
<28> { 3 / 2022  < 102 > }

ALGORYTMIKA

Dzięki uprzejmości firmy WSCad mogę udostępnić kompletny kod źródłowy implemen-
tujący rozwiązania opisane w tym artykule.

To był mój pierwszy poważny, samodzielny, komercyjny projekt. Pi-
sałem wówczas edytor hierarchicznej struktury danych, która stano-
wiła wariację na temat XMLa z dodatkowymi regułami (na przykład 
przechowywanie referencji pomiędzy elementami). Duży nacisk po-
łożono na zachowanie spójności danych, czyli na przykład wykry-
wanie sytuacji, gdy ktoś próbuje usunąć element, do którego istnieją 
aktywne referencje.

Projekt – między innymi z uwagi na wspomniane dodatkowe re-
guły, ale nie tylko – nie był zbyt łatwy, więc na początku zapytałem kil-
ka razy, czy będzie konieczne przechowywanie historii zmian i moż-
liwość ich cofania. Klient za każdym razem odpowiadał, że nie, więc 
wydawało się, że przynajmniej ten problem będę miał z głowy. Intu-
icja podpowiedziała mi jednak, że rozsądnie będzie przygotować się 
na to, że kiedyś może zajść potrzeba wprowadzenia takiej funkcjonal-
ności. Dlatego też na samym początku poświęciłem bite dwa tygodnie 
na przygotowanie i solidne przetestowanie struktury danych, która 
w razie potrzeby pomogłaby mi taki mechanizm zaimplementować.

Przeczucie mnie nie zawiodło, bo nieco ponad rok później usłysza-
łem zdanie zawarte we wstępie. Wtedy jednak moja wstępna inwestycja 
przyniosła owoce, bo wprowadzenie – skądinąd dosyć trudnej do za-
implementowania – funkcji zajęło mi zaledwie kilka dni.

Opracowaną przeszło dekadę temu koncepcję Smart Modelu – 
zestawu klas ułatwiających realizację funkcji undo/redo – miałem 
ostatnio możliwość zaimplementować w pełnym zakresie w pracy, 
podczas opracowywania prototypu rozwiązania jednego z proble-
mów, z którymi się mierzymy. Z kolejnych sekcji dowiemy się, jak 
Smart Model działa, jak z niego skorzystać, jakie dodatkowe zalety 
niesie jego używanie, jakie ma ograniczenia i wreszcie jaką cenę trze-
ba zapłacić za jego używanie.

UNDO I REDO
Mechanizmy rejestrowania historii zmian wraz z możliwością ich 
wycofywania i ponawiania obok popularnego schowka stanowią 
fundament każdego szanującego się edytora od prawie połowy wie-
ku. Ich ogromna przydatność wynika między innymi z faktu, iż na 
ekranie komputera pozwalają zrobić coś, co w rzeczywistości byłoby 
trudne lub wręcz niemożliwe.

Te dwie oczywiste i łatwe w użyciu funkcje nie są niestety wcale 
tak proste w implementacji.

Na początku stajemy przed koniecznością zaprojektowania me-
chanizmu rejestrującego wszystkie akcje, które modyfikują stan edy-
towanego dokumentu. Pominięcie choćby tylko jednej z nich może 
być katastrofalne w skutkach, bo w sprzyjających warunkach ma po-
tencjał doprowadzenia do nieodwracalnego uszkodzenia danych. Co 
gorsza, pomyłkę taką wcale nietrudno jest spowodować, bo wspomnia-
nych akcji jest zwykle bardzo dużo. Dla przykładu, w edytorze tekstu 
możemy wstawić znak, usunąć znak, wyciąć coś do schowka, wstawić 
obraz, tabelę, zmienić formatowanie tekstu – i tak dalej.

Drugim problemem jest wyznaczenie sposobu, w jaki akcje użyt-
kownika będą rejestrowane. Mamy tu dwie opcje: wzorzec memento 
lub rejestrowanie pojedynczych akcji (lub kombinacja obu technik).

