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Curs 7. Asigurarea Calitării (QA). 
Principii de implementare. 

 

Introducere. 
În cadrul cursului sunt prezentate noţiuni de asigurare a calităţii programelor, reguli 

de bună practică în dezvoltarea şi asigurarea calităţii produselor software. De asemenea 
sunt prezentate o serie de coduri de bună practică în codarea Java. De exemplu, în cazul 
„eXtreme Programming”, un stil pe care îl studiem într-un curs ulterior, vom vedea că 
este important să folosind reguli de bună practică în codare pentru orice proiect software. 
Orice programator are nevoie să ştie cum ar trebui să arate propriul cod şi pentru asta 
vom trece în revistă câteva dintre elementele standarde de stil Java. Tot în cadrul cursului 
sunt prezentate noţiuni de refactorizare, un aspect important pentru îmbunătăţirea calităţii 
codului dezvoltat. 

 

Erori Java Comune 
Pentru început sunt prezentate erori Java comune pe care le fac programatorii. Pentru 

un dezvoltator/programator/analist este importantă cunoaşterea şi înţelegerea faptului că 
oricine este până la urmă predispus la a face greşeli, la a introduce erori în aplicaţiile 
software (doar experienţa poate conduce la reducerea gradului de inserţie a erorilor, însă 
niciodată la 0%). Erorile prezentate în continuare sunt printre cele mai des întâlnite şi 
sunt prezentate cu scopul ajutării familiarizării cu acestea, cunoaşterii şi mai bunei 
înţelegeri a lor. Pentru a trece cu bine peste propriile limitări este important de cunoscut 
de unde să începem atunci când întâlnim o problemă în dezvoltarea propriilor aplicaţii 
Java.   

 

Prima eroare prezentată constă în necunoaşterea diferenţei dintre accesarea unor 
membrii statici şi non-statici. Să considerăm următorul exemplu: 

 
În cadrul exemplului este vorba despre o clasă Demo în care apare o metodă statică 

main. Aici cuvântul cheie static înseamnă că membrul respectiv aparţine clasei şi nu unui 
obiect particular, a.î. orice alt obiect al acelei clase îl poate folosi. V-aţi pus vreodată 
întrebarea de ce metoda main trebuie să fie statică? Atunci când pornim un program Java 
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nu există nici un obiect creat (exceptând poate câteva obiecte interne JVM predefinite), 
deci prima metodă care este apelată nu poate aparţine nici unui obiect.  

Codul din exemplul anterior este greşit. Se încearcă accesarea membrului x, dar x nu 
are cuvântul static ca declarator, deci este o variabilă non-statică şi astfel de variabile pot 
fi accesate numai dacă avem acces la un obiect ce include respectivul membru. Un 
membru non-static întotdeauna poate fi accesat numai prin intermediul unui obiect ce îl 
deţine. Este diferit de modul în care accesăm membrii statici ce apaţin chiar clasei însăşi, 
deci pot fi oricând accesaţi. Membrul x poate exista numai dacă există o instanţă a clasei 
Demo anterior creată. Similar pentru metoda m.  

Codul corectat este următorul: 

 
Întâi trebuie să creem un obiect al clasei Demo şi apoi să accesăm membrul x şi să 

apelăm metoda m plecând de la respectiva instanţă creată.  

 

Acesta este poate unul dintre cele mai simple exemple. Însă în realitate lucrurile pot 
sta mult mai complicat. Să luăm de exemplu cazul mai celebru poate de overriding. 
Suprascrierea înseamnă că avem o superclasă, să zicem A şi care are o metodă m. În 
continuare orice subclasă a clasei A, să zicem B, poate defini (rescrie) la rândul ei metoda 
m. Mecanismul acesta poartă numele de polimorfism deoarece avem acelaşi tip de metodă 
m ce are câteva instanţe, definite în câteva clase diferite. Suprascrierea ar putea să nu fie 
chiar atât de uşor de înţeles la prima vedere de către un utilizator ce analizează codul 
pentru prima dată. Practic avem o metodă m şi câteva versiuni ale respectivei metode în 
diverse clase. La runtime poate să nu fie atât de evident care dintre multiplele versiuni ale 
metodei m este apelată. Şi asta poate duce la probleme mai greu de depistat în practică. 
Să considerăm următorul exemplu: 

 
Avem o clasă Demo ce extinde WindowAdapter – o clasă ce defineşte metodele ce 

sunt apelate pentru anumite evenimente acţionate asupra ferestrei curente. De exemplu, 
evenimentul windowClosed ce este declanşat atunci când utilizatorul încearcă închiderea 
ferestrei (de exemplu prin acţionarea X-ului din colţul dreapta-sus al ferestrei). Aceasta 
este deci o clasă pentru crearea de subclase ce definesc ce se întâmplă atunci când o 
fereastră este închisă. În acest exemplu programatorul a făcut o greşeală de scriere şi în 
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loc să suprascrie metoda windowClosed a definit metoda windowClose (a se remarca 
lipsa lui d). În cadrul metodei se defineşte funcţionalitatea ca atunci când utilizatorul 
închide fereastra întreaga aplicaţie să se termină. Totuşi atunci când utilizatorul încearcă 
în realitate să închidă fereastra practic nimic nu se va întâmpla. De ce? În exemplu nu s-a 
reuşit suprascrierea metodei windowClosed, iar metoda originală, cea implementată de 
adaptorul WindowAdapter, este o metodă ce nu face nimic, nu implementează nimic. 

 

Atunci când suprascrieţi o metodă trebuie să aveţi grijă să respectaţi întocmai sintaxa 
cu care respectiva metodă a fost definită. Atunci când o metodă este apelată în această 
manieră, dinamic, se foloseşte mecanismul de „dynamic method dispatch”. Atunci când o 
metodă precum windowClosed este apelată intern Java prima dată verifică tipul obiectul 
asupra căruia se face apelul, dinamic, la runtime. Mergând înapoi la exemplul nostru cu 
două clase A şi B, atunci când ambele clase definesc o aceeaşi metodă m şi aceasta este 
apelată, Java verifică întâi pe ce tip de obiect se execută invocarea şi va apela metoda 
definită în clasa corespunzătoare respectivului obiect.  

 

Un alt lucru pe care trebuie să îl avem în vedere atunci când folosim mecanismul de 
suprascriere este legat de păstrarea semanticii metodei. Să considerăm următorul 
exemplu: 

 
Să presupunem că avem un sistem de contabilitate şi o clasă Product ce reprezintă un 

produs. În cadrul sistemului trebuie să lucrăm cu două noţiuni: preţul brut şi  preţul net. 
Preţul net reprezintă preţul brut plus o taxă. În Noua Zeelandă de exemplu trebuie să 
adăugăm în general o taxă de 12,5% pentru vânzare. Deci formula din cadrul exemplului 
se foloseşte pentru calcularea produsului net. 

