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Refaktoryzacja:
pierwszy przykïad

Od czego zaczÈÊ ksiÈĝkÚ na temat refaktoryzacji? Tradycyjne podejĂcie nakazuje wyjĂÊ od historii
i ogólnych zasad. Gdy ktoĂ w ten sposób otwiera wystÈpienie na konferencji, robiÚ siÚ senny. Mój
umysï powoli odpïywa. W tle uruchamia mi siÚ wÈtek o niskim priorytecie, który co jakiĂ czas
sprawdza, czy mówca wreszcie przeszedï do pierwszego przykïadu. Przykïady natychmiast stawiajÈ mnie na nogi, gdyĝ to wïaĂnie one pozwalajÈ mi zrozumieÊ, o co w ogóle chodzi. Przy przedstawianiu zasad ïatwo o uogólnienia, co utrudnia zrozumienie, jak faktycznie stosowaÊ omawiane
rozwiÈzanie. Przykïad pozwala w peïniejszy sposób zrozumieÊ temat.
W zwiÈzku z powyĝszym postanowiïem zaczÈÊ tÚ ksiÈĝkÚ od przykïadu przeksztaïcenia refaktoryzacyjnego. W trakcie jego omawiania wyjaĂniÚ, jaki jest cel procesu refaktoryzacji i na czym
on polega. Dopiero wtedy przejdÚ do tradycyjnego wstÚpu, w którym przedstawiÚ podstawowe
zasady i teoriÚ.
Z wyborem pierwszego przykïadu wiÈĝe siÚ jednak pewien problem. JeĂli przedstawiÚ rozbudowany program, opis jego samego i refaktoryzacji bÚdzie dla Ciebie zbyt skomplikowany. Okazuje
siÚ, ĝe nawet umiarkowanie skomplikowany przykïad wymaga ponad setki stron! Natomiast gdy
wybiorÚ program na tyle niewielki, by zmieĂciÊ opis na paru stronach, trudno bÚdzie uargumentowaÊ zasadnoĂÊ przeksztaïceñ.
Znalazïem siÚ zatem klasycznie w beznadziejnym poïoĝeniu osoby, która chce przedstawiÊ
techniki przydatne w przypadku duĝych, „przemysïowych” programów. Ostatecznie zdecydowaïem
siÚ na doĂÊ krótki przykïad. Refaktoryzacja programu tej wielkoĂci mija siÚ z celem. JeĂli jednak
pokazany tu kod jest czÚĂciÈ wiÚkszego systemu, wysiïek wïoĝony w refaktoryzacjÚ szybko siÚ zwróci.
Spróbuj wiÚc wyobraziÊ sobie kod z przykïadu w kontekĂcie o wiele wiÚkszego systemu.

Punkt wyjĂcia
W pierwszym wydaniu ksiÈĝki pierwszy program wyĂwietlaï rachunek za wypoĝyczenie filmów
wideo. Dzisiaj wielu z czytelników mogïoby zapytaÊ: „Co to jest wypoĝyczalnia filmów?”. Zamiast
odpowiadaÊ na to pytanie, postanowiïem przeksztaïciÊ przykïad w coĂ tradycyjnego, a jednoczeĂnie
bardziej nowoczesnego.
Wyobraě sobie firmÚ zatrudniajÈcÈ aktorów teatralnych do grania w róĝnych przedstawieniach.
Klienci zamawiajÈ przedstawienia, a firma wystawia rachunki uzaleĝnione od przedstawienia i liczebnoĂci publiki. W tej chwili do wyboru sÈ dwa rodzaje przedstawieñ: tragedie i komedie.
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Firma nie tylko wystawia rachunki, ale przyznaje teĝ „punkty promocyjne”, które moĝna wymieniaÊ na rabaty za przyszïe przedstawienia. Jest to coĂ w rodzaju programu lojalnoĂciowego.
Aktorzy zapisujÈ dane przedstawieñ w zwykïym pliku JSON, wyglÈdajÈcym mniej wiÚcej tak:
Plik plays.json
{
"hamlet": {"name": "Hamlet", "type": "tragedia"},
"as-like": {"name": "Jak wam siÚ podoba", "type": "komedia"},
"othello": {"name": "Otello", "type": "tragedia"}
}

Dane do rachunku teĝ sÈ zapisane w pliku JSON:
Plik invoices.json
{
"customer": "BigCo",
"performances": [
{
"playID": "hamlet",
"audience": 55
},
{
"playID": "as-like",
"audience": 35
},
{
"playID": "othello",
"audience": 40
}
]
}

Kod wyĂwietlajÈcy rachunek jest prostÈ funkcjÈ:
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
const format = new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format;
for (let perf of invoice.performances) {
const play = plays[perf.playID];
let thisAmount = 0;
switch (play.type) {
case "tragedia":
thisAmount = 40000;
if (perf.audience > 30) {
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thisAmount += 1000 * (perf.audience - 30);
}
break;
case "komedia":
thisAmount = 30000;
if (perf.audience > 20) {
thisAmount += 10000 + 500 * (perf.audience - 20);
}
thisAmount += 300 * perf.audience;
break;
default:
throw new Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${play.type}`);
}
// Przyznanie punktów promocyjnych.
volumeCredits += Math.max(perf.audience - 30, 0);
// Przyznanie dodatkowego punktu promocyjnego za kaĪdych 5 widzów komedii.
if ("komedia" === play.type)
volumeCredits += Math.floor(perf.audience / 5);
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${play.name}: ${format(thisAmount/100)} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += thisAmount;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${format(totalAmount/100)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;
}

Powyĝszy kod po przetworzeniu przykïadowych plików wyĂwietla nastÚpujÈcy wynik:
Rachunek dla SuperFirma
Hamlet: 650,00 zï (liczba miejsc: 55)
Jak wam siÚ podoba?: 580,00 zï (liczba miejsc: 35)
Otello: 500,00 zï (liczba miejsc: 40)
NaleĝnoĂÊ: 1 730,00 zï
Punkty promocyjne: 47

Uwagi na temat przykïadowego programu
Co sÈdzisz o powyĝszym programie? Moim zdaniem jest napisany przyzwoicie. Tak krótki program nie musi mieÊ gïÚbokiej struktury, aby byï zrozumiaïy. PamiÚtaj jednak, ĝe staraïem siÚ,
ĝeby przykïady byïy krótkie. Wyobraě sobie wiÚkszy program skïadajÈcy siÚ z setek wierszy.
Wtedy jedna ciÈgïa funkcja byïaby nieczytelna.
Pomimo to program dziaïa. Czy czepiam siÚ jedynie estetyki? Owszem, tak wïaĂnie jest, jednak tylko do chwili, w której bÚdziemy chcieli wprowadziÊ zmiany w kodzie. Kompilator nie
wybrzydza, wszystko mu jedno, czy kod jest elegancki, czy nie. Zmiany w programie wprowadzajÈ wszak ludzie, a dla nich ta kwestia ma znaczenie. ½le zaprojektowany system trudno zmieniaÊ i rozwijaÊ, przede wszystkim dlatego, ĝe nieïatwo zorientowaÊ siÚ, w którym miejscu naleĝy
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wprowadziÊ zmiany. JeĂli trudno rozpoznaÊ, który fragment wymaga zmian, znacznie wzrasta
prawdopodobieñstwo pomyïki i popeïnienia bïÚdów przez programistÚ.
Dlatego gdybym musiaï wprowadziÊ zmiany w programie skïadajÈcym siÚ z setek wierszy,
najpierw nadaïbym mu strukturÚ zbioru funkcji i innych elementów, dziÚki której ïatwiej byïoby
mi zrozumieÊ, co program robi. Jeĝeli kod nie ma takiej struktury, wtedy zazwyczaj wolÚ najpierw
mu jÈ nadaÊ, a dopiero potem wprowadzaÊ zmiany.
Uwaga JeĈli musisz wprowadziè do programu nowñ funkcjonalnoĈè, a struktura kodu nie pozwala na wygodne jej dodanie, zacznij od przeprowadzenia refaktoryzacji, która uäatwi rozszerzanie. Dopiero wtedy dodaj nowñ funkcjonalnoĈè.

W tym przypadku jest kilka zmian, które moĝna wprowadziÊ. Przede wszystkim naleĝaïoby
dodaÊ instrukcje umoĝliwiajÈce wyĂwietlanie informacji w formacie HTML. Zastanówmy siÚ
nad konsekwencjami takiej zmiany. Trzeba byïoby wszystkie wiersze, w których do zmiennej
result doïÈczane sÈ ciÈgi znaków, opatrzyÊ instrukcjami warunkowymi. Caïa funkcja staïaby
siÚ wtedy o wiele bardziej skomplikowana. W takich sytuacjach wiÚkszoĂÊ programistów kopiuje fragment programu do osobnej funkcji, która zwraca kod HTML. Operacja ta wprawdzie
nie jest uciÈĝliwa, ale moĝe skutkowaÊ pojawieniem siÚ innych problemów w przyszïoĂci.
Wszelkie zmiany w algorytmie wyliczania naleĝnoĂci trzeba byïoby wtedy spójnie implementowaÊ w dwóch miejscach. Gdyby chodziïo o program, którego algorytm na pewno pozostanie
niezmienny, takie kopiowanie i wklejanie kodu byïoby do przyjÚcia. Ale jeĝeli program ma byÊ
uĝyteczny w dïuĝszej perspektywie, to duplikowanie jego fragmentów kodu jest poraĝkÈ.
Oprócz tego pojawia siÚ perspektywa innej zmiany. Aktorzy mogÈ planowaÊ wprowadzenie
nowych rodzajów przedstawieñ, np. historycznych, dokumentalnych, historyczno-dokumentalnych,
dramatyczno-historycznych, komediowo-dramatyczno-historycznych, poetyckich i róĝnych innych.
Jednak nie zdecydowali jeszcze, co bÚdÈ graÊ i kiedy. Te zmiany wpïynÈ zarówno na sposób wyliczania ceny przedstawieñ, jak równieĝ na liczby przyznawanych punktów promocyjnych. Jako
doĂwiadczony programista jestem pewien, ĝe jakikolwiek schemat zostaïby przyjÚty, bÚdzie on
zmieniony w ciÈgu szeĂciu miesiÚcy. Ponadto potrzeby nowych funkcjonalnoĂci nie sÈ zgïaszane
pojedynczo, tylko caïymi gromadami.
W takiej sytuacji zmiany wynikajÈce z wprowadzenia nowych przedstawieñ i zasad ich wyceny
naleĝaïoby równieĝ wprowadzaÊ w funkcji statement. KopiujÈc kod z funkcji statement do
htmlStatement, naleĝaïoby pilnowaÊ, aby zamiany byïy spójne. Niestety, wraz ze wzrostem zïoĝonoĂci tych zasad coraz trudniej bÚdzie zarówno okreĂlaÊ miejsca, w których naleĝy wprowadzaÊ
zmiany, jak i unikaÊ pomyïek.
Chciaïem tutaj pokazaÊ, jak planowane zmiany wymuszajÈ potrzebÚ refaktoryzacji. Jeĝeli
kod dziaïa poprawnie i nigdy nie bÚdzie zmieniany, caïkowicie uzasadnione jest pozostawienie go
w spokoju. Kod warto oczywiĂcie usprawniaÊ, ale jeĝeli programista go nie rozumie, to nie jest to
duĝy problem. Jednak gdy pojawi siÚ potrzeba poznania, jak funkcjonuje program, i okaĝe siÚ
to trudnym zadaniem, wtedy trzeba bÚdzie coĂ z tym kodem zrobiÊ.

