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USANDO RAMIFICAÇÕES DE FORMA
EFICAZ: BRANCHES & IMPLANTAÇÃO



BRANCHES & IMPLANTAÇÕES

• Branches de funcionalidade devem ter vida curta
• senão, o ramo vai ficando dessincronizado e vai ficando cada vez
mais difícil reconciliar

• git rebase pode ser usado para fazer um merge “ incremental”
• git cherry-pick pode ser usado para fazer o merge de commits
específicos

• “Implantar do master” é o mais comum
• Usar “um branch por lançamento” é uma estratégia alternativa
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RAMOS DE LANÇAMENTO/CORREÇÕES E CHERRY-PICKING

Justificativa
O ramo de lançamento é um pedaço estável do código onde
correções podem ser incrementais.
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BRANCH VS. FORK

• Git permite dois modelos de colaboração: fork & pull
• Se você tem permissão para fazer push no repositório:

• branch: crie um branch neste repositório
• merge: combine as mudanças do branch no master (ou em outro
branch)

• Se você não tiver:
• fork: faça o clone do repositório que está no GitHub em um lugar
onde você possa criar branches, fazer push, etc.

• Termine seu trabalho no seu próprio branch
• Cortesia: faça o rebase do seu branch com commit squash
• Crie um pull request para que o responsável faça pull do seu
commit
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ARMADILHAS

• “Atropele” suas mudanças depois de fazer um merge ou uma
troca de branches

• Faça mudanças “simples” diretamente no branch master
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DESFAZER

• Para desfazer as modificações locais:
git reset --hard ORIG_HEAD
git reset --hard HEAD
git checkout commit-id -- arquivos …

• Para comparar ou entender o que aconteceu:
git diff commit-id-or-branch -- arquivos …
git diff "master@{01-Sep-12}" -- arquivos …
git diff "master@{2 days ago}" -- arquivos …
git show mydevbranch:myfile.rb
git blame arquivos
git log arquivos
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PERGUNTA

Se subequipes diferentes forem designadas para trabalhar em
correções de uma versão já lançada (release bug fixes) e em novas
funcionalidades, você precisará usar:

1. Um branch por lançamento
2. Um branch por funcionalidade
3. Um branch por lançamento + um branch por funcionalidade
4. Qualquer um desses funcionará
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CORRIGINDO ERROS DE
PROGRAMAÇÃO



NÃO CORRIJA ERROS SEM UM TESTE!

1. Relate
2. Reproduza o problema e/ou Reclassifique-o
3. Teste por Regressões
4. Repare
5. Relance o código reparado (commit ou implante)

• Faça isso mesmo se sua empresa não segue métodos Ágeis
• Processos ágeis podem ser adaptados para a correção de erros
de programação
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RELATE

• Pivotal Tracker
• erros de programação (bugs) = 0 pontos de história (o que não
significa zero esforço)

• automação: os service hooks do GitHub podem ser configurados
para marcar a história do Tracker como “entregue” quando for
feito o push com um commit devidamente anotado

• GitHub issues
• Sistemas de controle de bugs (ex: Bugzilla)
• Use a ferramenta mais simples que funcionar para a sua equipe
& escopo de projeto
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RECLASSIFICAR? OU REPRODUZIR + REPARAR?

• Reclassifique como “não é um erro” (not a bug) ou “não será
corrigido” (won’t be fixed)

• Reproduza o erro com o teste mais simples possível e
adicione-o ao conjunto de testes de regressão

• minimize as pré-condições (ex: blocos before no RSpec ou
Given e Background no Cucumber)

• Reparar == teste falha na presença do erro, mas passa na
ausência dele

• Lançamento: pode significar tanto fazer o push no repositório
como fazer uma nova implantação
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PERGUNTA

Suponha que você descobriu que a versão mais recente do programa
contém um erro, e que para escrever o teste de regressão você irá
precisar usar um monte de mocks e stubs porque o código onde o
erro aparece é bem complicado. Qual ação não é apropriada?

