
Зв’язки між шаблонами проектування



SOLID — п'ять “основоположних” принципів ОО-проектування

S SRP
Принцип єдиного обов'язку 

Кожен об'єкт має виконувати лише один обов'язок. 

O OCP

Принцип відкритості/закритості 
Програмні сутності повинні бути відкритими для розширення, але закритими для 
змін. 

L LSP

Принцип підстановки Барбари Лісков 
Об'єкти в програмі можуть бути заміненими їх нащадками без зміни коду 
програми. 

I ISP
Принцип розділення інтерфейсу 

Багато спеціалізованих інтерфейсів краще за один універсальний. 

D DIP

Принцип інверсії залежностей 
Залежності всередині системи будуються на основі абстракцій, що не повинні 
залежати від деталей; навпаки, деталі мають залежати від абстракцій. Модулі 
вищих рівнів не залежать від модулів нижчих рівнів. 

Деякі “анти-патерни”

Інверсія абстракції (Abstraction inversion) — приховування (простої та корисної - 
“велосипедної”) частини функціональності від зовнішнього використання, в надії на те, що ніхто
не буде її використовувати.

Перевантажений інтерфейс: Проектування наскільки потужного інтерфейсу, що його вкрай 
важко реалізовувати.

Магічна кнопка (Magic pushbutton): Кодування логіки реалізації класу безпосередньо в коді 
елементів інтерфейсу, без використання абстракції.

Стан гонитви (Race hazard): Результат програми залежить від послідовності неконтрольованих 
подій.

Зайнятий очікуванням (Busy waiting): Використання CPU під час очкування якоїсь дії, 
зазвичай для тривалих циклів перевірки, замість використання повідомлень про події

Приховування помилок (Error hiding): Перехоплення повідомлень, що свідчать про помилку, до
того, як вони надійдуть до користувача, замість реального виправлення помилок.

Жорсткий код (Hard code): Вкладення припущень про середовище системи у її реалізації.

М'який код (Soft code): Зберігання бізнес-логіки у конфігураційних файлах, а не у коді.

https://en.wikipedia.org/wiki/Single_responsibility_principle
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%96%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%96%D1%97_%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9
https://en.wikipedia.org/wiki/Dependency_inversion_principle
https://uk.wikipedia.org/wiki/API
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%83
https://en.wikipedia.org/wiki/Interface_segregation_principle
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2
https://en.wikipedia.org/wiki/Liskov_substitution_principle
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D0%B2%D1%96%D0%B4%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://en.wikipedia.org/wiki/Open/closed_principle
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1'%D1%94%D0%BA%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF_%D1%94%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B2'%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D1%83


Магічні числа (Magic numbers): Включення непрокоментованих та незадокументованих 
констант в алгоритм.

Повторення коду (Repeating yourself): Написання коду, який повторюється знову і знову, замість
організації підпрограм.

Програмування вставкою (Copy and paste programming): Копіювання (і зміна) існуючого коду, 
замість того, щоб створювати нове рішення.

Код Спагеті (Spaghetti code): Програми, структури яких ледь зрозумілі через неправильне 
застосування структур коду.

Код Лазаньї (Lasagna code): Програма, структура якої містить забагато рівнів.

Передчасна оптимізація (Premature optimization): Завчасне програмування для підвищення 
ефективності, жертвуючи хорошим дизайном, гнучкістю, а інколи навіть реальною 
ефективністю.

BaseBean: Спадкування функціональності із службового класу, а не делегування йому 
вирішення проблем

Проблема “коло-еліпс” (Circle-ellipse problem): Некоректне використання механізму 
наслідування.

Циклічні залежності (Circular dependency): Представлення непотрібних прямих чи непрямих 
взаємних залежностей між об'єктами та модулями програми.

Божественний об'єкт (God object): Концентрування функціоналу в одній частині проекту 
(класу, методі).

Полтергейсти (Poltergeists): Недовговічні об'єкти, єдиною метою яких є ініціалізація інших 
об'єктів (назва типу "manager_", "controller_", "start_process", ...).

Послідовне з'єднання (Sequential coupling): Клас вимагає, щоб його методи викликалися у 
певному порядку