Pierwszy krok refaktoryzacji
PrzystÚpujÈc do refaktoryzacji, zawsze zaczynam od tego samego kroku. TworzÚ solidny zestaw
testów do analizowanej sekcji kodu. Testy majÈ kluczowe znaczenie, gdyĝ nawet przy ostroĝnym
wprowadzaniu uznanych i bezpiecznych przeksztaïceñ mogÚ siÚ pomyliÊ i doprowadziÊ do powstania bïÚdów. BïÈdziÊ to rzecz ludzka, dlatego rozsÈdnie jest wesprzeÊ siÚ testami.
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Jako ĝe funkcja statement zwraca ïañcuch znaków, tworzÚ kilka obiektów reprezentujÈcych
przedstawienia róĝnych rodzajów i generujÚ ïañcuchy z rachunkami. NastÚpnie porównujÚ wynikowe ïañcuchy znaków z rÚcznie wprowadzonymi ïañcuchami referencyjnymi. UĝywajÈc odpowiedniej platformy, przygotowujÚ testy, które w swoim Ărodowisku programistycznym uruchamiam
kilkoma klikniÚciami. Ich wykonanie trwa tylko parÚ sekund, ale zobaczysz, ĝe uruchamiam je
naprawdÚ czÚsto.
Waĝnym elementem testów jest sposób raportowania wyników. SÈ one albo koloru zielonego
oznaczajÈcego, ĝe wszystkie uzyskane ïañcuchy sÈ zgodne z referencyjnymi, albo czerwonego.
W tym drugim przypadku pojawia siÚ lista wierszy, które siÚ róĝniÈ. Waĝne jest, aby testy byïy
samosprawdzalne. Jeĝeli takie nie sÈ, wtedy trzeba poĂwiÚcaÊ wiele czasu na rÚczne sprawdzanie
uzyskanych wyników z referencjami, co bardzo spowalnia pracÚ. Nowoczesne platformy testowe
oferujÈ wszelkie funkcjonalnoĂci potrzebne do tworzenia i uruchamiania samosprawdzalnych
testów.
Podczas refaktoryzowania kodu polegam na testach. TraktujÚ je jak detektory bïÚdów
chroniÈce mnie przed wïasnymi pomyïkami. Gdy piszÚ coĂ dwukrotnie, tj. raz w kodzie i drugi
raz w teĂcie, wtedy aby oszukaÊ detektor musiaïbym popeïniÊ bïÈd w obu miejscach. Podwójna
kontrola pracy zmniejsza prawdopodobieñstwo zrobienia czegoĂ ěle. ChoÊ pisanie testów wymaga
poĂwiÚcenia dodatkowego czasu, pozwala go sporo zaoszczÚdziÊ podczas debugowania kodu.
Testy majÈ tak istotne znaczenie dla procesu refaktoryzacji, ĝe zdecydowaïem siÚ poĂwiÚciÊ
im caïy rozdziaï 4. (Testy).
Uwaga Przed przystñpieniem do refaktoryzacji upewnij siö, Ĕe masz solidny pakiet testów. Testy muszñ
byè samosprawdzalne.

Dekompozycja funkcji statement
Przed refaktoryzacjÈ tak dïugiej funkcji jak nasza, staram siÚ w gïowie okreĂliÊ miejsca, w których
moĝna podzieliÊ kod na osobne zadania. PierwszÈ rzeczÈ, która wpadïa mi w oko, jest instrukcja
switch znajdujÈca siÚ w Ărodku funkcji.
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
const format = new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format;
for (let perf of invoice.performances) {
const play = plays[perf.playID];
let thisAmount = 0;
switch (play.type) {
case "tragedia":
thisAmount = 40000;
if (perf.audience > 30) {
thisAmount += 1000 * (perf.audience - 30);
}
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break;
case "komedia":
thisAmount = 30000;
if (perf.audience > 20) {
thisAmount += 10000 + 500 * (perf.audience - 20);
}
thisAmount += 300 * perf.audience;
break;
default:
throw new Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${play.type}`);
}
// Przyznanie punktów promocyjnych.
volumeCredits += Math.max(perf.audience - 30, 0);
// Przyznanie dodatkowego punktu promocyjnego za kaĪdych 5 widzów komedii.
if ("komedia" === play.type)
volumeCredits += Math.floor(perf.audience / 5);
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${play.name}: ${format(thisAmount/100)} (liczba miejsc: ${perf.audience})\n`;
totalAmount += thisAmount;

}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${format(totalAmount/100)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;
}

PatrzÈc na ten fragment, dochodzÚ do wniosku, ĝe oblicza on cenÚ jednego przedstawienia.
Wynika to z analizy kodu, ale jak powiedziaï Ward Cunningham: wniosek ten istnieje tylko w mojej
gïowie, która jest wyjÈtkowo nietrwaïym noĂnikiem informacji. Dlatego muszÚ ten wniosek utrwaliÊ, przenoszÈc go z gïowy do kodu. DziÚki temu gdy wrócÚ kiedyĂ do tego programu, on sam mi
powie, co robi, i nie bÚdÚ musiaï powtarzaÊ wszystkiego od nowa.
Jednym ze sposobów zapisania wniosku w programie jest przeksztaïcenie fragmentu kodu
w funkcjÚ o nazwie opisujÈcej jej dziaïanie, np. amountFor(aPerformance) („opïata za przedstawienie”). Gdy muszÚ wykonaÊ operacjÚ takÈ jak ta, stosujÚ procedurÚ, która minimalizuje moĝliwoĂÊ popeïnienia bïÚdu. TÚ procedurÚ zanotowaïem sobie pod nazwÈ Ekstrakcja Funkcji (s. x).
Najpierw szukam we fragmencie kodu zmiennych, które po wyekstrahowaniu funkcji nie
bÚdÈ juĝ potrzebne. W tym przypadku sÈ trzy takie zmienne: perf, play i thisAmount. Pierwsze dwie
bÚdÈ wykorzystywane w wyodrÚbnionym kodzie, ale ich wartoĂci nie bÚdÈ zmieniane, wiÚc
mogÚ je przeksztaïciÊ w parametry funkcji. Z modyfikowanymi zmiennymi jest wiÚcej zachodu.
Tutaj jest tylko jedna, wiÚc jej wartoĂÊ bÚdzie zwracana jako wynik. Dodatkowo instrukcjÚ inicjujÈcÈ moĝna przenieĂÊ do wyodrÚbnionego kodu. W efekcie powstanie nastÚpujÈca funkcja:
Funkcja statement…
function amountFor(perf, play) {
let thisAmount = 0;
switch (play.type) {
case "tragedia":
thisAmount = 40000;
if (perf.audience > 30) {
thisAmount += 1000 * (perf.audience - 30);
}
break;
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case "komedia":
thisAmount = 30000;
if (perf.audience > 20) {
thisAmount += 10000 + 500 * (perf.audience - 20);
}
thisAmount += 300 * perf.audience;
break;
default:
throw new Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${play.type}`);
}
return thisAmount;
}

Nagïówki zapisane pochyïÈ czcionkÈ, takie jak Funkcja jakaĂNazwa… oznaczajÈ, ĝe znajdujÈcy
siÚ niĝej fragment kodu jest umieszczony wewnÈtrz funkcji, pliku lub klasy o podanej nazwie.
Zazwyczaj oprócz prezentowanego kodu w danym zakresie istnieje jeszcze inny kod, którego na razie
nie opisujÚ.
Teraz funkcja statement wywoïuje funkcjÚ thisAmount.
Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
const format = new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format;
for (let perf of invoice.performances) {
const play = plays[perf.playID];
let thisAmount = amountFor(perf, play);
// Przyznanie punktów promocyjnych.
volumeCredits += Math.max(perf.audience - 30, 0);
// Przyznanie dodatkowego punktu promocyjnego za kaĪdych 5 widzów komedii.
if ("komedia" === play.type)
volumeCredits += Math.floor(perf.audience / 5);
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${play.name}: ${format(thisAmount/100)} (liczba miejsc: ${perf.audience})\n`;
totalAmount += thisAmount;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${format(totalAmount/100)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;

Po wprowadzeniu zmian takich jak powyĝsze natychmiast kompilujÚ kod i testujÚ go, aby
sprawdziÊ, czy czegoĂ nie zepsuïem. Testowanie po refaktoryzacji to prosty, ale cenny nawyk. atwo
jest popeïniÊ bïÈd, przynajmniej w moim przypadku. DziÚki testowaniu kaĝdej zmiany w razie
pomyïki mam tylko niewielki fragment kodu do sprawdzenia, ïatwiej jest mi znaleěÊ bïÈd i go poprawiÊ. To jest esencja procesu refaktoryzacji: wprowadzanie maïych zmian i testowanie kodu po
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kaĝdej zmianie. Gdyby zmian byïo duĝo, wtedy w przypadku pomyïki musiaïbym przeprowadzaÊ
ĝmudnÈ, zajmujÈcÈ duĝo czasu diagnostykÚ. Maïe zmiany z szybkimi rezultatami majÈ kluczowe
znaczenie i pozwalajÈ uniknÈÊ takiego zamieszania.
Sïowo „kompilacja” w tym kontekĂcie oznacza wykonanie wszystkich operacji niezbÚdnych do
uruchomienia kodu JavaScript. Poniewaĝ kod w tym jÚzyku uruchamia siÚ wprost, kompilacja nic nie
oznacza. Czasami jednak trzeba np. przenieĂÊ kod do odpowiedniego katalogu lub uĝyÊ kompilatora Babel.
Uwaga Proces refaktoryzacji polega na wprowadzaniu niewielkich zmian w kolejnych krokach. Dziöki temu
gdy siö pomylisz, äatwo odnajdziesz bäñd.