1. Faça a refatoração, usando TDD, no branch de lançamento e faça
um push com o código que corrige o erro e com novos testes

2. Faça a refatoração, usando TDD, em branch diferente, faça um
push com o código que corrige o erro e com novos testes e
então faça o cherry-pick da correção no branch de lançamento

3. Crie um teste de regressão com os mocks e stubs necessários
(por mais difícil que fazer isso seja) e faça o push da correção e
dos testes no branch de lançamento

4. Dependendo das prioridades do projeto e do gerenciamento do
projeto, qualquer ação acima pode ser apropriada
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FALÁCIAS & ARMADILHAS,
COMENTÁRIOS FINAIS SOBRE O
CAPÍTULO 10



ARMADILHA

• Dividir o trabalho baseado na pilha do software ao invés de
dividir baseado em funcionalidades

• Ex: especialista em front-end/back-end, em relacionamento com
cliente (customer liaison), etc.

• Métodos Ágeis: resultados melhores se cada membro da equipe
entrega todos os aspectos de uma história

• cenários Cucumber, testes RSpec, visões, ações de controlador,
lógica de modelo, etc.

• Todo mundo na equipe tem uma visão de “pilha inteira” do
produto
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ARMADILHA

• “Atropelar” acidentalmente as mudanças depois de fazer um
merge ou uma troca de branches

• no branch errado, sobrescrever as mudanças incorporadas com
um merge ao gravar uma versão velha aberta no editor, etc.

• Antes de fazer pull ou merge, faça o commit de todas as
modificações

• Depois de fazer pull ou merge, recarregue todos os arquivos no
editor

• ou fechar o editor antes de fazer o commit
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ARMADILHA

• Deixar sua cópia do repositório ficar muito defasada em relação
à versão de origem

• o que significa que fazer o merge pode ficar bem complicado

• Faça um git pull antes de começar e um git push assim
que as mudanças que você fez commit localmente ficarem
estáveis o suficiente

• Se essa branch tiver longa duração, faça git rebase
periodicamente
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FALÁCIA

• Tudo bem fazer pequenas mudanças no branch master
• você primeiro acha que é uma mudança de 1 linha, mas depois
vira 5, mexe com outro arquivo, aí precisa mexer nos testes, ...

• Sempre crie um branch de funcionalidade antes de começar um
novo trabalho

• criar um branch é quase que instantâneo no Git
• se a mudança for pequena, você pode apagar o branch logo
depois de fazer o merge para evitar que o seu espaço de nomes
de branches fique bagunçado
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COMENTÁRIOS FINAIS

• “Equipes de 2-pizzas” reduzem o problema de gerenciamento se
comparados com “equipes de banquetes”, mas não acabam com
o problema

• Scrum é um modo informal de organização que casa bem com
Desenvolvimento Ágil

• Pontos, Velocidade, Tracker⇒ mais previsíveis
• P-e-D: Gerente de projeto é o chefe; Revisões são formas de
aprender com os outros

• Quando o projeto estiver pronto, separe um tempo para pensar
no que vocês aprenderam com ele antes de pular para o
próximo

• o que funcionou bem, o que não funcionou, o que podemos fazer
diferente
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OS 10 MANDAMENTOS PARA SER UM
MAU JOGADOR EM UMA EQUIPE DE
SOFTWARE



git commit -m 'se vira' &&
git push --force origin master
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OS 10 MANDAMENTOS (E SUGESTÕES DE ALTERNATIVAS)

1. Essas falhas não são importantes Nunca faça push no vermelho
2. Meu branch, meu santuário Mantenha branches de curta

duração
3. É uma mudança simples Mount a scratch monkey1
4. Eu sou especial 1 projeto, 1 estilo de código
5. Tabs salvam bytes valiosos Não use tabs2
6. Inteligência é impressionante Transparência é humildade
7. Faça a mudança rapidinho no

servidor de produção
Faça com que toda mudança seja
automatizável

8. Tempo gasto procurando pelas
coisas = tempo perdido não
codificando

Gaste 5 minutos procurando por
código menor/melhor

9. “Febre verde”: pegue você também Mais testes ≠ mais qualidade
10. Semanas programando

pode salvá-lo de horas
pensando/planejamento

Reflita sobre o design

1Veja: http://www.catb.org/jargon/html/S/scratch-monkey.html
2Silicon Valley S03E06 — Tabs vs. Spaces: https://youtu.be/SsoOG6ZeyUI
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MANDAMENTOS EXTRAS PARA UM PROJETO GERENCIÁVEL

