między przeglądarką a serwerem nie są naruszane ani przechwytywane. Jak wiadomo,
przeglądarki współpracują z serwerami przez cały czas, a wszystkie pakiety informacji podróżują przez
sprzęt internetowy. Nie jest nierealistyczne sądzić, że niektóre z tych pakietów mogą być
przechwytywane i zmieniane od czasu do czasu. Na szczęście istnieją technologie szyfrowania danych
podczas podróży. Strony internetowe zaczynają używać takich technologii, jak SSL / TLS przy logowaniu
stron, aby poufne informacje, takie jak hasła, nie zostały utracone. Zabezpieczenie witryny za pomocą
protokołu SSL / TLS kosztuje i może spowolnić działanie witryny, ale użytkownicy będą w końcu zażądać
jej, jeśli wykrwawią się po to, aby zaoszczędzić trochę pieniędzy.
7. Brakująca funkcja Poziom kontroli dostępu
Użytkownicy zazwyczaj nawigują po witrynie, klikając różne linki i wyświetlają stronę internetową. Na
przykład, aby przejść z głównej strony internetowego sklepu odzieżowego MyAppoly do sekcji męskiej,
możesz kliknąć link „Mężczyźni”. Jeśli sklep MyAppoly zdecyduje się ukryć link do sekcji męskiej, czy
nie będziesz w stanie przejść do tej strony? Zgadnij to. Może to jest www.myappoly.com/men? Co jeśli
uznamy za bardziej szkodliwy przykład? Jeśli widzę, że mój internetowy adres bankowy MyAppoly to
myappoly. com / vinay / privateaccount, mogę być w stanie odgadnąć, że dostęp do konta mojego
przyjaciela Boba można uzyskać z myappoly.com/bob/privateaccount. To może być zbyt prosty
przykład, ale Bob jest całkiem prostym facetem. Chodzi o to, że często można odgadnąć adresy URL.
Dlatego upewnij się, że dostęp do dowolnej strony internetowej jest autoryzowany.
8. Forgery Cross-Site Request
Pliki cookie są przechowywane w Twojej przeglądarce i są wykorzystywane przez strony internetowe
do rozpoznawania Ciebie po powrocie. Ich życie trwa dłużej niż wizyta na stronie internetowej.
Powiedzmy, że odwiedzasz witrynę zakupów online i kupujesz kilka przedmiotów. Opuszczasz witrynę,
a plik cookie jest nadal aktywny z informacjami o tym, co kliknąłeś, kupiłeś i tak dalej. Atakujący Bob
pojawia się w Internecie i w jakiś sposób pozwala Ci otworzyć stronę na jakiejś przypadkowej stronie,
być może wysyłając Ci wiadomość e-mail lub za pomocą jakiegoś wyskakującego okienka wydanego
przez XSS. Po kliknięciu łącza przeniesie Cię na stronę internetową. Ta niegroźna strona internetowa
może jednak poprosić przeglądarkę o wysłanie prośby o kontakt ze stroną internetową zakupów.
Ponieważ Twój plik cookie jest nadal aktywny, witryna zakupów uwierzytelnia Cię i wykonuje pewne
działania, których chciał atakujący, takie jak zamówienie przedmiotu. W atakach Cross-Site Request
Forszery (CSRF) hakerzy wykorzystują poświadczenia przeglądarki do wykonywania żądań.
Zapobieganie tym atakom może wymagać użycia dodatkowego tokena, który jest unikalny dla każdej

sesji. Dlatego nawet jeśli plik cookie może być nadal aktywny, token (który powinien być ukryty) będzie
wskazywał, że niektóre żądania są nieprawidłowe.
9. Używanie znanych komponentów wrażliwych
Niektóre biblioteki i inny kod, który możesz wykorzystać, mogą być pełne luk w zabezpieczeniach. Jeśli
wiesz o tej luce, poszukaj nowych wersji kodu, zamiast tego, ponieważ dodany kod jest regularnie
aktualizowany w celu zminimalizowania błędów i podatności.
10. Nieprawidłowe przekierowania i przekazywanie dalej
Przekierowanie adresu URL lub przekazanie adresu URL wyraża się jako próba uzyskania dostępu do
określonego adresu URL i otwarcia innego adresu URL. Na przykład Facebook i Google zakupiły
większość adresów URL, które brzmią jak ich nazwa. Jeśli wpiszesz googl.com, google.com nadal się
pojawi. Jak to możliwe? Google wie, że w wyszukiwarce występują typowe błędy ortograficzne, więc
korzystając z przekierowania URL, może przechwytywać te literówki URL i automatycznie przekazywać
użytkownika do odpowiedniej strony. Te przekierowania są często używane również w przypadku
reklam. Podczas próby uzyskania dostępu do artykułu w wielu witrynach z wiadomościami możesz
zostać przeniesiony do reklamy strony przed automatycznym przekierowaniem do artykułu. Gdy
użytkownicy próbują uzyskać dostęp do witryny, atakujący mogą skłonić użytkowników do kliknięcia
linków przekierowujących ich na inne niebezpieczne strony. Jeśli korzystasz z wielu przekierowań na
swojej stronie, użytkownikom trudno będzie odróżnić uzasadnione i niebezpieczne przekierowania.
Zapewnienie użytkownikom możliwości uwierzytelnienia prawidłowych przekierowań jest pomocne ale staraj się unikać ich wszystkich razem.
Wniosek
Twój zespół poinformował Cię o wystarczającej liczbie zagrożeń, które możesz spędzić na całe życie,
zabezpieczając się przed nimi. Upewnienie się, że Twój zespół jest ostrożny na każdym kroku, jest
niezbędne do zapewnienia podstawowej obrony. Podobnie jak w walce z terroryzmem, trwa ostra, ale
ostra walka pomiędzy atakującymi a obrońcami, a każda ze stron stara się stworzyć kolejną najlepszą
rzecz, aby ich cele były łatwiejsze do osiągnięcia. Bezpieczeństwo będzie problemem tylko wtedy, gdy
Twoja strona jest warta włamania, więc popatrz na jasną stronę, kiedy zaczynasz widzieć obawy o
powierzchnię!