Să presupunem mai departe că avem diverse tipuri de produse, de exemplu produse 
alimentare, reprezentate prin clasa Food, care este tot un Product. Să spunem că avem 
de-a face cu o companie multinaţională şi să presupunem că programarea clasei Product 
a fost făcută în Noua Zeelandă. Din acest motiv avem semantica particulară valabilă 
pentru această ţară, în care se presupune taxa de 12,5%. Acum să presupunem că 
programarea clasei Food a fost făcută în Germania. Aici se consideră o taxă specială 
aplicabilă pentru produsele alimentare de doar 7%. Deci prima clasă respectă o sintaxă 
valabilă într-o ţară, dar a doua respectă sintaxa valabilă în altă ţară. Din acest motiv, chiar 
dacă aparent lucrurile sunt bine scrise, în realitate rezultatele întoarse nu vor fi valabile în 
nici una dintre ţări.  
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Gestiunea excepţiilor reprezintă o altă problemă comună pentru programatori. În 
majoritatea limbajelor moderne întâlnim excepţii care sunt aruncate atunci când ceva nu 
funcţionează conform parametrilor normali în cadrul aplicaţiilor. De exemplu, în cazul 
codului din exemplul următor, încercăm să facem o împărţire la 0, lucru ce va duce la 
generarea unei exceptii aritmetice: 

  
Însă, precum în exemplul acesta, din diverse motive adesea programatorii uită să facă 

ceva cu excepţiile prinse. Câteodată Java ne forţează să prindem excepţiile, însă nu poate 
să ne forţeze să şi facem ceva cu excepţiile respective. Dar lucrul acesta este şi cel mai 
des greşit de către dezvoltatorii de aplicaţii. Chiar dacă gestiunea excepţiilor nu este 
obligatorie ea ar trebui făcută pentru că în lumea reală pot apărea tot felul de situaţii 
excepţionale ce trebuie prelucrate corespunzător. Sau cum se spune: dacă ceva poate 
merge prost atunci chiar aşa se va şi întâmpla. 

Dacă ceva se poate întâmpla atunci măcar trebuie avut în vedere faptul că excepţia 
posibil apărută ar trebui să conducă la o reacţie. De exemplu, în exemplul anterior nu 
avem nici o reacţie asupra faptului că încercăm o împărţire la 0, însă în realitate vom 
remarca o funcţionalitate haotică a aplicaţiei, iar depanarea problemei va consuma mai 
mult timp decât ar fi necesar pentru adăugarea unui simplu println prin care să generăm o 
reacţie către utilizator. 

 

Şi modul în care prezentăm informaţiile referitoare la o excepţie sunt importante 
pentru utilizatori. Dacă aplicaţia oferă un GUI atunci mai mult ca sigur utilizatorul nu va 
urmări prea des consola text din spatele acestui GUI. Tocmai din acest motiv e mai 
adecvat să prezentăm informaţia privind apariţia unei excepţii într-o fereastră grafică mai 
în acest caz. 

 

O posibilă listă minimală de excepţii de care dezvoltatorii ar trebuie să fie conştienţi 
este următoarea. În primul rând trebuie avut în vedere faptul că limbajul C este un limbaj 
ce are o sintaxă minimală. Limbajele mai moderne precum Java şi C# sunt bazate pe C. 
În C avem o mulţime de operatori şi unii dintre aceştia arată aproape identic dar oferă 
funcţionalităţi diferite. De exemplu, să considerăm cazul operatorilor = şi ==. Confuzia 
între cei doi operatori este chiar frecvent întâlnită. În C, dacă uităm un semn = codul 
funcţionează în continuare, dar bineînţeles că rezultatul nu va fi cel aşteptat. În Java nu se 
poate face confuzie între cei doi operatori decât dacă asignarea se face între două valori 
booleane. Dar în C orice expresie numerică ce nu se evaluază la 0 reprezintă o expresie 
adevărată. 

O altă eroare întâlnită frecvent o reprezintă confuzia între == şi metoda equals. Cele 
două metode de verificare a egalităţii realizează totuşi funcţii diferite. Atunci când avem 
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de verificat egalitatea a două obiecte == conduce la adevăr doar dacă acestea reprezintă 
de fapt acelaşi obiect, sau referă o aceeaşi zonă de memorie. Metoda == practic realizează 
compararea a două adrese de memorie. Pe de altă parte, metoda equals nu ţine cont de 
adresele de memorie unde obiectele sunt stocate, ci realizează compararea conţinutului, a 
valorilor încorporate de cele două obiecte. 

O altă eroare des întâlnită este „off-by-one error”, ce apare de exemplu atunci când 
programatorul uită că array-ul începe cu elementul 0, deci ultimul element nu este 
accesibil la poziţia length, ci numărul de elemente minus unu. Se întâmplă destul de 
frecvent ca într-o instrucţiune iterativă, de exemplu, se uită procesarea ultimului element 
al array-ului sau se trece peste sfârşitul array-ului. 

O altă eroare des întâlnită e legată de confuzia dintre tipurile primitive şi tipurile 
referite. O astfel de eroare apare în general atunci când avem de-a face cu sisteme în care 
lucrurile se întâmplă concurent, atunci când avem de-a face cu obiecte partajate. În astfel 
de cazuri se ajung la situaţii în care diverse părţi ale programului ajung să aibă referinţe 
sau pointeri la un acelaşi obiect. Mare atenţie la astfel de cazuri. De exemplu, dacă 
folosim o referinţă la un obiect ca argument al unei metode, apoi în cadrul metodei 
modificăm respectivul obiect, putem avea surpriza ca altcineva, un alt fir de execuţie, să 
aibă o referinţă la acelaşi obiect şi să modifice acelaşi obiect în acelaşi timp. De obicei 
atunci când mai multe persoane ajung să acceseze acelaşi obiect simultan apar tot felul de 
probleme. Alternativa constă în folosirea de valori. De exemplu, atunci când apelăm o 
metodă în care trimitem doar o valoare de tip int, respectiva valoare nu e o referinţă către 
adresa de memorie a variabilei originale, deci pot să fac diverse operaţii pentru că ele nu 
vor altera variabila originală. 

Alte lucruri ar fi legate de faptul că în Java numele unui fişier trebuie să fie acelaşi cu 
numele primei clase sau interfeţe. Poate suna hilar, aţi învăţat acest lucru, însă reţineţi 
doar că Java este case sensitive şi că atunci când testaţi programul şi vedeţi că nu merge 
ar trebui să vă puneţi întrebarea: testaţi programul corect? Confuzia de nume se întâmplă 
mai des decât credeţi. Câteodată programatorii modifică codul sursă şi presupun, din 
diverse motive, că şi fişierele binare se modifică automat dar în realitate acest lucru nu se 
întâmplă. Un posibil motiv ar putea fi de exemplu că procesul de construcţie a eşuat.  