Wzorzec memento polega na wykonywaniu okresowych zrzutów 
(ang. snapshot) dokumentu lub jego części, zaś wycofanie zmian po-
lega po prostu na przywróceniu jednego z takich zrzutów. Rozwiąza-
nie to jest zwykle stosunkowo łatwe w implementacji, ale za prostotę 
tę trzeba niestety zapłacić. Zrzuty trzeba gdzieś przechowywać, a im 
większy jest dokument, tym więcej pamięci będziemy musieli na to 
poświęcić. Może zdarzyć się, że będziemy musieli pójść na kompro-
mis i zapisywać stan co kilka akcji użytkownika, bo w przeciwnym 
wypadku utoniemy w dziesiątkach albo setkach zrzutów, które gdzieś 
trzeba będzie przechować. Co więcej, przygotowanie i zapisanie ta-
kiego zrzutu trwa, a w tym czasie użytkownik nie może wprowadzać 
do niego żadnych zmian. Oczywiście da się to sensownie rozwiązać, 
ale jest to kolejna komplikacja, z którą trzeba się zmierzyć.

Mechanizm rejestrowania pojedynczych akcji niweluje większość 
problemów wzorca memento, ale z drugiej strony wymaga znacznie 
więcej pracy. Przede wszystkim musimy mieć sposób na rejestrowa-
nie wszystkich możliwych akcji, a także na wycofanie każdej z nich. 
Co więcej, w przeciwieństwie do poprzedniej metody nie możemy 
pozwolić sobie na pominięcie żadnej z akcji, bo może skończyć się 
to katastrofą. Powiedzmy na przykład, że użytkownik zaznaczył cały 
tekst, przesunął kursor (co wygasiło zaznaczenie) i wcisnął przy-
cisk „delete”. W efekcie usunął tylko pojedynczy znak, ale gdybyśmy 
omyłkowo pominęli przesunięcie kursora, doprowadzilibyśmy do 
usunięcia całego dokumentu. 

Mając świadomość złożoności problemu, zastanawiałem się, czy 
istnieje sposób na jego generyczne rozwiązanie, to jest takie, które jest 
niezależne od rodzaju aplikacji, którą piszemy. Smart Model dowodzi, 
że jest to możliwe, choć – jak to bywa – z pewnymi ograniczeniami.

Smart Model
Implementacja mechanizmu rejestracji i cofania wprowadzonych zmian

Każda profesja ma swoje opowieści grozy. Branżowe historie, które z pozoru wydają się być 
niezrozumiałe albo błahe, ale opowiedziane we właściwych kręgach, mrożą krew w żyłach. Rów-
nież i w naszym zawodzie ich nie brakuje. Ot, choćby: „…i wtedy po roku klient powiedział: »Jed-
nak będziemy chcieli mieć historię wprowadzonych zmian wraz z możliwością ich cofania«”.
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ZAŁOŻENIA
Na wstępie zakładamy – i jest to jedno ze wspomnianych ograniczeń 
– że interesuje nas aplikacja pracująca na modelu, który opisany jest 
pewnym zbiorem zagnieżdżonych klas. W praktyce oznacza to, że nie 
da się go zastosować na przykład dla edytorów grafiki, bo w ich przy-
padku dane stanowią (uogólniając) blok bajtów w pamięci. W przypad-
ku edytora tekstu sprawa jest złożona – jeżeli potraktujemy zawartość 
dokumentu obiektowo, technicznie można pokusić się o skorzystanie 
ze Smart Modelu. Jest to jednak sprawa do głębokiego przemyślenia.

Po drugie, zależy nam na tym, żeby proces rejestracji zmian, ich 
cofania i ponawiania był całkowicie automatyczny. Jeżeli zaimple-
mentujemy w aplikacji nową akcję modyfikującą model, w idealnym 
przypadku nie powinniśmy musieć zrobić nic, by zmiany przez nią 
spowodowane zostały zarejestrowane, a także wycofane i ponowio-
ne. Logicznym wnioskiem z tego wymagania jest konieczność zaim-
plementowania odpowiednich mechanizmów w samym modelu, bo 
w końcu to właśnie on jest punktem wspólnym wszystkich akcji. Wte-
dy możemy je potraktować po prostu jako ciąg zmian modelu, a to 
z kolei sprawia, że nie musimy już przejmować się konkretnymi ich 
wystąpieniami (czyli na przykład wstawieniem znaku lub sformato-
waniem tekstu), tylko samymi zmianami przez nie powodowanymi.