Poniewaĝ uĝywam jÚzyka JavaScript, mogÚ funkcjÚ amountFor zagnieědziÊ w funkcji statement.
Jest to wygodne rozwiÈzanie — dziÚki niemu nie trzeba w parametrach nowej funkcji umieszczaÊ
danych wykorzystywanych tylko przez funkcjÚ nadrzÚdnÈ. W tym konkretnym przykïadzie nie ma
to znaczenia, ale czÚsto dziÚki temu jest o jeden problem mniej do rozwiÈzania.
W tym przypadku test siÚ powiódï, wiÚc moim kolejnym krokiem byïo zatwierdzenie zmian
w lokalnym systemie kontroli wersji. Uĝywam systemów git i mercurial oferujÈcych funkcjonalnoĂÊ prywatnych zatwierdzeñ. Zmiany zatwierdzam po kaĝdej udanej refaktoryzacji, dziÚki czemu
mogÚ szybko przywróciÊ kod do stanu uĝywalnoĂci, gdybym narobiï w nim baïaganu. Co jakiĂ czas
zbieram kilka mniejszych prywatnych zatwierdzeñ w jedno duĝe i przesyïam je do wspóïdzielonego
repozytorium.
Ekstrakcja Funkcji jest czÚsto automatyzowanÈ technikÈ refaktoryzacyjnÈ. W Ărodowisku Java
odruchowo naciskam sekwencjÚ klawiszy uruchamiajÈcÈ to przeksztaïcenie. Tutaj jednak uĝywam
jÚzyka JavaScript, dla którego nie ma uniwersalnego narzÚdzia przeznaczonego do tego celu. Dlatego wszystko trzeba robiÊ rÚcznie. Nie jest to trudne, ale naleĝy uwaĝaÊ na zmienne lokalne.
Po wyekstrahowaniu funkcji przyjrzaïem siÚ efektom i sprawdziïem, czy sÈ jakieĂ proste i szybkie rzeczy, które poprawiïyby czytelnoĂÊ nowej funkcji. Pierwsze, co zrobiïem, to zmieniïem nazwy
niektórych zmiennych na bardziej zrozumiaïe, np. thisAmount na result.
Funkcja statement…
function amountFor(perf, play) {
let result = 0;
switch (play.type) {
case "tragedia":
result = 40000;
if (perf.audience > 30) {
result += 1000 * (perf.audience - 30);
}
break;
case "komedia":
result = 30000;
if (perf.audience > 20) {
result += 10000 + 500 * (perf.audience - 20);
}
result += 300 * perf.audience;
break;
default:
throw new Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${play.type}`);
}
return result;
}
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Mam zwyczaj nadawania nazwy result zmiennej zawierajÈcej zwracany wynik. DziÚki temu
wiem, jakÈ rolÚ odgrywa ta zmienna. Po zmianie jak zawsze kompilujÚ kod, testujÚ go i zatwierdzam, po czym to samo, co poprzednio, robiÚ z pierwszym parametrem funkcji.
Funkcja statement…
function amountFor(aPerformance, play) {
let result = 0;
switch (play.type) {
case "tragedia":
result = 40000;
if (aPerformance.audience > 30) {
result += 1000 * (aPerformance.audience - 30);
}
break;
case "komedia":
result = 30000;
if (aPerformance.audience > 20) {
result += 10000 + 500 * (aPerformance.audience - 20);
}
result += 300 * aPerformance.audience;
break;
default:
throw new Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${play.type}`);
}
return result;
}

PowtórzÚ, to jest mój styl kodowania. W dynamicznie typowanym jÚzyku, takim jak JavaScript,
warto umieszczaÊ w kodzie informacje o typach danych. Dlatego domyĂlna nazwa parametru funkcji zawiera nazwÚ jego typu. Ponadto jeĝeli nazwa nie zawiera informacji o roli parametru, umieszczam na jego poczÈtku angielski przedimek nieokreĂlony (a). Tej konwencji nauczyï mnie Kent Beck.
StosujÚ jÈ, poniewaĝ uwaĝam, ĝe jest przydatna.
Uwaga Nie jest sztukñ napisanie kodu zrozumiaäego dla komputera. Dobrzy programiĈci tworzñ kod
zrozumiaäy dla ludzi.

Czy warto zmieniaÊ nazwy zmiennych? Jak najbardziej. Dobrze napisany kod powinien byÊ
czytelny, a znaczÈce nazwy zmiennych sÈ kluczem do zrozumiaïego kodu. Nigdy nie wahaj siÚ
zmieniaÊ nazw w celu poprawienia czytelnoĂci. Nie jest to trudne, a na dodatek moĝna siÚ
wspomóc narzÚdziami, które w statycznie typowanych jÚzykach pokazujÈ wszystkie wystÈpienia niezmienionych nazw. Dodatkowo za pomocÈ zautomatyzowanych narzÚdzi refaktoryzujÈcych modyfikowanie nazw nawet szeroko stosowanych funkcji jest trywialnie proste.
Kolejna zmiana nazwy, nad którÈ trzeba siÚ zastanowiÊ, dotyczy parametru play. Mam jednak inny koncept.

UsuniÚcie zmiennej play
ZastanawiajÈc siÚ nad parametrem funkcji amountFor, szukam ěródïa jego wartoĂci. W tym parametrze dane umieszcza uĝyta w pÚtli zmienna przyjmujÈca w kaĝdej iteracji inne wartoĂci. Jednak
wartoĂÊ zmiennej play jest okreĂlana za pomocÈ obiektu opisujÈcego przedstawienie, wiÚc nie trzeba
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w ogóle jej umieszczaÊ w parametrze funkcji. TÚ wartoĂÊ moĝna zdefiniowaÊ wewnÈtrz funkcji
amountFor. DzielÈc dïugÈ funkcjÚ na czÚĂci, lubiÚ usuwaÊ zmienne takie jak play, poniewaĝ
stanowiÈ one tymczasowe, lokalne elementy, które komplikujÈ ekstrakcjÚ. Refaktoryzacja, którÈ
teraz zastosujÚ, nosi nazwÚ ZastÈpienie Zmiennej Tymczasowej Zapytaniem (s. x).
ZacznÚ od wyodrÚbnienia kodu znajdujÈcego siÚ po prawej stronie instrukcji przypisania i przeksztaïcÚ go w funkcjÚ.
Funkcja statement…
function playFor(aPerformance) {
return plays[aPerformance.playID];
}

Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
const format = new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format;
for (let perf of invoice.performances) {
const play = playFor(perf);
let thisAmount = amountFor(perf, play);
// Przyznanie punktów promocyjnych.
volumeCredits += Math.max(perf.audience - 30, 0);
// Przyznanie dodatkowego punktu promocyjnego za kaĪdych 5 widzów komedii.
if ("komedia" === play.type)
volumeCredits += Math.floor(perf.audience / 5);
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${play.name}: ${format(thisAmount/100)} (liczba miejsc: ${perf.audience})\n`;
totalAmount += thisAmount;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${format(totalAmount/100)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;

WykonujÚ cykl kompilacja – test – zatwierdzenie, a nastÚpnie przeprowadzam refaktoryzacjÚ
WchïoniÚcie Zmiennej (s. x).
Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
const format = new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
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currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format;
for (let perf of invoice.performances) {
const play = playFor(perf);
let thisAmount = amountFor(perf, playFor(perf));
// Przyznanie punktów promocyjnych.
volumeCredits += Math.max(perf.audience - 30, 0);
// Przyznanie dodatkowego punktu promocyjnego za kaĪdych 5 widzów komedii.
if ("komedia" === playFor(perf).type)
volumeCredits += Math.floor(perf.audience / 5);
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${playFor(perf).name}: ${format(thisAmount/100)} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += thisAmount;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${format(totalAmount/100)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;

Powtarzam cykl kompilacja – test – zatwierdzenie, a nastÚpnie stosujÚ refaktoryzacjÚ Zmiana
Deklaracji Funkcji (s. x), aby usunÈÊ parametr play z funkcji amountFor. RobiÚ to w dwóch krokach.
Najpierw wewnÈtrz funkcji amountFor umieszczam wywoïanie nowej funkcji.
Funkcja statement…
function amountFor(aPerformance, play) {
let result = 0;
switch (playFor(aPerformance).type) {
case "tragedia":
result = 40000;
if (aPerformance.audience > 30) {
result += 1000 * (aPerformance.audience - 30);
}
break;
case "komedia":
result = 30000;
if (aPerformance.audience > 20) {
result += 10000 + 500 * (aPerformance.audience - 20);
}
result += 300 * aPerformance.audience;
break;
default:
throw new Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${playFor(aPerformance).type}`);
}
return result;
}

WykonujÚ cykl kompilacja – test – zatwierdzenie, a nastÚpnie usuwam parametr funkcji.
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Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
const format = new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format;
for (let perf of invoice.performances) {
let thisAmount = amountFor(perf, playFor(perf));
// Przyznanie punktów promocyjnych.
volumeCredits += Math.max(perf.audience - 30, 0);
// Przyznanie dodatkowego punktu promocyjnego za kaĪdych 5 widzów komedii.
if ("komedia" === playFor(perf).type)
volumeCredits += Math.floor(perf.audience / 5);
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${playFor(perf).name}: ${format(thisAmount/100)} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += thisAmount;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${format(totalAmount/100)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;

Funkcja statement…
function amountFor(aPerformance, play) {
let result = 0;
switch (playFor(aPerformance).type) {
case "tragedia":
result = 40000;
if (aPerformance.audience > 30) {
result += 1000 * (aPerformance.audience - 30);
}
break;
case "komedia":
result = 30000;
if (aPerformance.audience > 20) {
result += 10000 + 500 * (aPerformance.audience - 20);
}
result += 300 * aPerformance.audience;
break;
default:
throw new Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${playFor(aPerformance).type}`);
}
return result;
}