 

Java Coding Guidelines 
Vom parcurge în continuare câteva noţiuni privind corectitudinea stilului de scriere a 

codului în limbajul Java. Stilul de scriere a codului are o mare importanţă pentru calitatea  
şi stilul produsului software final. Unul dintre primele lucruri pe care programatorii îl fac 
atunci când sunt puşi în faţa unui proiect ce necesită dezvoltare în echipă constă în 
familiarizarea cu elementele de stil de codare folosite de toată lumea, unanim, în proiect. 
Ulterior toţi programatorii respectă aceste elemente pe toată durata de execuţie a 
respectivului proiect. De obicei toate probleme importante apar de la elementele de stil de 
codare ce reprezintă reguli destul cum trebuie să arate şi să fie formatat codul sursă.  

În general regulile de stil de scriere a codului sursă nu trebuie să fie ceva foarte 
sofisticat. De exemplu, o astfel de regulă în Java spune că numele claselor şi interfeţelor 
încep întotdeauna cu literă mare.  Pe de altă parte, numele membrilor, parametrilor 
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metodelor şi variabilelor locale întotdeauna încep cu literă mică. Dacă un nume este 
compus din mai multe cuvinte cel mai adesea se foloseşte stilul „CamelCase”. Conform 
acestui stil, prima literă depinde de felul membrului căruia dorim să îi atribuim numele, 
conform regulilor anterioare. Ulterior fiecare cuvând nou din cadrul numelui va fi scris 
începând cu o literă mare. În felul acesta se poate face o distincţie clară între diversele 
cuvinte ce compun numele întreg. Numele de pachete întotdeauna încept cu literă mică, 
iar membrii de tip static final, ce reprezintă constante, cel mai adesea se scriu cu litere 
mari. Anumiţi membrii ce se vor a se distinge de restul pot fi scrişi şi începând cu un 
caracter _ (underscore). 

În scrierea de cod comentariile sunt şi ele foarte importante. Pentru a putea folosi 
JavaDoc de exemplu împreună cu un cod sursă acesta trebuie să cuprindă o serie de 
comentarii în faţa fiecărei clase, membru şi câmp, iar dacă codul este complex se pun 
comentarii chiar şi lângă sau înaintea anumitor blocuri de instrucţiuni ce implementează o 
funcţionalitate particulară. Atunci când codul sursă conţine metode mai lungi ele se 
împart în grupuri logice şi să adaugă linii goale între aceste grupuri. Abordarea aceasta 
ajută la o mai bună înţelegere a codului şi scoate în evidenţă mai bine grupurile distincte 
ce implementează funcţionalităţi diferite.  

Un alt element de practică bună în programare este legat de folosirea căilor pentru 
fişiere. Niciodată nu se recomandă a se folosi căi absolute. Căile absolute au sens doar pe 
calculatorul dezvoltatorului, de îndată ce produsul iese însă pe piaţă trebuie să vă aşteptaţi 
că există multe sisteme de operare, diverse sisteme de fişiere şi chiar şi diverse căi 
diferite pentru a ajunge la un anumit fişier. Niciodată nu se hardcodează căile absolute, 
ele nu au sens pe alt calculator. Este importantă folosirea căilor relative (în general 
relative la directorul aplicaţiei, de unde aplicaţia a fost pornită... dacă nu există garanţii se 
pot furniza întotdeauna scripturi/fişiere pentru pornire ce realizează tot felul de operaţii 
de asigurare a setării corecte a aplicaţiei). 

 

Refactorizare 
Refactorizarea reprezintă o practică populară mai ales în ceea ce priveşte abordarea 

numită „extreme programming” (vom reveni la ea într-un curs viitor). Pentru moment 
refactorizarea reprezintă o practică foarte importantă de bun stil în programare. 

Refactorizarea poate fi definită ca fiind încercarea de îmbunătăţire a designului 
codului deja existent într-o manieră sigură. Se porneşte de la cod deja scris şi acesta se 
îmbunătăţeşte fără a i se afecta funcţionalitate, fără introducerea de noi erori. Scopul în 
sine ar putea consta în faptul că designul devine mai clar, sau produsul final se va 
comporta mai rapid în termeni de performanţă de exemplu, sau codul devine pur şi 
simplu mai uşor de înţeles de către alţii. Refactorizarea se ocupă de cum ajunge ceva să 
fie implementat, nu de ceea ce se implementează, nu se ocupă de modificarea semanticii. 
Practic nu adăugăm noi funcţionalităţi sau fixăm bug-uri de programare, ci doar preluăm 
ceva ce deja funcţionează şi îl transformăm astfel încât să ajungă să arate diferit. De 
exemplu înlocuirea unui algoritm printr-un altul, motivul fiind că se comportă mai bine, 
că e mai bine înţeles de alţii sau e mai bine structurat. 
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Refactorizarea este importantă în contextul programării extreme. Practic unul dintre 
concepte afirmă că în fiecare zi se implementează numai ce este cu adevărat necesar 
pentru a implementa ceva, e o abordare bazată foarte mult pe simplitate, programatorul 
este încurajat să încerce în permanenţă lucruri noi, programare exploratorie. Cu alte 
cuvinte, codul nu este nevoie să fie perfect de la prima încercare, se poate încerca ceva şi 
apoi folosi refactorizarea pentru a îmbunătăţi soluţia obţiută la fiecare iteraţie. Dacă ceva 
nu este bine implementat acesta se reface până la soluţia corectă. Pentru siguranţa 
faptului că în final codul optimizat încă implementează aceleaşi funcţionalităţi o practică 
tot din programarea extremă spune că se porneşte întâi de la scrierea scenariilor de test şi 
ulterior de abia codul propriu-zis. Dacă refacem codul practic avem la dispoziţie 
mijloacele de testare prin care să verificăm că funcţionalitatea nu a fost afectată.  

În literatura de specialitate sunt două cărţi deosebit de interesante legate de refactorizare:  

- Fowler, Martin (1999). Refactoring. Improving the Design of Existing Code. 
Addison-Wesley. 

- Wake, William C. (2003). Refactoring Workbook. Addison-Wesley. 

 

Refactorizarea lucrează cu anumiţi indicatori ce sunt numiţi cel mai adesea smells. 
Acestea reprezintă semne întâlnite în cod ce dau impresia specialiştilor că ceva e în 
neregulă cu respectivul cod, că acel cod trebuie îmbunătăţit. Sunt semne ce spun că ar 
trebui refactorizate anumite lucrurile şi că ar trebui să folosim anumite stategii pentru 
îmbunătăţirea codului ce conţine acele smell-uri particulare, strategii ce fac parte din 
tehnicile de refactorizare cel mai des întâlnite (pentru mai multe detalii consultaţi şi cele 
două lucrări anterior amintite). 