• Qualquer método com flog > 10 é rejeitado
• Qualquer branch com duração > 3 dias é destruído
• Qualquer merge que quebre a compilação/testes é destruído e
o responsável deve fazer o rebase no master

• Qualquer correção de erro ou código novo submetido com
menos de 90% de cobertura é rejeitado
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PADRÕES, ANTIPADRÕES E SOLID



PADRÕES DE PROJETO PROMOVEM REUSABILIDADE
“Um padrão descreve um problema que ocorre
repetidamente, junto com uma solução testada para o
problema” — Christopher Alexander, 1977

• Os 253 padrões arquiteturais (para
construção civil) de Christopher
Alexander vão desde a criação de
cidades (2. distribuição de cidades)
até problemas particulares de
prédios (232. cobertura do telhado)

• Uma linguagem de padrões é uma
forma organizada de abordar um
problema arquitetural usando
padrões

• Separa as coisas que mudam
daquelas que sempre permanecem
iguais (como DRY) 18/34



TIPOS DE PADRÕES EM SOFTWARE

• Padrões arquiteturais (“macroescala”)
• Model–View–Controller
• Pipe & Filter (ex: compiladores, Unix pipeline)
• Event-based (ex: jogos interativos)
• Layering (ex: pilha de tecnologias de SaaS)

• Padrões de computação
• Transformada rápida de Fourier
• Malhas (grids) estruturadas e não-estruturadas
• Álgebra linear densa
• Álgebra linear esparsa

• Padrões do GoF (Gang of Four): de criação, estrutural,
comportamental
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GANG OF FOUR (GOF)

• 23 padrões estruturais de projetos
• descrição das classes & objetos
comunicantes

• captura soluções comuns (e bem
sucedidas) para um conjunto de
problemas relacionados

• pode ser personalizada para
resolver um (novo) problema
específico dessa categoria

• Padrão ≠
• classes ou bibliotecas individuais
(listas, hash, etc.)

• projeto completo — está mais para
um blueprint (desenho técnico)
para o projeto
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PADRÕES DE CRIAÇÃO

• São padrões relacionados à instanciação de classes
• Podem ser divididos em:

• padrões de criação de classes (usam herança)
• padrões de criação de objetos (usam delegação)

• Abstract Factory
• Builder
• Factory Method
• Object Pool
• Prototype
• Singleton
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PADRÕES ESTRUTURAIS

São padrões relacionados à composição de classes (com herança) e
objetos.

• Adapter
• Bridge
• Composite
• Decorator

• Façade
• Flyweight
• Private Class Data
• Proxy
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PADRÕES COMPORTAMENTAIS

São padrões que tratam de problemas relacionados à comunicação
entre objetos.

• Chain of responsibility
• Command
• Interpreter
• Iterator
• Mediator
• Memento

• Null Object
• Observer
• State
• Strategy
• Template method
• Visitor
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META-PADRÕES

Separa as coisas que mudam daquelas que permanecem as mesmas

1. Programar para uma Interface, não para uma implementação
2. Preferir composição & delegação à herança

• delegação trata de compartilhar uma interface, herança trata de
compartilhar implementação
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ANTIPADRÕES

• Código que parece que provavelmente segue algum padrão de
projeto #sqn

• Geralmente é resultado de muita dívida técnica acumulada
• Sintomas:

• Viscosidade (mais fácil corrigir usando um hack do que fazer a
Coisa Certa)

• Imobilidade (não dá para extrair uma funcionalidade porque ela
faz parte do âmago do app)

• Repetição desnecessária (consequência da imobilidade)
• Complexidade desnecessária (generalidade inserida antes da
necessidade)

Veja uma extensa lista de antipadrões em:
http://wiki.c2.com/?AntiPatternsCatalog
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PRINCÍPIOS SOLID PARA POO