Ponownie wykonujÚ cykl kompilacja – test – zatwierdzenie.
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Opisana refaktoryzacja moĝe zaniepokoiÊ niektórych programistów. W pierwotnej wersji kodu
typ przedstawienia byï wyszukiwany tylko jeden raz w kaĝdej iteracji pÚtli, a teraz dzieje siÚ tak
aĝ trzy razy. O wpïywie refaktoryzacji na wydajnoĂÊ kodu opowiem póěniej. Na razie uznaïem
po prostu, ĝe wprowadzone zmiany raczej nie majÈ znaczenia dla wydajnoĂci. Gdyby jednak miaïy,
to o wiele ïatwiej jest usprawniaÊ dobrze zrefaktoryzowany kod.
GïównÈ korzyĂciÈ pïynÈcÈ z usuniÚcia lokalnych zmiennych jest uproszczenie procesu ekstrakcji, poniewaĝ lokalne zakresy widocznoĂci sÈ mniejsze. Przed wyodrÚbnieniem jakiejkolwiek funkcji
pozbywam siÚ lokalnych zmiennych.
Teraz, po uporzÈdkowaniu parametrów funkcji amountFor, sprawdzam miejsca, w których jest
ona wywoïywana. Funkcja ta jest wykorzystywana do nadawania wartoĂci tymczasowej zmiennej,
która nie jest modyfikowana. MogÚ wiÚc zastosowaÊ refaktoryzacjÚ WchïoniÚcie Zmiennej (s. x).
Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
const format = new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format;
for (let perf of invoice.performances) {
let thisAmount = amountFor(perf);
// Przyznanie punktów promocyjnych.
volumeCredits += Math.max(perf.audience - 30, 0);
// Przyznanie dodatkowego punktu promocyjnego za kaĪdych 5 widzów komedii.
if ("komedia" === playFor(perf).type)
volumeCredits += Math.floor(perf.audience / 5);
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${playFor(perf).name}: ${format(amountFor(perf)/100)} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += amountFor(perf);
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${format(totalAmount/100)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;

Ekstrakcja punktów promocyjnych
Poniĝej przedstawiona jest aktualna postaÊ funkcji statement.
Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
const format = new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
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currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format;
for (let perf of invoice.performances) {
let thisAmount = amountFor(perf);
// Przyznanie punktów promocyjnych.
volumeCredits += Math.max(perf.audience - 30, 0);
// Przyznanie dodatkowego punktu promocyjnego za kaĪdych 5 widzów komedii.
if ("komedia" === playFor(perf).type)
volumeCredits += Math.floor(perf.audience / 5);
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${playFor(perf).name}: ${format(amountFor(perf)/100)} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += amountFor(perf);
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${format(totalAmount/100)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;

Teraz, dziÚki usuniÚciu zmiennej play, ïatwiej jest wyekstrahowaÊ kod wyliczajÈcy punkty
promocyjne.
W lokalnym zakresie wciÈĝ sÈ jednak uĝywane dwie inne zmienne. ZmiennÈ perf moĝna ïatwo
umieĂciÊ w parametrze funkcji, natomiast nieco trudniej jest w przypadku zmiennej volumeCredits,
poniewaĝ sumuje ona wartoĂci w kaĝdej iteracji pÚtli. Dlatego najlepszym rozwiÈzaniem bÚdzie
zainicjowanie jej odpowiednika wewnÈtrz wyodrÚbnionej funkcji, która bÚdzie zwracaïa wartoĂÊ
nowej zmiennej.
Funkcja statement…
function volumeCreditsFor(perf) {
let volumeCredits = 0;
volumeCredits += Math.max(perf.audience - 30, 0);
if ("komedia" === playFor(perf).type)
volumeCredits +=
Math.floor(perf.audience / 5);
return volumeCredits;
}

Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
const format = new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format;
for (let perf of invoice.performances) {
volumeCredits += volumeCreditsFor(perf);
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// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${playFor(perf).name}: ${format(amountFor(perf)/100)} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += amountFor(perf);
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${format(totalAmount/100)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;

UsunÈïem teĝ niepotrzebny (a w tym przypadku nawet mylÈcy) komentarz.
WykonujÚ cykl kompilacja – test – zatwierdzenie, a nastÚpnie modyfikujÚ nazwy zmiennych stosowanych wewnÈtrz nowej funkcji.
Funkcja statement…
function volumeCreditsFor(aPerformance) {
let result = 0;
result += Math.max(aPerformance.audience - 30, 0);
if ("komedia" === playFor(aPerformance).type)
result +=
Math.floor(aPerformance.audience / 5);
return result;
}

Pozornie zmiany wprowadziïem w jednym kroku, ale w rzeczywistoĂci, tak jak poprzednio, dokonaïem ich pojedynczo, wykonujÈc za kaĝdym razem cykl kompilacja – test – zatwierdzenie.

UsuniÚcie zmiennej format
Popatrzmy ponownie na gïównÈ funkcjÚ statement.
Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
const format = new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format;
for (let perf of invoice.performances) {
volumeCredits += volumeCreditsFor(perf);
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${playFor(perf).name}: ${format(amountFor(perf)/100)} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += amountFor(perf);
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${format(totalAmount/100)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;
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Jak juĝ wczeĂniej wspomniaïem, zmienne lokalne mogÈ przysparzaÊ problemów. Przydatne sÈ
tylko wewnÈtrz danej funkcji, dlatego prowokujÈ do pisania dïugich, skomplikowanych bloków.
StÈd moim nastÚpnym krokiem jest usuniÚcie kilku z nich. NajproĂciej bÚdzie ze zmiennÈ
format. W tym przypadku wynik funkcji jest przypisywany zmiennej tymczasowej, którÈ zastÈpiÚ
zadeklarowanÈ funkcjÈ.
Funkcja statement…
function format(aNumber) {
return new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format;
}

Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
for (let perf of invoice.performances) {
volumeCredits += volumeCreditsFor(perf);
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${playFor(perf).name}: ${format(amountFor(perf)/100)} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += amountFor(perf);
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${format(totalAmount/100)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;
Wymiana zmiennej funkcyjnej na zadeklarowanÈ funkcjÚ jest refaktoryzacjÈ, jednak nie nadaïem jej
osobnej nazwy i nie umieĂciïem w katalogu. Istnieje wiele refaktoryzacji, które moim zdaniem nie sÈ
tak waĝne, aby je w ten sposób wyróĝniaÊ. PowyĝszÈ operacjÚ wykonuje siÚ ïatwo i rzadko, wiÚc nie uwaĝam,
ĝe jest warta zachodu.

Nie podoba mi siÚ nazwa format, poniewaĝ nie zawiera informacji, co wïaĂciwie funkcja robi.
Z kolei nazwa formatAsPLN jest nieco za dïuga, tym bardziej ĝe funkcja jest stosowana w szablonie
ciÈgu znaków wewnÈtrz niewielkiego zakresu. Uwaĝam jednak, ĝe formatowanie walutowe jest tu
warte podkreĂlenia, dlatego wybraïem odpowiedniÈ nazwÚ i zastosowaïem refaktoryzacjÚ Zmiana
Deklaracji Funkcji (s. x).
Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
for (let perf of invoice.performances) {
volumeCredits += volumeCreditsFor(perf);
// Utworzenie wiersza rachunku.
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result += ` ${playFor(perf).name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += amountFor(perf);
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;

Funkcja statement…
function pln(aNumber) {
return new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format(aNumber/100);
}

Dobieranie nazw jest obowiÈzkowÈ, ale nieïatwÈ operacjÈ. Dzielenie duĝej funkcji na mniejsze
ma sens tylko wtedy, gdy stosuje siÚ odpowiednie nazwy. Jeĝeli sÈ one dobre, nie trzeba czytaÊ
kodów funkcji, aby siÚ dowiedzieÊ, co robiÈ. Trudno jest jednak dobraÊ od razu odpowiedniÈ
nazwÚ, dlatego wybraïem najlepszÈ, która mi przyszïa w tym momencie do gïowy. Jeĝeli póěniej
trzeba bÚdzie jÈ zmieniÊ, zrobiÚ to na pewno. CzÚsto zdarza mi siÚ, ĝe najlepszÈ nazwÚ mogÚ dobraÊ
dopiero po ponownym przejrzeniu caïego kodu.
Przy okazji zmiany nazwy przeniosïem do funkcji powtarzajÈce siÚ dziaïanie dzielenia przez 100.
Zapisywanie wartoĂci kwot w postaci caïkowitych liczb groszy jest czÚsto stosowanÈ praktykÈ.
Nie trzeba wtedy uĝywaÊ wartoĂci uïamkowych, a jednoczeĂnie moĝna wykonywaÊ operacje
arytmetyczne. Zawsze gdy trzeba wyĂwietliÊ kwotÚ z dokïadnoĂciÈ do groszy, trzeba stosowaÊ typ
zmiennoprzecinkowy. Troszczy siÚ o to funkcja formatujÈca.

UsuniÚcie zmiennej sumujÈcej punkty promocyjne
KolejnÈ zmiennÈ, którÈ siÚ zajmÚ, jest volumeCredits. Ten przypadek jest nieco trudniejszy,
poniewaĝ wartoĂÊ zmiennej jest modyfikowana w kolejnych iteracjach pÚtli. Dlatego moim pierwszym ruchem bÚdzie zastosowanie refaktoryzacji Podziaï PÚtli (s. x), aby oddzieliÊ operacjÚ sumowania od zmiennej volumeCredits.
Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let volumeCredits = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
for (let perf of invoice.performances) {
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${playFor(perf).name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += amountFor(perf);
}
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for (let perf of invoice.performances) {
volumeCredits += volumeCreditsFor(perf);
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;

Teraz mogÚ zastosowaÊ refaktoryzacjÚ PrzesuniÚcie Instrukcji (s. x) i przenieĂÊ deklaracjÚ zmiennej
bliĝej pÚtli.
Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
for (let perf of invoice.performances) {
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${playFor(perf).name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += amountFor(perf);
}
let volumeCredits = 0;
for (let perf of invoice.performances) {
volumeCredits += volumeCreditsFor(perf);
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;

DziÚki zebraniu razem instrukcji modyfikujÈcych zmiennÈ volumeCredits ïatwiej jest wykonaÊ
refaktoryzacjÚ ZastÈpienie Zmiennej Tymczasowej Zapytaniem (s. x). Jak poprzednio, pierwszym
krokiem jest zastosowanie przeksztaïcenia Ekstrakcja Funkcji (s. x) dla caïego fragmentu kodu
wyliczajÈcego wartoĂÊ zmiennej.
Funkcja statement…
function totalVolumeCredits() {
let volumeCredits = 0;
for (let perf of invoice.performances) {
volumeCredits += volumeCreditsFor(perf);
}
return volumeCredits;
}

Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
for (let perf of invoice.performances) {

Kup książkę

Poleć książkę

DEKOMPOZYCJA FUNKCJI STATEMENT

35

// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${playFor(perf).name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += amountFor(perf);
}
let volumeCredits = totalVolumeCredits();
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${volumeCredits}\n`;
return result;