Să intrăm în câteva detalii legate de elementele de ghidare privind refactorizarea. 
Unul dintre principiile ce stau la baza refactorizării este simplitatea.  

Simplitatea se referă la capacitatea de a face codul cât mai simplu posibil, rescrierea 
lui pentru a face lucrurile cât mai simplu de înţeles. De exemplu înlăturarea acelor lucruri 
ce nu sunt necesare, aşa numitul „cod mort”, instrucţiuni ce nu mai sunt folosite. De 
exemplu, metode ce nu sunt apelate niciodată, poate pentru că la un moment dat cineva a 
înlocuit o metodă cu alta, uitând să înlăture codul metodei vechi după efectuarea 
modificării.  

Simplitatea se poate referi însă şi la lucruri mai simple precum schimbarea numelor 
astfel încât acestea să devină mai intuitive. Ca şi programatori avem datoria să ne 
amintim întotdeauna că ceea ce programăm se adresează unor oameni, altor programatori, 
nu scriem pentru maşini. Dacă introducem tot felul de artificii deştepte în program cel 
mai adesea nimeni nu va mai folosi codul respectiv. Regula spune că dacă ceva e greu de 
înţeles, chiar dacă merge mai bine cel mai probabil el nu va ajunge să fie folosit.  

Unul dintre smell-uri se referă la metodele lungi. Smell-ul spune că dacă o metodă 
ajunge să fie prea lungă (cel mai adesea se foloseşte valoarea de 10 linii de cod pentru a 
specifica ce înseamnă cod lung ... dacă metoda conţine mai mult de 10 instrucţiuni atunci 
ea poate fi considerată lungă) putem să ne gândim la posibilitatea divizării acesteia în 
metode mai mici. Aceasta reprezintă deci şi modalitatea de rezolvare a smell-ului. 
Motivul pentru care ajungem câteodată să lucrăm cu metode lungi este legat de faptul că 
oamenii pornesc cu o metodă şi, pe măsură ce implementează funcţionalitatea dorită, 
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constată că au nevoie şi de alte funcţionalităţi suplimentare fără de care nu pot face 
implementarea. În loc însă să implementeze aceste funcţionalităţi în metode separate ai 
tot adaugă în acelaşi loc, în cadrul aceleiaşi metode codul suplimentar, în manieră liniară.  

În următorul exemplu se începe prin definira zonei de date de exemplu şi ulterior se 
doreşte folosirea unor statici ce sunt implementate tot în aceeaşi metodă, încărcând-o din 
ce în ce mai mult. Soluţia, ca şi în cadrul exemplului, constă deci în scoaterea unor părţi 
din cod în exterior. În felul acesta chiar şi reutilizabilitatea ajunge să fie îmbunătăţită. 

 
 

Clasele mari reprezintă un alt smell des întâlnit. O regulă de bun stil de dezvoltare 
spune că în general o clasă nu trebuie să includă multe funcţionalităţi. O clasă nu e un 
briceag elveţian, nu trebuie să implementeze decât o unică funcţionalitate. Programatorii 
trebuie să împartă diversele concepte ce trebuie implementate în diverse clase. Astfel se 
favorizează conceptul de refolosire, de reutilizabilitate a claselor, se promovează un stil 
ce duce la o mai bună înţelegere până la urmă chiar al codului inclus într-o clasă. Cel mai 
adesea oamenii ajung însă să pună prea multe lucruri în aceeaşi clasă şi devine greu de 
înţeles la ce serveşte practic respectiva clasă. Soluţia în cazul în care veţi întâlni clase ce 
implementează prea multe funcţionalităţi constă în divizarea codului, spargerea lui, în 
mai multe clase distincte, fiecare preluând codul ce implementează o anumită unică 
funcţionalitate. O altă modalitate de rezolvare a acestui smell ar putea consta de 
asemenea în folosirea de subclase. În loc să folosim o singură clasă ce gestionează toate 
cazurile posibile putem folosi mai multe subclase, fiecare implementând un anumit caz. 
Cea mai des întâlnită situaţie de clase mari este aceea în care oamenii ajung să 
împletească în aceaşi clasă logica aplicaţiei şi codul ce implementează un GUI. Cele două, 
codul ce implementează calculele din spatele interfeţei grafice şi codul ce implementează 
modalitatea de prezentare şi interacţiune cu utilizatorul în realitate însă trebuie să stea în 
clase diferite. 

Smell-ul „magic numbers” se referă la ideea că adesea avem de folosit valori 
constante în diverse locuri ale programului dezvoltat. De exemplu, o aplicaţie matematică 
ar putea folosi tot felul de constante precum PI şi multe altele, o aplicaţie de comerţ 
electronic lucrează cu tot felul de identificatori de produse. Astfel de lucruri ajung să fie 
puse direct în codul sursă. Însă ele trebuie extrase şi definite explicit ca şi constante în 
cadrul programului. În Java constantele sunt definite folosind static final.  Se pot defini 
constante însă prin intermediul enumerărilor. De exemplu, în loc să avem o variabilă de 
tipul String care să ia valoarea m pentru bărbat şi f pentru femeie am putea lucra cu o 
enumerare având două valori definite. 
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Un alt smell important se referă la codul duplicat. Atunci când ajungem să lucrăm în 
colaborare cu alţi programatori, ca o echipă, se poate întâmpla să nu comunicăm suficient 
de bine şi să descoperim că mai multe persoane au lucrat la fragmente de cod ce 
realizează lucruri similare, rezolvă aceeaşi problemă: sortarea unor numere de exemplu ar 
putea fi făcută de mai multe persoane lucrând la funcţionalităţi diferite, dar care se 
bazează pe o astfel de funcţionalitate.  

Într-un sistem curat fiecare funcţionalitate trebuie bine definită şi implementată de o 
singură sau un grup de metode, fără existenţa de aşa numit cod duplicat. Codul duplicat, 
ce apare în mai multe părţi ale proiectului şi care implementează practic acelaşi lucruri, 
dar în maniere similare sau chiar diferite, nu fac decât să producă confuzie. În plus, codul 
duplicat este şi greu de întreţinut. De exemplu, putem descoperi în procesul de depanare 
că avem o problemă cu algoritmul de sortare. Ne apucăm să căutăm unde implementăm 
sortarea şi descoperim mai multe locuri şi aici apare confuzia: noi unde modificăm? 
Soluţia în cazul codului duplicat constă în alegerea codului ce implementează mai bine 
funcţionalitatea şi înlăturarea fragmentelor de cod duplicate sau chiar în fuzionarea 
fragmentelor de cod duplicate într-un singur fragment de cod.  