To rodzi niestety inny problem: musimy umieć wykryć, zapisać, 
wycofać oraz odtworzyć wszystkie zmiany, które zachodzą w mode-
lu. W konsekwencji oznacza to, że na model będziemy musieli nało-
żyć pewne ograniczenia. W szczególności zakładam, że model może 
składać się z następujących elementów:

 » Własności typu wartościowego (typy całkowitoliczbowe, zmien-
noprzecinkowe, decimal, DateTime oraz string, który technicz-
nie jest referencyjny, ale można go traktować jako wartościowy).

 » Własności typu referencyjnego.
 » Listy elementów typu wartościowego.
 » Listy elementów typu referencyjnego.

Rozszerzenie tej listy jest możliwe i – co ważne – nie wpływa znaczą-
co na wydajność czy też złożoność pamięciową całego mechanizmu, 
ale najzwyczajniej w świecie wymaga dodatkowej pracy.

Trzecim założeniem jest automatyzacja procesu redo. Wycofane 
zmiany powinno się dać automatycznie ponowić. Dodatkowo wyko-
nanie przez użytkownika dowolnej manualnej zmiany w momencie, 
gdy lista redo jest niepusta, powinno spowodować automatyczne jej 
wyczyszczenie.

Czwarty punkt to możliwość grupowania zmian. Często zależy 
nam na tym, by zmiany aplikowane były na zasadzie transakcji. Ich 
wycofywanie powinno odbywać się w podobny sposób.

Piątym wymaganiem jest możliwość włączania i wyłączania mecha-
nizmu rejestracji zmian. Bezsensownym byłoby na przykład kosztow-
ne czasowo rejestrowanie procesu wczytywania dokumentu, którego 
przecież i tak nikt nie będzie chciał wycofać.

Na koniec, co może nie jest oczywiste, ale wyjątkowo ważne, cały 
mechanizm musi być maksymalnie łatwy w użyciu. Jako cel musimy 
postawić sobie zminimalizowanie ilości kodu-kleju, który trzeba bę-
dzie napisać, by mechanizm prawidłowo funkcjonował.

Spróbujmy teraz, krok po kroku, zbudować mechanizm w C#, 
który wypełni wszystkie założenia. W artykule znajdą się tylko klu-

czowe fragmenty implementacji, zaś całość dostępna jest do ściągnię-
cia – link do repozytorium znajduje się na końcu artykułu.

DETEKCJA ZMIAN
W większości aplikacji modele implementowane są przez tzw. POCO, 
czyli plain old class object. W praktyce oznacza to, że nie zawierają one 
żadnych metod poza opcjonalnym konstruktorem, a składają się wy-
łącznie z własności (przeważnie automatycznych). W naszym przypad-
ku nie zda to niestety egzaminu, ponieważ potrzebujemy sposobu na 
wykrycie zmian wartości własności, a CLR na to niestety nie pozwala. 
Konieczne będzie więc opakowanie własności i kolekcji w klasy.

Listing 1. Fragment klasy opakowującej pole

internal class ByteField : BaseTypedField<byte>
{
    private byte value;

    private void SetValue(byte value)
    {
        // TODO: Notify about change
        this.value = value;
    }    

    // (...)

    public override byte Value
    {
        get => value;
        set => SetValue(value);
    }        
}

Tym sposobem w bardzo prosty sposób możemy rozwiązać detekcję 
zmian, pod warunkiem że użytkownik naszego mechanizmu będzie 
korzystał z odpowiednich klas zamiast zwykłych własności.

Listing 2. Sposób użycia klas opakowujących własności

public class MyClass
{
    ByteField someField;

    // (...)

    byte SomeProp
    {
        get => someField.Value;
        set => someField.Value = value;
    }
}

Detekcja zmian wszystkich własności wartościowych i referencyj-
nych odbywa się praktycznie w taki sam sposób.

W przypadku kolekcji mechanizm jest bardzo podobny. Budujemy 
nową klasę kolekcji implementującą wszystkie najważniejsze interfej-
sy (m.in. IList<T>, ICollection<T>, IEnumerable<T>), wewnętrznie 
opakowującą List<T>, ale po drodze przechwytującą wszystkie opera-
cje typu Add, Insert, Remove i tak dalej.

Listing 3. Kolekcja wykrywająca zmiany (fragmenty)

public class Collection<TItem> : BaseCollection, 
    IList<TItem>, IReadOnlyList<TItem>, 
    ICollection<TItem>, ICollection, 
    IEnumerable<TItem>, IEnumerable
{
    private readonly List<TItem> items;

    // (...)

    public int IndexOf(TItem item)
    {
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