Po wyodrÚbnieniu funkcji mogÚ zastosowaÊ refaktoryzacjÚ WchïoniÚcie Zmiennej (s. x):
Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let totalAmount = 0;
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
for (let perf of invoice.performances) {
// Utworzenie wiersza rachunku.
result += ` ${playFor(perf).name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
totalAmount += amountFor(perf);
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${totalVolumeCredits()}\n`;
return result;

Chciaïbym siÚ na chwilÚ zatrzymaÊ i opisaÊ, co tu zrobiïem. Przede wszystkim zdajÚ sobie
sprawÚ, ĝe czytelnicy znów mogÈ byÊ zaniepokojeni wydajnoĂciÈ uzyskanego kodu. Wielu programistów nieufnie podchodzi do wielokrotnego stosowania pÚtli. Zazwyczaj jednak uruchamianie
pÚtli takich jak powyĝsza ma znikomy wpïyw na wydajnoĂÊ kodu. Gdyby zmierzyÊ czas jego
dziaïania przed refaktoryzacjÈ i po niej, prawdopodobnie nie daïoby siÚ stwierdziÊ istotniej róĝnicy.
I tak jest w wiÚkszoĂci przypadków. Wielu programistów, nawet doĂwiadczonych, nie potrafi wïaĂciwie oceniaÊ faktycznej wydajnoĂci kodu. Nasze intuicyjne szacunki sÈ nietrafione, poniewaĝ
uĝywamy inteligentnych kompilatorów, zaawansowanych technik buforowania danych i innych
mechanizmów. WydajnoĂÊ caïego oprogramowania zazwyczaj jest zdeterminowana sprawnoĂciÈ
kilku fragmentów kodu i zmiany wprowadzane w innych miejscach nie robiÈ istotnej róĝnicy.
Jednak „zazwyczaj” to nie to samo co „zawsze”. Czasami refaktoryzacja ma znaczÈcy wpïyw na
wydajnoĂÊ. Ale nawet wtedy jej nie przerywam, poniewaĝ dobrze zrefaktoryzowany kod ïatwiej
jest dostrajaÊ. Jeĝeli w wyniku refaktoryzacji wydajnoĂÊ wyraěnie siÚ pogorszy, bÚdÚ musiaï poĂwiÚciÊ
póěniej nieco czasu na jej poprawÚ. Czasami moĝe to oznaczaÊ koniecznoĂÊ wycofania siÚ z wykonanych operacji, ale w wiÚkszoĂci przypadków dziÚki refaktoryzacji daje siÚ znaleěÊ jeszcze skuteczniejszy sposób poprawy wydajnoĂci. W efekcie uzyskuje siÚ kod, który jest zarówno czytelniejszy,
jak i szybszy.
Moja generalna opinia o zwiÈzku refaktoryzacji i wydajnoĂci brzmi: w wiÚkszoĂci przypadków nie trzeba siÚ tym przejmowaÊ. Jeĝeli w wyniku refaktoryzacji wydajnoĂÊ kodu spadnie,
najpierw naleĝy dokoñczyÊ przeksztaïcenia, a dopiero potem dostrajaÊ sprawnoĂÊ programu.
DrugÈ kwestiÈ, na którÈ chciaïbym zwróciÊ uwagÚ, sÈ niewielkie kroki, jakie wykonywaïem,
usuwajÈc zmiennÈ volumeCredits. Byïy to cztery wymienione niĝej operacje. Po kaĝdej z nich
kompilowaïem, testowaïem i zatwierdzaïem kod w lokalnym repozytorium.
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Podziaï PÚtli (s. x) — oddzielajÈca instrukcje sumujÈce wartoĂci.
PrzesuniÚcie Instrukcji (s. x) — przenoszÈca instrukcjÚ inicjujÈcÈ zmiennÈ bliĝej kodu sumujÈcego.
Ekstrakcja Funkcji (s. x) — tworzÈca funkcjÚ wyliczajÈcÈ sumarycznÈ wartoĂÊ.
WchïoniÚcie Zmiennej (s. x) — caïkowicie usuwajÈca zmiennÈ.

Przyznam siÚ, ĝe nie zawsze wykonujÚ takie maïe kroki jak powyĝsze. Ale zawsze gdy napotykam trudniejszy problem, w pierwszym odruchu skracam kroki. RobiÚ tak przede wszystkim dlatego,
ĝe jeĝeli test po refaktoryzacji nie powiedzie siÚ, a ja nie bÚdÚ w stanie szybko znaleěÊ i usunÈÊ
przyczyny, bÚdÚ mógï natychmiast wróciÊ do ostatnio zatwierdzonego, poprawnego kodu i powtórzyÊ wszystko w jeszcze mniejszych krokach. Jest to skuteczny sposób, poniewaĝ czÚsto zatwierdzam
kod, a maïe kroki zdecydowanie przyspieszajÈ pracÚ, szczególnie gdy kod jest trudny.
OpisanÈ wyĝej sekwencjÚ wykonaïem jeszcze raz w celu usuniÚcia zmiennej totalAmount.
ZaczÈïem od podzielenia pÚtli (potem byï cykl kompilacja – test – zatwierdzenie), nastÚpnie przesunÈïem instrukcjÚ inicjujÈcÈ zmiennÈ (znowu kompilacja – test – zatwierdzenie) i na koniec wyekstrahowaïem funkcjÚ. Tu pojawiïa siÚ maïa niedoskonaïoĂÊ: najlepszÈ nazwÈ dla funkcji byïaby
totalAmount, ale zostaïa juĝ zajÚta przez zmiennÈ i w tym miejscu nie moĝna jej byïo uĝyÊ. Dlatego
podczas ekstrakcji nadaïem funkcji pierwszÈ nazwÚ, która mi przyszïa do gïowy („kompot jabïkowy”)
i wykonaïem cykl kompilacja – test – zatwierdzenie).
Funkcja statement…
function appleSauce() {
let totalAmount = 0;
for (let perf of invoice.performances) {
totalAmount += amountFor(perf);
}
return totalAmount;
}

Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
for (let perf of invoice.performances) {
result += ` ${playFor(perf).name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
}
let totalAmount = appleSauce();
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${totalVolumeCredits()}\n`;
return result;

Teraz wchïaniam zmiennÈ (kompilacja – test – zatwierdzenie) i nadajÚ funkcji bardziej sensownÈ
nazwÚ (kompilacja – test – zatwierdzenie).
Najwyĝszy poziom…
function statement(invoice, plays) {
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
for (let perf of invoice.performances) {
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result += ` ${playFor(perf).name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount())}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${totalVolumeCredits()}\n`;
return result;

Funkcja statement…
function totalAmount() {
let totalAmount = 0;
for (let perf of invoice.performances) {
totalAmount += amountFor(perf);
}
return totalAmount;
}

Na koniec zgodnie z przyjÚtÈ konwencjÈ modyfikujÚ nazwy zmiennych wewnÈtrz wyodrÚbnionych funkcji:
Funkcja statement…
function totalAmount() {
let result = 0;
for (let perf of invoice.performances) {
result += amountFor(perf);
}
return result;
}
function totalVolumeCredits() {
let result = 0;
for (let perf of invoice.performances) {
result += volumeCreditsFor(perf);
}
return result;
}

Aktualny stan: mnóstwo zagnieĝdĝonych funkcji
Teraz jest dobry moment, aby zrobiÊ przerwÚ i sprawdziÊ, w jakim stanie jest kod:
function statement(invoice, plays) {
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
for (let perf of invoice.performances) {
result += ` ${playFor(perf).name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount())}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${totalVolumeCredits()}\n`;
return result;
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function totalAmount() {
let result = 0;
for (let perf of invoice.performances) {
result += amountFor(perf);
}
return result;
}
function totalVolumeCredits() {
let result = 0;
for (let perf of invoice.performances) {
result += volumeCreditsFor(perf);
}
return result;
}
function pln(aNumber) {
return new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2
}).format(aNumber/100);
}
function volumeCreditsFor(aPerformance) {
let result = 0;
result += Math.max(aPerformance.audience - 30, 0);
if ("komedia" === playFor(aPerformance).type)
result +=
Math.floor(aPerformance.audience / 5);
return result;
}
function playFor(aPerformance) {
return plays[aPerformance.playID];
}
function amountFor(aPerformance) {
let result = 0;
switch (playFor(aPerformance).type) {
case "tragedia":
result = 40000;
if (aPerformance.audience > 30) {
result += 1000 * (aPerformance.audience - 30);
}
break;
case "komedia":
result = 30000;
if (aPerformance.audience > 20) {
result += 10000 + 500 * (aPerformance.audience - 20);
}
result += 300 * aPerformance.audience;
break;
default:
throw new Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${playFor(aPerformance).type}`);
}
return result;
}
}
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Teraz struktura kodu jest znacznie lepsza. Gïówna funkcja statement skïada siÚ z zaledwie
siedmiu wierszy, a jedynÈ wykonywanÈ przez niÈ operacjÈ jest wyĂwietlanie rachunku. Wszystkie
obliczenia zostaïy przeniesione do kilku funkcji dodatkowych. DziÚki temu ïatwiej jest zrozumieÊ
poszczególne obliczenia, jak równieĝ ogólny proces tworzenia rachunku.