Există un şablon de proiectare care poate ajuta la înlăturarea codului duplicat, numit 
metoda şablon (template method pattern). Presupunem că avem o serie de algoritmi ce 
sunt similari, precum o clasă de algoritmi. În următorul exemplu avem algoritmi pentru 
jocuri ce folosesc table de joc, precum şah sau dame sau multe altele. În loc să avem câte 
o clasă distinctă pentru fiecare dintre aceste jocuri extragem elementele comune şi creem 
o clasă Game ce conţine o metodă abstractă... aceasta va fi metoda ce va descrie structura 
principală a algoritmului. Astfel putem defini unele părţi ale unui algoritm general în 
cadrul superclasei şi să extragem părţi specifice în subclase. În felul acesta promovăm o 
mai bună refolosire a unor elemente din clasa Game. 

 
Abordarea „Ask what kind” reprezintă un anti-pattern. În cazul acesta se încearcă 

distingerea între diverse tipuri de obiecte în cadrul codului şi această distincţie este 
implementată manual, prin folosirea unor cazuri de distincţie. De exemplu, să 
presupunem că avem o clasă C şi ajungem să lucrăm cu diverse tipuri de obiecte C, de 
exemplu Male şi Female. Ulterior ajungem să căutăm în fiecare din aceste tipuri manual 
codate una dintre variabilele A, B şi aşa mai departe. În funcţie de acestea luăm tot felul 
de decizii, executăm diverse acţiuni. De fiecare dată când ajungem într-o astfel de situaţie 
în care dorim să distingem între diversele tipuri de mai multe ori am putea să ne gândim 
la folosirea moştenirea. Astfel, în exemplul următor, dacă tipul este egal cu A se apelează 
m1, dacă tipul este egal cu B se apelează m2. Refactorizarea ar putea însemna să folosim 
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o clasă C ce conţine o metodă generică m şi să folosim două subclase, A ce are la rândul 
ei o metodă m ce implementează ceea ce era implementat în m1 şi o subclasă B ce face 
ceea ce era implementat în m2. În felul acesta, prin folosirea moştenirii, ajung să las chiar 
maşina virtuală Java să ia decizia ce metodă ajunge să fie folosită la runtime, funcţie de 
tipul obiectului. 

 
 

Eclipse include suport puternic pentru refactorizare. În Eclipse se poate marca ceva 
precum o metodă sau un câmp şi accesa submeniul de refactorizare din meniul contextual 
(click dreapta). În meniul de refactorizare sunt cuprinse diverse lucruri, de la posibilitatea 
de redenumire automată (cu verificarea tuturor locurilor unde o metodă este folosită de 
exemplu şi înlocuirea automată a vechiului nume cu cel nou) la posibilitatea de mutare a 
unor membrii în diferite alte clase. Astfel de funcţionalităţi sunt utile în dezvoltare, ajută 
programatorul în scrierea de cod de bună calitate. 

 

Modularitate 
Modularitatea şi ascunderea informaţiilor reprezintă două concepte importante pentru 

gesiunea complexităţii sistemelor programate. În ziua de astăzi proiectele software sunt 
deosebit de complexe, cuprind multe linii de cod, sunt dezvoltate în echipe, câteodată 
chiar aflate la distanţă unele de altele. Câteodată ajungem să gestionăm milioane de linii 
de cod. O modalitate de gestiune a unei asemenea complexităţi constă în împărţirea 
sistemului în bucăţi mai mici şi mai uşor de întreţinut, numite module. Un modul este 
practic o componentă de sine-stătătoare a sistemului. Există câteva caracteristici pe care 
trebuie să le respecte sistemele modulare (sisteme ce se compun din module). Prima 
caracteristică este aceea că interacţiunile între module trebuie să fie bine definite. Cu alte 
cuvinte, interfaţa unui modul trebuie să fie bine definită. O altă caracteristică este aceea 
că  implementarea unui modul este separată de interfaţa acestuia. Există o separaţie clară 
între specificaţia interfeţei şi modul în care funcţionalitatea ajunge să fie implementată. În 
Java putem să ne gândim cel mai bine la un modul ca la un pachet, seturi de tipuri de date 
şi metode ce sunt încapsulate într-un pachet pentru că ajung să contribuit la 
implementarea unei părţi distincte a programului final.  

Există câteva avantaje ale folosirii modularităţii în cadrul sistemelor dezvoltate. În 
general descompunerea sistemului în module face dezvoltarea mai uşoară, ajută la 
îmbunătăţirea gestiunii şi ajută la o mai bună claritate a codului dezvoltat. Într-un sistem 
modular pentru că privim la module separate, independente, avem o mai bună viziune 
asupra funcţionalităţilor implementate, descifrarea misterelor din spatele codului nu se 
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loveşte de înţelegerea lucrurilor implementate în alte module. Modulele pot fi înţelese 
separat datorită interfaţei implementată de fiecare modul şi datorită independenţei de 
implementare între module. Aceasta înseamnă că într-o astfel de abordare sistemul este 
compus din module distincte ce pot fi dezvoltate distinct, chiar de echipe diferite de 
dezvoltatori. Deci abordarea modulară facilitează chiar paralelizarea procesului de 
dezvoltare.  

Un alt avantaj al modulelor este acela că ele facilitează toleranţa la defecte în cadrul 
sistemului dezvoltat. Un modul este o parte distinctă a sistemului, astfel încât dacă ea se 
defectează în mod ideal nu ar trebui să afecteze buna funcţionare a celorlalte module 
componente ale sistemului. În felul acesta, printr-o bună izolare a defectelor, sistemul 
poate chiar supravieţui în faţa erorilor. Există chiar sisteme care pot detecta apariţia unei 
erori în cadrul unui modul şi pot lua decizia chiar de repornire completă a respectivului 
modul, astfel încât defectele ajung chiar să fie complet mascate, utilizatorul nu este 
niciodată afectat de către ele (experimentează poate doar un timp de răspuns mai mare în 
cel mai rău caz din partea sistemului).  

Un alt avantaj al dezvoltării bazate pe modularitate constă în aceea că putem oricând 
să înlocuim un modul cu un altul, pentru că modulele nu fac altceva decât să 
implementeze o anumită interfaţă bine definită. Cât timp noul modul implementează 
aceeaşi interfaţă sistemului nu este afectat de schimbarea modulelor între ele. De 
asemenea, dacă am definit un modul de sine stătător un alt avantaj este şi acela că el e 
uşor de integrat ulterior şi în alte aplicaţii.  Modularitatea deci facilitează şi 
reutilizabilitatea. 