Motivação3: minimizar o custo de mudanças
• Single Responsibility principle
• Open/Closed principle
• Liskov substitution principle
• Injection of dependencies

• também chamado de Interface Segregation principle

• Demeter principle

3Propostos por Robert C. Martin, coautor do Manifesto Ágil
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PRINCÍPIOS SOLID PARA POO

Motivação3: minimizar o custo de mudanças

• Princípio da Responsabilidade Única
• Princípio Aberto/Fechado
• Princípio da Substituição de Liskov
• Princípio da Injeção de Dependência

• também chamado de Princípio da Segregação de Interface

• Princípio de Demeter

3Propostos por Robert C. Martin, coautor do Manifesto Ágil
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REFATORAÇÃO & PADRÕES DE PROJETO

Métodos dentro de uma classe Relações entre classes
Mau cheiros de código Mau cheiros de projetos
Muitos catálogos de cheiros de
código & refatorações

Muitos catálogos de cheiros de
projetos & padrões de projetos

Algumas refatorações são
supérfluas em Ruby

Alguns padrões de projetos são
supérfluos em Ruby

Métricas: ABC & Complexidade
Ciclomática

Métricas: Lack of Cohesion of
Methods (LCOM)

Refatore extraindo métodos e
movendo código dentro de uma
classe

Refatore extraindo classes e
movendo código entre classes

SOFA: métodos são: Short, do One
thing, have Few arguments, single
level of Abstraction

SOLID: Single responsibility per
class, Open/closed principle,
Liskov substitutability, Injection of
dependencies, Demeter principle
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A SEGUIR

• Iremos ver exemplos de princípios SOLID, mostrando como os
padrões de projeto podem ajudar

• Não é necessário lembrar de cor toda sintaxe, etc.
• Mas é necessário saber a ideia geral de cada princípio SOLID
para que você fique atento para saber se está seguindo ou não
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UM POUCO SOBRE UML



O MÍNIMO NECESSÁRIO SOBRE UML

• Unified Modeling Language: notação para descrever vários
artefatos em sistemas orientados a objetos

• Um tipo de diagrama UML é o diagrama de classe, que mostra
as relações e principais métodos de uma classe:

• Car é uma subclasse de Vehicle
• Engine é um componente de Car
• A classe Engine inclui os métodos
start() e stop()
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RELAÇÕES
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(UML EM EXCESSO)
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CARTÕES CLASSE–RESPONSABILIDADE–COLABORAÇÃO (CRC)

(Proposto por Kent Beck & Ward Cunningham, OOPSLA’89)

Showing
Responsibilities Collaborators

Knows name of movie Movie

Knows date & time

Computes ticket availability Ticket

Order

Responsibilities Collaborators
Knows how many tickets it has Ticket

Computes its price

Knows its owner Patron

Knows its owner Patron

Ticket
Responsibilities Collaborators

Knows its price

Knows which showing it’s for Showing

Computes ticket availability

Knows its owner Patron
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CRC & HISTÓRIAS DE USUÁRIO

Feature: Add movie tickets to shopping cart
As a patron
So that I can attend a showing of a movie
I want to add tickets to my order

Scenario: Find specific showing
Given a showing of "Inception" on Oct 5 at 7pm
When I visit the "Buy Tickets" page
Then the "Movies" menu should contain "Inception"
And the "Showings" menu should contain "Oct 5, 7pm"

Scenario: Find what other showings are available
Given there are showings of "Inception" today at
2pm,4pm,7pm,10pm
When I visit the "List showings" page for "Inception"
Then I should see "2pm" and "4pm" and "7pm" and "10pm"
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CARTÕES CRC / PLANEJAMENTO ANTECIPADO

☺
• “Ter um projeto e um schema sólido nos salvou de muita dor de
cabeça”

• “A separação de conceitos do MVC permitiu uma estrutura
muito boa para o app”

• “Projetar o lado do cliente e o lado do servidor usando SOA
facilitou o desacoplamento do código”

• “Algumas das técnicas para fazer stubs de SOA nos ajudaram a
projetar um app cliente rico”

☹
• “Gostaríamos de ter projetado o modelo de objetos e o schema
com mais cuidado”
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