Rozdzielenie faz obliczeñ i formatowania
Do tej pory refaktoryzacja dotyczyïa modyfikowania struktury funkcji, aby ïatwiej byïo jÈ zrozumieÊ i wyodrÚbniÊ z niej logiczne czÚĂci. Tak siÚ czÚsto robi na poczÈtku refaktoryzacji. Dzielenie skomplikowanego kodu na mniejsze funkcje, podobnie jak nadawanie im wïaĂciwych nazw,
jest waĝnÈ operacjÈ. Teraz mogÚ siÚ skupiÊ na wprowadzeniu powaĝniejszych zmian w funkcjonalnoĂci kodu, a konkretnie na utworzeniu odmiany funkcji statement zwracajÈcej wynik w formacie
HTML. Obecnie jest to znacznie prostsze zadanie. Kiedy caïy kod wykonujÈcy obliczenia jest
wydzielony, wystarczy, ĝe napiszÚ wersjÚ HTML siedmiu wierszy gïównego kodu. Problem
polega jednak na tym, ĝe wydzielone funkcje sÈ zagnieĝdĝone w funkcji statement i chociaĝ sÈ
naleĝycie uporzÈdkowane, nie chcÚ ich kopiowaÊ i wklejaÊ do nowej funkcji. Chciaïbym, aby byïy
wykorzystywane przez obie wersje funkcji statement, zarówno tekstowÈ, jak i HTML-owÈ.
Moĝna to osiÈgnÈÊ na kilka sposobów. Moim ulubionym jest refaktoryzacja Podziaï Faz (s. x).
Celem jest podzielenie algorytmu na dwie czÚĂci: jednÈ wykonujÈcÈ obliczenia wymagane przez
funkcjÚ statement, i drugÈ zamieniajÈcÈ tekst na kod HTML. W pierwszej czÚĂci bÚdÈ tworzone
poĂrednie dane, przekazywane nastÚpnie drugiej czÚĂci.
RefaktoryzacjÚ Podziaï Faz (s. x) zacznÚ od Ekstrakcji Funkcji (s. x), aby wyodrÚbniÊ kod dla
drugiej fazy. W tym przypadku sÈ to instrukcje wyĂwietlajÈce informacje, czyli w zasadzie caïy kod
funkcji statement, który wraz z zagnieĝdĝonymi funkcjami umieszczam w osobnej funkcji najwyĝszego poziomu o nazwie renderPlainText („przygotuj zwykïy tekst”).
function statement (invoice, plays) {
return renderPlainText(invoice, plays);
}
function renderPlainText(invoice, plays) {
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
for (let perf of invoice.performances) {
result += ` ${playFor(perf).name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount())}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${totalVolumeCredits()}\n`;
return result;
function
function
function
function
function
function
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Jak zwykle wykonujÚ cykl kompilacja – test – zatwierdzenie, a nastÚpnie tworzÚ obiekt, który
bÚdzie odgrywaï rolÚ poĂredniej struktury danych pomiÚdzy dwiema fazami. Obiekt ten umieszczam w parametrze funkcji renderPlainText (i znów cykl kompilacja – test – zatwierdzenie).
function statement (invoice, plays) {
const statementData = {};
return renderPlainText(statementData, invoice, plays);
}
function renderPlainText(data, invoice, plays) {
let result = `Rachunek dla ${invoice.customer}\n`;
for (let perf of invoice.performances) {
result += ` ${playFor(perf).name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount())}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${totalVolumeCredits()}\n`;
return result;
function
function
function
function
function
function

totalAmount() {...}
totalVolumeCredits() {...}
usd(aNumber) {...}
volumeCreditsFor(aPerformance) {...}
playFor(aPerformance) {...}
amountFor(aPerformance) {...}

Teraz sprawdzam pozostaïe parametry funkcji renderPlainText. Zamierzam przenieĂÊ zawarte
w nich dane do poĂredniej struktury, abym potem mógï caïy kod wykonujÈcy obliczenia przesunÈÊ
do funkcji statement, a funkcja renderPlainText mogïa przetwarzaÊ wyïÈcznie dane przekazane jej
za pomocÈ parametru data.
Moim pierwszym ruchem jest przeniesienie danych klienta do poĂredniego obiektu (i kompilacja – test – zatwierdzenie).
function statement (invoice, plays) {
const statementData = {};
statementData.customer = invoice.customer;
return renderPlainText(statementData, invoice, plays);
}
function renderPlainText(data, invoice, plays) {
let result = `Rachunek dla ${data.customer}\n`;
for (let perf of invoice.performances) {
result += ` ${playFor(perf).name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount())}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${totalVolumeCredits()}\n`;
return result;

Podobnie przenoszÚ informacje o przedstawieniach, dziÚki czemu mogÚ usunÈÊ parametr
invoice funkcji renderPlainText (kompilacja – test – zatwierdzenie).
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Najwyĝszy poziom…
function statement (invoice, plays) {
const statementData = {};
statementData.customer = invoice.customer;
statementData.performances = invoice.performances;
return renderPlainText(statementData, invoice, plays);
}
function renderPlainText(data, plays) {
let result = `Rachunek dla ${data.customer}\n`;
for (let perf of data.performances) {
result += ` ${playFor(perf).name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount())}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${totalVolumeCredits()}\n`;
return result;

Funkcja renderPlainText…
function totalAmount() {
let result = 0;
for (let perf of data.performances) {
result += amountFor(perf);
}
return result;
}
function totalVolumeCredits() {
let result = 0;
for (let perf of data.performances) {
result += volumeCreditsFor(perf);
}
return result;
}

Chciaïbym, aby tytuï przedstawienia równieĝ znalazï siÚ w poĂrednich danych. W tym celu
muszÚ wzbogaciÊ rekord opisujÈcy przedstawienie, dodajÈc odpowiednie informacje (kompilacja
– test – zatwierdzenie).
function statement (invoice, plays) {
const statementData = {};
statementData.customer = invoice.customer;
statementData.performances =
invoice.performances.map(enrichPerformance);
return renderPlainText(statementData, plays);
function enrichPerformance(aPerformance) {
const result = Object.assign({}, aPerformance);
return result;
}
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W tej chwili jedynie tworzÚ kopiÚ obiektu z danymi o przedstawieniu, ale za chwilÚ dodam do
niego nowe informacje. KopiujÚ obiekt, poniewaĝ nie chcÚ modyfikowaÊ danych przekazywanych
w parametrze funkcji. WolÚ, aby parametr byï w miarÚ moĝliwoĂci niezmienny (niemutowalny).
MutowalnoĂÊ powoduje, ĝe kod szybko zaczyna siÚ psuÊ.
Zapis result = Object.assign({}, aPerformance) na pewno wyglÈda dziwnie dla kogoĂ mniej
obeznanego z JavaScriptem. Instrukcja ta wykonuje tzw. pïaskÈ kopiÚ obiektu. Wolaïbym, aby ta
czynnoĂÊ byïa zawarta w osobnej funkcji. Ale jest to jedna z operacji, która zostaïa „zaszyta” w jÚzyku JavaScript, i tworzenie dla niej osobnej funkcji wyglÈdaïoby dziwnie dla programistów uĝywajÈcych JavaScriptu.
Teraz, gdy mam informacje o przedstawieniu, muszÚ je dodaÊ do obiektu. W tym celu stosujÚ
refaktoryzacjÚ Przeniesienie Funkcji (s. x) w funkcjach playFor i statement (kompilacja – test
– zatwierdzenie).
Funkcja statement…
function enrichPerformance(aPerformance) {
const result = Object.assign({}, aPerformance);
result.play = playFor(result);
return result;
}
function playFor(aPerformance) {
return plays[aPerformance.playID];
}

NastÚpnie w funkcji renderPlainText zastÚpujÚ obiektem wszystkie wywoïania funkcji playFor
(kompilacja – test – zatwierdzenie).
Funkcja renderPlainText…
let result = `Rachunek dla ${data.customer}\n`;
for (let perf of data.performances) {
result += ` ${perf.play.name}: ${pln(amountFor(perf))} (liczba miejsc:
´${perf.audience})\n`;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount())}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${totalVolumeCredits()}\n`;
return result;
function volumeCreditsFor(aPerformance) {
let result = 0;
result += Math.max(aPerformance.audience - 30, 0);
if ("komedia" === aPerformance.play.type)
result += Math.floor(aPerformance.audience / 5);
return result;
}
function amountFor(aPerformance) {
let result = 0;
switch (aPerformance.play.type) {
case "tragedia":
result = 40000;
if (aPerformance.audience > 30) {
result += 1000 * (aPerformance.audience - 30);
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}
break;
case "komedia":
result = 30000;
if (aPerformance.audience > 20) {
result += 10000 + 500 * (aPerformance.audience - 20);
}
result += 300 * aPerformance.audience;
break;
default:
throw new
Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${aPerformance.play.type}`);
}
return result;
}

W podobny sposób przenoszÚ funkcjÚ amountFor (kompilacja – test – zatwierdzenie).
Funkcja statement…
function enrichPerformance(aPerformance) {
const result = Object.assign({}, aPerformance);
result.play = playFor(result);
result.amount = amountFor(result);
return result;
}
function amountFor(aPerformance) {...}

Funkcja renderPlainText…
let result = `Rachunek dla ${data.customer}\n`;
for (let perf of data.performances) {
result += ` ${perf.play.name}: ${pln(perf.amount)} (liczba miejsc: ${perf.audience})\n`;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(totalAmount())}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${totalVolumeCredits()}\n`;
return result;
function totalAmount() {
let result = 0;
for (let perf of data.performances) {
result += perf.amount;
}
return result;
}

NastÚpnie przenoszÚ kod wyliczajÈcy punkty promocyjne (kompilacja – test – zatwierdzenie).
Funkcja statement…
function enrichPerformance(aPerformance) {
const result = Object.assign({}, aPerformance);
result.play = playFor(result);
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result.amount = amountFor(result);
result.volumeCredits = volumeCreditsFor(result);
return result;
}
function volumeCreditsFor(aPerformance) {...}

Funkcja renderPlainText…
function totalVolumeCredits() {
let result = 0;
for (let perf of data.performances) {
result += perf.volumeCredits;
}
return result;
}

Na koniec przenoszÚ dwie instrukcje wyliczajÈce sumy.
Funkcja statement…
const statementData = {};
statementData.customer = invoice.customer;
statementData.performances = invoice.performances.map(enrichPerformance);
statementData.totalAmount = totalAmount(statementData);
statementData.totalVolumeCredits = totalVolumeCredits(statementData);
return renderPlainText(statementData, plays);
function totalAmount(data) {...}
function totalVolumeCredits(data) {...}

Funkcja renderPlainText…
let result = `Rachunek dla ${data.customer}\n`;
for (let perf of data.performances) {
result += ` ${perf.play.name}: ${pln(perf.amount)} (liczba miejsc: ${perf.audience})\n`;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(data.totalAmount)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${data.totalVolumeCredits}\n`;
return result;

ChoÊ zmiennÈ statementData mogïem wykorzystaÊ bezpoĂrednio w powyĝszych funkcjach
wyliczajÈcych sumy, wolaïem przekazaÊ jÈ jawnie za pomocÈ parametrów.
Po przeniesieniu funkcji i wykonaniu cyklu kompilacja – test – zatwierdzenie nie mogïem sobie
odmówiÊ kilku szybkich refaktoryzacji ZastÈpienie PÚtli FunkcjÈ TablicowÈ (s. x).
Funkcja renderPlainText…
function totalAmount(data) {
return data.performances
.reduce((total, p) => total + p.amount, 0);
}
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function totalVolumeCredits(data) {
return data.performances
.reduce((total, p) => total + p.volumeCredits, 0);
}