Există framework-uri ce ajută la crearea de module şi la cuplarea modulelor (aşa 
numitele component frameworks). Un framework de componente (eng. component 
framework) de obicei descrie modul în care un modul este definit, modul cum acesta este 
implementat şi, în particular, cum este definită interfaţa modulului. Un astfel de 
framework poate pute la dispoziţie funcţionalitatea necesară pentru definirea unui modul, 
pentru încărcarea unui modul, pentru conectarea de diverse module între ele şi, în final, 
chiar rularea sistemului sau pornirea unui modul virtual încadrat în cadrul unui sistem. 
Abordarea aceasta conduce de fapt la divizarea programării în două părţi. Pe de o parte 
întâlnim ceea ce se numeşte un limbaj de interconectare de module (eng. module 
interconnection language) ce reprezintă un limbaj ce este folosit strict pentru 
interconectarea de module. Deci programarea se rezumă la dezvoltarea individuală a unor 
module, folosind diverse instrumente, şi apoi cuplarea acestora prin legarea sau 
conectarea între ele a acestor module. Câteodată partea a doua este favorizată de folosirea 
unor astfel de limbaje ce ajută la cuplarea mai facilă a modulelelor între ele. În final, dacă 
ajungem să deţinem module suficient de puternice, folosind această abordare le putem 
refolosi şi reconecta în diverse maniere, obţinând uşor sisteme diferite în funcţie de 
necesităţile clienţilor. Exact ca într-un joc de tip lego. 

O întrebare ar fi cum putem crea un sistem modular. Conceptul din spatele 
modularităţii se numeşte separarea preocupărilor (eng. separation of concerns). Ideea 
constă din a împărţi un sistem mare în seturi de probleme mai mici astfel încât acele 
probleme mici să fie rezolvate cât mai independent unele de altele. Problemele în acest 
caz reprezintă modulele pe care dorim să le creem iar separarea preocupărilor se traduce 
prin a diviza sistemul în module cât mai independente unele de altele, ce implementează 
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funcţionalităţi ce au cât mai puţine funcţionalităţi în comun. Punctul de plecare va fi 
identificarea diverselor funcţii pe care sistemul trebuie să le rezolve ce sunt independente 
între ele, ce pot fi implementate independent unele de altele a.î. funcţii sau seturi de 
funcţii înrudite în final să fie implementate de câte un modul separat. Un astfel de lucru 
ce poate fi implementat separat de celelalte lucruri se numeşte preocupare (eng. concern) 
şi poate fi reprezentat de o funcţionalitate sau un set de funcţionalităţi ce sunt, cel mai 
adesea, înrudite între ele.  

Separarea preocupărilor poate fi făcută în diverse moduri. Modul tradiţional de 
abordare a modularităţii constă în împărţirea sistemului în mai multe module 
independente. Dar sunt şi alte nivele la care separarea preocupărilor poate fi folosită. De 
exemplu, în programarea OO se încearcă adesea folosirea principiului separării 
preocupării în proiectarea diverselor clase şi a metodelor puse la dispoziţie de fiecare 
clasă. Atunci când lucrăm cu clase încercăm să definim fiecărei clase o funcţionalitate 
bine-determinată şi să separăm funcţionalităţile implementate independent între clase. 

În implementarea interfeţelor cu utilizatorii întâlnim un alt exemplu de separare a 
preocupărilor. Adesea întâlnim trei nivele de separare: interfaţa propriu-zisă, logica 
aplicaţiei şi nivelul de persistenţă a datelor. Aceste nivele sunt bine-delimitate şi 
funcţionalităţile implementate la fiecare nivel nu ar trebui să implice funcţionalităţile 
implementate la alte nivele, spre exemplu să avem în aceeaşi clasă şi cod ce afişează o 
fereastră şi cod ce tratează logica evenimentelor – acesta ar fi un proiect slab de aplicaţie. 

Un term destul de des întâlnit astăzi este cel de Service Oriented Architectures. În 
acest caz modulele pot fi distribuite în reţea şi se folosesc fiecare de funcţionalităţile 
implementate de fiecare prin trimirea de cereri către alte module în reţea. Unul dintre 
standardele folosite în acest caz este cel de serviciu web, ce înseamnă folosirea 
protocolului HTTP şi a altor câtorva protocoale standarde, adică folosirea unor protocoale 
web pentru apeluri remote către metode, pentru a trimite cereri unor module la distanţă şi 
obţinerea unor răspunsuri.  

Şi un alt concept ce duce lucurile un pas mai departe este cel de programare orientată 
pe aspecte. Această abordare poate conduce la o separare şi mai mare între 
preocupările/funcţionalităţile unui sistem, aşa cum vom vedea într-un curs viitor. 

În lumea programării orientate pe obiecte există o regulă foarte importantă pentru 
atingerea principiului separării preocupărilor numită „coeziune mare, cuplare slabă”. 
Atunci când dorim proiectarea sistemului format din clase dorim să obţinem o coeziune 
cât mai mare în interiorul claselor şi o cuplare cât mai slabă între clase. 

Coeziunea mare înseamnă că acele clase vor avea o funcţionalitate bine-definită în 
final. În acest caz totul se îmbină armonios în interiorul clasei, nu există nimic ce nu se 
potriveşte, totul ajută la implementarea unei singure funcţionalităţi bine separată de 
funcţionalităţile implementate de alte clase. Deci fiecare funcţionalitate a sistemului este 
definită într-o singură clasă a aplicaţiei implementate. Pe de altă parte între module dorim 
o cuplare cât mai slabă, însemnând că interacţiile între module ar trebui să fie suficiente 
şi nu mai multe pentru ca sistemul să poată funcţiona. Nu dorim dependenţe inutile între 
clase sau între module deoarece aceste dependenţe duc în final la situaţii nedorite în care 
modificările survenite într-o clasă antrenează un întreg lanţ de modificări în alte clase. 
Cel mai adesea cele două concepte merg mână în mână. Dacă am atins o coeziune mare, 
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dacă am identificat corect conceptele şi le-am implementat în clase sau module separate 
atunci între module sau clase va exista o cuplare slabă inerentă. 

În programarea orientată pe obiecte un concept important este de asemenea legat de 
dependenţe. Să presupunem că avem două clase, A şi B şi spunem că există dependenţe 
sau o anumită cuplare între aceste clase dacă oricare dintre condiţiile următoare este 
adevărată: 

– A are un atribut ce referă pe (are tipul) B  

– A apelează o metodă a lui B 

– A are o metodă ce referenţiază B (via return type, parametru sau variabilă locală) 

– A este o subclasă a (sau implementează) B  

În general dacă A deţine o referinţă la B atunci spunem că există o dependenţă. O 
clasă A foloseşte o altă clasă B prin faptul că deţine un atribut ce referă clasa B sau prin 
apelarea unei metode ce aparţine clasei B sau prin definirea unei metode ce, într-un 
anumit mod, ajunge să folosească clasa B, de exemplu ca tip de rezultat întors. De 
asemenea, dependenţa apare atunci când folosim moştenirea, de exemplu atunci când B 
este o subclasă a superclasei A. 