Teraz wyodrÚbniam caïy kod pierwszej fazy do osobnej funkcji (kompilacja – test – zatwierdzenie).
Najwyĝszy poziom…
function statement (invoice, plays) {
return renderPlainText(createStatementData(invoice, plays));
}
function createStatementData(invoice, plays) {
const statementData = {};
statementData.customer = invoice.customer;
statementData.performances =
invoice.performances.map(enrichPerformance);
statementData.totalAmount = totalAmount(statementData);
statementData.totalVolumeCredits = totalVolumeCredits(statementData);
return statementData;

Poniewaĝ kod tej fazy jest teraz wyraěnie oddzielony od reszty, przenoszÚ go do osobnego pliku
(zmieniajÈc jednoczeĂnie nazwÚ zwracanego wyniku zgodnie z przyjÚtÈ konwencjÈ).
Plik statement.js…
import createStatementData from './createStatementData.js';

Plik createStatementData.js…
export default function createStatementData(invoice, plays) {
const result = {};
result.customer = invoice.customer;
result.performances = invoice.performances.map(enrichPerformance);
result.totalAmount = totalAmount(result);
result.totalVolumeCredits = totalVolumeCredits(result);
return result;
function
function
function
function
function
function

enrichPerformance(aPerformance) {...}
playFor(aPerformance) {...}
amountFor(aPerformance) {...}
volumeCreditsFor(aPerformance) {...}
totalAmount(data) {...}
totalVolumeCredits(data) {...}

Jeszcze jeden, ostatni cykl kompilacja – test – zatwierdzenie i moĝna ïatwo napisaÊ wersjÚ funkcji
zwracajÈcej wynik w formacie HTML.
Plik statement.js…
function htmlStatement (invoice, plays) {
return renderHtml(createStatementData(invoice, plays));
}
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function renderHtml(data) {
let result = `<h1>Rachunek dla ${data.customer}</h1>\n`;
result += "<table>\n";
result += "<tr><th>Przedstawienie</th><th>Liczba miejsc </th><th>Cena</th></tr>";
for (let perf of data.performances) {
result += `<tr><td>${perf.play.name}</td><td>${perf.audience}</td>`;
result += `<td>${pln(perf.amount)}</td></tr>\n`;
}
result += "</table>\n";
result += `<p>NaleĝnoĂÊ: <em>${usd(data.totalAmount)}</em></p>\n`;
result += `<p>Punkty promocyjne: <em>${data.totalVolumeCredits}</em> </p>\n`;
return result;
}
function usd(aNumber) {...}

(FunkcjÚ pln przeniosïem na najwyĝszy poziom, aby moĝna jej byïo uĝyÊ w funkcji renderHtml).

Aktualny stan: podziaï na dwa pliki (i fazy)
Teraz jest dobry moment na podsumowanie dotychczasowych dziaïañ i sprawdzenie, w jakim stanie
jest kod. SÈ dwa pliki.
Plik statement.js
import createStatementData from './createStatementData.js';
function statement(invoice, plays) {
return renderPlainText(createStatementData(invoice, plays));
}
function renderPlainText(data, plays) {
let result = `Rachunek dla ${data.customer}\n`;
for (let perf of data.performances) {
result += ` ${perf.play.name}: ${pln(perf.amount)} (liczba miejsc: ${perf.audience})\n`;
}
result += `NaleĝnoĂÊ: ${pln(data.totalAmount)}\n`;
result += `Punkty promocyjne: ${data.totalVolumeCredits}\n`;
return result;
}
function htmlStatement(invoice, plays) {
return renderHtml(createStatementData(invoice, plays));
}
function renderHtml(data) {
let result = `<h1>Rachunek dla ${data.customer}</h1>\n`;
result += "<table>\n";
result += "<tr><th>Przedstawienie</th><th>Liczba miejsc </th><th>Cena</th></tr>";
for (let perf of data.performances) {
result += `<tr><td>${perf.play.name}</td><td>${perf.audience}</td>`;
result += `<td>${pln(perf.amount)}</td></tr>\n`;
}
result += "</table>\n";
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result += `<p>NaleĝnoĂÊ: <em>${pln(data.totalAmount)}</em></p>\n`;
result += `<p>Punkty promocyjne: <em>${data.totalVolumeCredits}</em> </p>\n`;
return result;
}
function pln(aNumber) {
return new Intl.NumberFormat("pl-PL", {
style: "currency",
currency: "PLN",
minimumFractionDigits: 2 }).format(aNumber/100);
}

Plik createStatementData.js
export default function createStatementData(invoice, plays) {
const result = {};
result.customer = invoice.customer;
result.performances = invoice.performances.map(enrichPerformance);
result.totalAmount = totalAmount(result);
result.totalVolumeCredits = totalVolumeCredits(result);
return result;
function enrichPerformance(aPerformance) {
const result = Object.assign({}, aPerformance);
result.play = playFor(result);
result.amount = amountFor(result);
result.volumeCredits = volumeCreditsFor(result);
return result;
}
function playFor(aPerformance) {
return plays[aPerformance.playID]
}
function amountFor(aPerformance) {
let result = 0;
switch (aPerformance.play.type) {
case "tragedia":
result = 40000;
if (aPerformance.audience > 30) {
result += 1000 * (aPerformance.audience - 30);
}
break;
case "komedia":
result = 30000;
if (aPerformance.audience > 20) {
result += 10000 + 500 * (aPerformance.audience - 20);
}
result += 300 * aPerformance.audience;
break;
default:
throw new
Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${aPerformance.play.type}`);
}
return result;
}
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function volumeCreditsFor(aPerformance) {
let result = 0;
result += Math.max(aPerformance.audience - 30, 0);
if ("komedia" === aPerformance.play.type)
result += Math.floor(aPerformance.audience / 5);
return result;
}
function totalAmount(data) {
return data.performances
.reduce((total, p) => total + p.amount, 0);
}
function totalVolumeCredits(data) {
return data.performances
.reduce((total, p) => total + p.volumeCredits, 0);
}
}

Kod jest teraz dïuĝszy, poniewaĝ skïada siÚ z 70 wierszy (nie liczÈc funkcji htmlStatement), a na
poczÈtku byïo ich 44. Zmiana wynika gïównie z przeniesienia operacji do osobnych funkcji.
Jeĝeli poza liczbÈ wierszy kod niczym siÚ nie róĝni od pierwotnej wersji, wtedy jego wydïuĝenie jest
zïym efektem. Jednak rzadko kiedy nie ma róĝnic. Dodatkowe wiersze dzielÈ algorytm programu na
osobne czÚĂci: wykonujÈcÈ obliczenia i przygotowujÈcÈ rachunek. DziÚki tej modularnoĂci ïatwiej
jest zrozumieÊ oddzielne czÚĂci kodu i zaleĝnoĂci miÚdzy nimi. ZwiÚzïoĂÊ jest istotÈ dowcipu,
ale przejrzystoĂÊ jest istotÈ rozwojowego programowania. ModularnoĂÊ pozwoliïa mi dodaÊ funkcjÚ
zwracajÈcÈ wynik HTML bez powielania obliczeñ.
Uwaga Podczas programowania kieruj siö biwakowñ zasadñ: pozostawiaj miejsce po sobie w lepszym
stanie, niĔ zastaäeĈ.

Mogïem wprowadziÊ wiÚcej zmian upraszczajÈcych kod przygotowujÈcy rachunek, ale zajmÚ
siÚ nimi póěniej. Zawsze staram siÚ znajdowaÊ kompromis miÚdzy refaktoryzowaniem a wprowadzaniem nowych funkcjonalnoĂci. WiÚkszoĂÊ programistów nie przywiÈzuje duĝej wagi do refaktoryzacji i to teĝ jest swego rodzaju kompromis. Poza tym przestrzegam biwakowej zasady: zawsze
pozostawiaj po sobie miejsce w lepszym stanie, niĝ zastaïeĂ. Nigdy nie bÚdzie idealnie, ale na pewno
bÚdzie lepiej.

UporzÈdkowanie obliczeñ wedïug typów
przedstawieñ
Teraz skupiÚ siÚ na kolejnej zmianie funkcjonalnoĂci: obsïudze nowych rodzajów przedstawieñ. Dla
kaĝdego z nich cena i punkty promocyjne bÚdÈ wyliczane inaczej. W tej chwili zmiany mogÚ wprowadzaÊ, modyfikujÈc instrukcje warunkowe w funkcji wykonujÈcej obliczenia. W funkcji amountFor
gïównÈ rolÚ przy wyborze obliczeñ odgrywa typ przedstawienia. Jednak kod oparty na instrukcjach
warunkowych, taki ja wyĝej opisany, bÚdzie siÚ pogarszaï w miarÚ wprowadzania nowych modyfikacji, chyba ĝe wykorzysta siÚ elementy strukturalne oferowane przez jÚzyk programowania.
Jest wiele sposobów nadawania struktury kodowi, ale w tym przypadku naturalnym wyborem
bÚdzie polimorfizm typu. Jest to podstawa programowania obiektowego. Klasyczne funkcjonalnoĂci
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programowania obiektowego w jÚzyku JavaScript byïy przez dïugi czas kwestionowane, aĝ do chwili
pojawienia siÚ standardu ECMAScript 2015 cechujÈcego siÚ spójnÈ skïadniÈ i strukturÈ. W przypadkach takich jak nasz warto stosowaÊ ten jÚzyk.
Mój plan jest taki, aby ustanowiÊ hierarchicznÈ strukturÚ, w której osobne podklasy bÚdÈ wykonywaïy obliczenia wïaĂciwe dla komedii i tragedii. W gïównym kodzie bÚdzie wywoïywana polimorficzna funkcja wykonujÈca róĝne obliczenia ceny w zaleĝnoĂci od typu przedstawienia. W podobny sposób bÚdÈ wyliczane punkty promocyjne. Aby to osiÈgnÈÊ, zastosujÚ kilka refaktoryzacji.
BÚdzie to przede wszystkim ZastÈpienie Instrukcji Warunkowej Polimorfizmem (s. x). DziÚki
niej fragment kodu warunkowego zamieniÚ na kod polimorficzny. Zanim jednak zastosujÚ tÚ refaktoryzacjÚ, potrzebna mi bÚdzie hierarchiczna struktura klas. MuszÚ utworzyÊ klasÚ zawierajÈcÈ
funkcje wyliczajÈce cenÚ i punkty.
ZacznÚ od przejrzenia kodu wykonujÈcego obliczenia. (JednÈ z miïych konsekwencji przeprowadzonych wczeĂniej refaktoryzacji jest moĝliwoĂÊ pominiÚcia kodu formatujÈcego wynik, poniewaĝ struktura danych wyjĂciowych nie zostanie zmieniona. MogÚ siÚ dodatkowo zabezpieczyÊ,
kodujÈc testy sprawdzajÈce poĂredniÈ strukturÚ danych).
Plik createStatementData.js…
export default function createStatementData(invoice, plays) {
const result = {};
result.customer = invoice.customer;
result.performances = invoice.performances.map(enrichPerformance);
result.totalAmount = totalAmount(result);
result.totalVolumeCredits = totalVolumeCredits(result);
return result;
function enrichPerformance(aPerformance) {
const result = Object.assign({}, aPerformance);
result.play = playFor(result);
result.amount = amountFor(result);
result.volumeCredits = volumeCreditsFor(result);
return result;
}
function playFor(aPerformance) {
return plays[aPerformance.playID]
}
function amountFor(aPerformance) {
let result = 0;
switch (aPerformance.play.type) {
case "tragedia":
result = 40000;
if (aPerformance.audience > 30) {
result += 1000 * (aPerformance.audience - 30);
}
break;
case "komedia":
result = 30000;
if (aPerformance.audience > 20) {
result += 10000 + 500 * (aPerformance.audience - 20);
}
result += 300 * aPerformance.audience;
break;
default:
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throw new
Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${aPerformance.play.type}`);
}
return result;