Dezavantajul unei astfel de cuplări constă în faptul că modificările ajung să fie 
dificile. De fiecare dată când modificăm ceva într-o clasă ajungem să executăm 
modificări şi în cealaltă clasă.  

În literatura de specialitate se face referire la sistemele de tip „spagetthi code” în 
cazul acelor sisteme ce nu respectă principiile modularităţii. Pentru a înţelege mai bine în 
ce constă stilul acesta de programare putem să ne referim la următoarele figuri: 

 

 
 

În partea stângă avem codul de tip spaghetti, uşor de recunoscut. Codul spaghetti este 
cumva opusul unui sistem modular. Îndeamnsă că avem diverse părţi, de exemplu clase 
sau moduel, şi ele sunt legate într-un mod arbitrar, fără a respecta nici o regulă sau 
convenţie. Nu există reguli ce ar putea fi recunoscute. Stilul acesta haotic apare mai ales 
atunci când programatorii dezvoltă de-a lungul timpului un proiect şi, pe măsură ce au 
nevoie de informaţii aflate în alte module, adaugă noi legături arbitrare între componente. 
Ei adaugă din ce în ce mai multe astfel de legături încât nu mai există la un moment dat 
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nici o separaţie şi cu cât dezvoltarea sistemului progresează codul devine tot mai haotic, 
cu tot mai multe legături arbitrare. 

Pe de altă parte, sistemul modular, reprezentat în partea dreapta a figurii anterioare, 
are aceleaşi părţi componente, zece cercuri în cazul desenului, şi chiar şi numărul de 
legături este acelaşi, dar parcă nu există haosul din cazul codului spaghetti. Stilul modular 
e un stil ordonat, mai aerisit. În cazul acesta dreptunghiurile reprezintă module, deci 
putem avea diferse părţi grupate logic în module (sau pachete în Java) şi avem de-a face 
numai cu interacţiuni bine înţelese între module.  

Stilul modular nu dictează câte module ar trebui să existe într-o aplicaţie, nu există o 
cifră optimă. Putem avea oricând chiar module incluse în alte module şi folosi asta în 
mod recursiv. De exemplu, dacă un modul devine prea complex, el ar trebui împărţit mai 
departe în module de dimensiuni mai reduse. 

Câteva exemple de cum sistemele pot fi împărţite în module sunt următoarele.  
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Figura de mai sus reprezintă un plan arhitectural al sistemului de operare Windows 
NT, ce reprezintă baza unor sisteme de operare precum Windows XP sau Windows Vista. 
Pe nivelul cel mai de jos întâlnim echipamentele hardware. Deasupra nivelului hardware 
avem un nivel de abstractizare a hardware-ului, în cadrul kernelului, partea interioară a 
sistemului de operare. Deasupra lor avem drivere precum driverul de reţea de exemplu, 
un microkernel ce reprezintă practic nucleul nucleului sistemului de operare. Apoi avem 
câteva alte lucruri, precum managerul de I/O, managerul plug-and-play, etc. Deasupra 
acestora avem API-uri ce sunt folosite de către aplicaţii şi care ajută la creara de ferestre 
sau folosirea primitelor de reţea şi alte asemenea lucruri.  

După cum se poate remarca arhitectura e bine stratificată, nivelele sunt delimitate şi 
modulare şi operează pe nivele suprapuse unele peste altele. Nivelele nu interacţionează 
unele cu altele într-o manieră arbitrară. Nivelul de deasupra nu poate accesa decât 
primitivele puse la dispoziţie de nivelul imediat inferior, câteodată cu mici excepţii 
nivelul imediat de dedesubtul nivelului inferior. Dar totul este bine delimitat, e clar 
definit modul în care diverse părţi componente ale sistemului de operare interacţionează. 

 
 

În figura de mai sus avem un alt exemplu, cazul unui joc pe calculator. Aspectul 
interesant legat de jocurile pe calculator este că există anumite module pe care cam orice 
joc le are (sau ar trebui să le aibă). De exemplu, toate jocurile au un motor de randare, un 
manager de scene, un motor de sunet. Toate aceste module puse cap la cap formează ceea 
ce se numeşte motorul jocului (eng. game engine). În general motorul este şi partea cea 
mai complicat de dezvoltat la un joc. De aceea companiile adesea dezvoltă un motor, îl 
aduc la o formă cât mai optimă şi performantă şi apoi îl refolosesc pentru a scoate diverse 
jocuri pe piaţă, toate bazate pe respectivul motor intern al companiei. 

Şi în acest caz lucrăm cu module ce pot fi schimbate uşor. La un moment dat în 
cadrul motorului jocului motorul de randare ar putea suferi modificări, ar putea fi 
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schimbat cu un motor mai bun. Câteodată pe măsură ce un joc pe calculator este dezvoltat 
se întâmplă ca dezvoltatorii să treacă la folosirea unui alt motor grafic 3D. Bineînţeles, se 
poate întâmpla ca schimbarea motorului să conducă la efectuarea unor modificări din 
partea programatorului, dar ei nu trebuie să modifice tot sistemul pentru ca noul motor să 
fie integrat. 

 
Un alt exemplu este cel ilustrat în figura de mai sus, figură ce ilustrează arhitectura 

sistemului Google. După cum se ştie, Google reprezintă un sistem distribuit ce serveşte 
mii de cereri per secundă. Pentru aceasta sistemul are în spate multe calculatoare ce 
lucrează în paralel, ajutându-vă la găsirea rezultatelor căutărilor. Şi în acest caz avem 
multe componente şi module şi acestea lucrează independent unele de altele, sistemul din 
acest punct de vedere permiţând o scalabilitate sporită. 

 

Ascunderea informaţiei 
Ultimul punct tratat în cadrul cursului se referă la ascunderea informaţiei. Ascunderea 

informaţiei se referă la faptul că cel mai adesea nu este de dorit ca anumite părţi ale 
programului să fie vizibile decât anumitor entităţi externe. Deci ascunderea informaţiei se 
referă la vizibilitatea informaţiei. De obicei avem diverse module şi aceste module 
accesează alte părţi şi cel mai adesea este o bună idee ca acele părţi care accesează un 
modul să nu vadă decât informaţiile relevante sau de interes pentru ele.  
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Setarea drepturilor de vizibilitate asupra informaţiei la nivel de clasă, modul sau 
componentă are sens şi pentru programatori. Prea multă informaţie pusă la dispoziţia 
dezvoltatorilor duce la confuzie şi o sporire a complexităţii codului şi necesitatea 
înţelegerii multor rutine. Filtrarea informaţiei irelevante este foarte importantă. Atunci 
când explorăm un sistem de mari dimensiuni trebuie să fim selectiviti, să filtrăm 
informaţiile corecte de interes pentru noi. 

Să presupunem că avem două module şi un modul vede detaliile interne ale altui 
modul. Ca dezvoltator, atunci când folosesc acest alt modul cu detaliile interne vizibile 
pot fi tentat să folosesc acele informaţii interne, să folosesc cod ce exploatează detaliile 
interne lăsate vizibile. Sunt tentat să merg mai departe de folosirea strictă a interfeţelor 
convenite între module, să folosesc direct funcţionalităţi interne ale modulelor externe. 
Acest lucru este rău pentru că exploatarea funcţionalităţilor interne modulelor extern nu 
face decât să favorizeze interdependenţa de acele detalii interne. Şi cel mai adesea 
detaliile de implementarea interne se modifică cel mai adesea odată cu trecerea timpului. 
De exemplu, dacă mă folosesc de faptul că un anumit modul foloseşte o listă înlănţuită pe 
care o accesez direct şi la un moment dat cineva decide că de acum se foloseşte un array 
codul meu cel mai probabil nu va mai funcţiona după efectuarea respectivelor modificări 
în modulul extern. 

Similar modulelor, claselor, dacă acestea ascund totul cu excepţia lucrului ce este cu 
adevărat necesar a fi arătat în exterior atunci acele lucruri ce nu sunt publice pot fi uşor 
modificate. De exemplu, intern se pot folosi diverse moduri de implementare şi acestea 
nu afectează funcţionalitatea altor module atâta timp cât respectivele module se rezumă la 
a accesa interfeţele bine stabilite. 

Există mai multe moduri de ascundere a informaţiei. Unul dintre cele mai uşoare 
moduri este ilustrat în următorul exemplu: 

 
 

În acest exemplu avem o clasă C şi avem trei variabile întregi, x, y şi z – variabile 

membre ale clasei. Avem de asemenea o metodă m. În cadrul metodei m sunt folosite 
toate trei variabile, după cum se poate observa în exemplu. Dar unele dintre aceste 
variabile, precum y, sunt folosite doar intern. De exemplu variabila z este folosită doar în 
cadrul instrucţiunii iterative. Mesajul în acest caz ar trebui să fie următorul: întotdeauna 
ar trebui unei variabile să i se confere un scop cât mai redus. Folosind principiul 
ascunderii informaţiei ajutăm astfel la a face programul cât mai uşor de înţeles. 

O altă modalitate de ascundere a informaţiei constă în folosirea de modificatori de 
acces pentru fiecare din membrii unei clasei sau chiar pentru clasa însăşi. Aceşti 
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modificatori de acces se pot pune în faţa elementelor (folosim termenul generic element 
pentru a ne referi la clasă, metodă sau variabilă internă). Modificatorul poate fi public, 
ceea ce înseamnă că elementul este vizibil şi accesibil de oriunde, protected, ceea ce 
înseamnă că elementul este accesibil din clase aflate în acelaşi pachet şi din subclase şi 
private, care înseamnă că elementul poate fi accesat doar din cadrul aceleaşi clase.  

Modificatorii de acces sunt uşor de folosit şi de înţeles, însă au şi dezavantaje. Avem 
doar grupuri predefinite de clase ce au o anumită constrângere de acces definită. De 
exemplu, dacă ceva este protected înseamnă că toate clasele din acelaşi pachet pot acces 
acel lucru dar nu pot cu adevărat diferenţia între clasele aflate în cadrul aceluiaşi pachet. 

De asemenea putem avea diverse tipuri de acces la un acelaşi fişier/clasă. La un 
moment dat o clasă poate oferi acces complet unei alte clase, dar s-ar putea să fie necesar 
să protejăm anumite părţi ale unei clase astfel încât să oferim un anumit nivel de acces 
(mai restrictiv de exemplu) la respectiva clasă unei alte clase. Astfel de lucruri nu putem 
să le obţinem folosind modificatori de acces, ei sunt prea generici pentru implementarea 
acestei funcţionalităţi. 

Soluţia constă în folosirea conceptului de interfaţă. Interfeţele sunt importante pentru 
programatori, nu doar pentru clase, pentru că ele oferă concepte importante. De exemplu 
interfaţa cu utilizatorul. Atunci când ne gândim la o maşină avem o anumită interfaţă pe 
care o anumită utilizatorul o vede. Acesta are la dispoziţie un volan, poate un schimbător 
de viteze şi pedale. Mai mult, acestea sunt la fel indiferent de firma producătoare a 
respectivei maşini. Niciodată nu putem accepta o maşină în care dacă învârţi de volan 
spre dreapta maşina ar lua-o spre stânga, sau în care dacă apeşi pedala de frână maşina ar 
accelera.  

Deci chiar şi în viaţa de zi cu zi e important să avem la dispoziţie interfeţe corecte cu 
utilizatorii. Ele nu trebuie să fie nici prea complicate. Crearea de interfeţe adecvate pentru 
utilizatori este importantă nu doar în cazul dezvoltării de interfeţe software. În cazul 
software-ului interfeţele sunt numite API-uri şi e foarte important ca acestea să ofere 
proprietatea de utilizabilitate, să fie uşor de folosit şi adecvate ca şi funcţionalitate. Altfel 
programatorii, ca şi şoferi, ajung să facă greşeli relativ uşor. 

Interfeţele se definesc în Java folosind cuvântul cheie interface, şi defineşte un set de 
metode ce trebuie impementate de către o clasă şi prin care o clasă ajunge să poată fi 
folosită şi accesată. Putem restrânge accesul la o clasă astfel încât să nu putem accesa 
respectiva clasă decât prin intermediul intefeţei implementată de respectiva clasă. În felul 
acesta nu dăm acces ca un utilizator să obţină direct implementarea şi să facă diverse 
operaţii, ci îl forţăm să folosească o anumită interfaţă, făcând întregul sistem pănă la 
urmă mai sigur astfel. 

În Java în plus avem dreptul ca o singură clasă să implementeze mai multe interfeţe. 
Dacă avem de exemplu o clasă putem fie accesa respectiva clasă direct, fie putem alege o 
anumită interfaţă ce oferă acces numai la un subset restrâns de metode pe care clasa 
respectivă le implementează. Mecanismul acesta se poate dovedi mai flexibil şi mai 
puternic chiar decât folosirea modificatorilor private, protected sau public. Pentru fiecare 
situaţie particulară putem defini maniera de acces, metodele la care anumite clase au 
acces şi metodele la care alte clase au acces. În felul acesta şi interacţiunea între clase 
devine mai clară şi mai bine definită, deci mai uşor de înţeles. 