}
function volumeCreditsFor(aPerformance) {
let result = 0;
result += Math.max(aPerformance.audience - 30, 0);
if ("komedia" === aPerformance.play.type)
result += Math.floor(aPerformance.audience / 5);
return result;
}
function totalAmount(data) {
return data.performances
.reduce((total, p) => total + p.amount, 0);
}
function totalVolumeCredits(data) {
return data.performances
.reduce((total, p) => total + p.volumeCredits, 0);
}
}

Utworzenie kalkulatora przedstawieñ
Kluczowa jest funkcja enrichPerformance, poniewaĝ zapisuje ona dane kaĝdego przedstawienia
w poĂredniej strukturze. Obecnie enrichPerformance wywoïuje funkcje, które w obliczeniach ceny
i punktów wykorzystujÈ instrukcje warunkowe. Moim celem jest wywoïywanie tych funkcji za pomocÈ gïównej klasy. Poniewaĝ ta klasa bÚdzie zawieraïa funkcje wyliczajÈce dane przedstawieñ, nazwÚ jÈ PerformanceCalculator („kalkulator przedstawieñ”).
Funkcja createStatementData…
function enrichPerformance(aPerformance) {
const calculator = new PerformanceCalculator(aPerformance);
const result = Object.assign({}, aPerformance);
result.play = playFor(result);
result.amount = amountFor(result);
result.volumeCredits = volumeCreditsFor(result);
return result;
}

Najwyĝszy poziom…
class PerformanceCalculator {
constructor(aPerformance) {
this.performance = aPerformance;
}
}
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Na razie nowy obiekt nie robi nic. Zamierzam przenieĂÊ do niego kod. ZacznÚ od najprostszej
rzeczy, jakÈ jest przeniesienie rekordu danych o przedstawieniu. Tak naprawdÚ nie muszÚ tego
robiÊ, poniewaĝ kod rekordu nie bÚdzie podlegaï polimorfizmowi. Jednak dziÚki temu przetwarzanie danych bÚdzie siÚ odbywaïo w jednym miejscu, a kod bÚdzie bardziej spójny i czytelny.
Aby osiÈgnÈÊ zamierzony cel, zastosujÚ refaktoryzacjÚ Zmiana Deklaracji Funkcji (s. x), co
pozwoli mi przekazywaÊ dane o przedstawieniu do kalkulatora.
Funkcja createStatementData…
function enrichPerformance(aPerformance) {
const calculator =
new PerformanceCalculator(aPerformance, playFor(aPerformance));
const result = Object.assign({}, aPerformance);
result.play = calculator.play;
result.amount = amountFor(result);
result.volumeCredits = volumeCreditsFor(result);
return result;
}

Klasa PerformanceCalculator…
class PerformanceCalculator {
constructor(aPerformance, aPlay) {
this.performance = aPerformance;
this.play = aPlay;
}
}

(Nie bÚdÚ juĝ wiÚcej pisaï kompilacja – test – zatwierdzenie, poniewaĝ przypuszczam, ĝe jesteĂ tym
znuĝony. Jednak ten cykl bÚdÚ wykonywaï przy kaĝdej okazji. Czasami sam jestem tym zmÚczony,
przez co do kodu zakradajÈ siÚ bïÚdy. DostajÚ wtedy nauczkÚ i wracam na utarty szlak).

Przeniesienie funkcji do kalkulatora
Kolejny fragment kodu, który przeniosÚ, dotyczy wyliczania ceny przedstawienia. Poprzestawiaïem juĝ trochÚ zagnieĝdĝone funkcje, ale tym razem zmiana bÚdzie gïÚbsza, dlatego zastosujÚ refaktoryzacjÚ Przeniesienie Funkcji (s. x). PierwszÈ czynnoĂciÈ bÚdzie skopiowanie kodu do nowego
kontekstu, tj. klasy kalkulatora. NastÚpnie dopasujÚ odpowiednio ten kod, zmieniÚ parametr
aPerformance na wïaĂciwoĂÊ this.performance, a funkcjÚ playFor(aPerformance) na this.play.
Klasa PerformanceCalculator…
get amount() {
let result = 0;
switch (this.play.type) {
case "tragedia":
result = 40000;
if (this.performance.audience > 30) {
result += 1000 * (this.performance.audience - 30);
}
break;
case "komedia":

Kup książkę

Poleć książkę

52

1. REFAKTORYZACJA: PIERWSZY PRZYKAD
result = 30000;
if (this.performance.audience > 20) {
result += 10000 + 500 * (this.performance.audience - 20);
}
result += 300 * this.performance.audience;
break;
default:
throw new Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${this.play.type}`);

}
return result;
}

MogÚ teraz skompilowaÊ kod, aby wykryÊ bïÚdy skïadniowe. Kompilacja w moim Ărodowisku
zachodzi w chwili uruchomienia kodu, poniewaĝ korzystam z kompilatora Babel. Pozwala to
sprawdziÊ, czy nowy kod nie zawiera bïÚdów skïadniowych, ale nic poza tym. Jednak mimo to jest
to przydatna operacja.
Teraz oryginalnÈ funkcjÚ zmieniam tak, aby wywoïywaïa nowÈ funkcjÚ.
Funkcja createStatementData…
function amountFor(aPerformance) {
return new PerformanceCalculator(aPerformance,
playFor(aPerformance)).amount;
}

NastÚpnie stosujÚ refaktoryzacjÚ WchïoniÚcie Funkcji (s. x), aby nowa funkcja byïa wywoïywana
bezpoĂrednio.
Funkcja createStatementData…
function enrichPerformance(aPerformance) {
const calculator = new PerformanceCalculator(aPerformance,
playFor(aPerformance));
const result = Object.assign({}, aPerformance);
result.play = calculator.play;
result.amount = calculator.amount;
result.volumeCredits = volumeCreditsFor(result);
return result;
}

Powyĝszy proces powtarzam, aby przenieĂÊ kod wyliczajÈcy punkty promocyjne.
Funkcja createStatementData…
function enrichPerformance(aPerformance) {
const calculator = new PerformanceCalculator(aPerformance,
playFor(aPerformance));
const result = Object.assign({}, aPerformance);
result.play = calculator.play;
result.amount = calculator.amount;
result.volumeCredits = calculator.volumeCredits;
return result;
}
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Klasa PerformanceCalculator…
get volumeCredits() {
let result = 0;
result += Math.max(this.performance.audience - 30, 0);
if ("komedia" === this.play.type)
result += Math.floor(this.performance.audience / 5);
return result;
}

Utworzenie kalkulatora polimorficznego
Teraz gdy kod klasy jest gotowy, czas zaimplementowaÊ polimorfizm. Pierwszym krokiem bÚdzie
refaktoryzacja ZastÈpienie Kodu Typu Podklasami (s. x), aby zamiast kodu typu pojawiïy siÚ podklasy. W tym celu utworzÚ podklasy kalkulatora i wykorzystam odpowiedniÈ podklasÚ w funkcji
createPerformanceData. Aby zastosowaÊ wïaĂciwÈ podklasÚ, muszÚ zastÈpiÊ wywoïanie konstruktora
funkcjÈ, poniewaĝ w JavaScripcie konstruktor nie moĝe zwracaÊ podklasy. Dlatego zastosujÚ refaktoryzacjÚ ZastÈpienie Konstruktora FunkcjÈ WytwórczÈ (s. x).
Funkcja createStatementData…
function enrichPerformance(aPerformance) {
const calculator = createPerformanceCalculator(aPerformance,
playFor(aPerformance));
const result = Object.assign({}, aPerformance);
result.play = calculator.play;
result.amount = calculator.amount;
result.volumeCredits = calculator.volumeCredits;
return result;
}

Najwyĝszy poziom…
function createPerformanceCalculator(aPerformance, aPlay) {
return new PerformanceCalculator(aPerformance, aPlay);
}

Teraz mogÚ utworzyÊ podklasy, które bÚdzie zwracaÊ nowa funkcja.
Najwyĝszy poziom…
function createPerformanceCalculator(aPerformance, aPlay) {
switch(aPlay.type) {
case "tragedia": return new TragedyCalculator(aPerformance, aPlay);
case "komedia" : return new ComedyCalculator(aPerformance, aPlay);
default:
throw new Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${aPlay.type}`);
}
}
class TragedyCalculator extends PerformanceCalculator {
}
class ComedyCalculator extends PerformanceCalculator {
}
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W ten sposób utworzyïem polimorficznÈ strukturÚ i mogÚ zastosowaÊ refaktoryzacjÚ ZastÈpienie
Instrukcji Warunkowej Polimorfizmem (s. x). ZacznÚ od wyliczenia ceny za tragediÚ.
Klasa TragedyCalculator…
get amount() {
let result = 40000;
if (this.performance.audience > 30) {
result += 1000 * (this.performance.audience - 30);
}
return result;
}

Powyĝsza metoda w podklasie wystarczy, aby pozbyÊ siÚ instrukcji warunkowej w nadklasie.
Jeĝeli jesteĂ tak obsesyjnie pedantyczny jak ja, moĝesz zrobiÊ coĂ takiego:
Klasa PerformanceCalculator…
get amount() {
let result = 0;
switch (this.play.type) {
case "tragedia":
throw 'zïa rzecz';
case "komedia":
result = 30000;
if (this.performance.audience > 20) {
result += 10000 + 500 * (this.performance.audience - 20);
}
result += 300 * this.performance.audience;
break;
default:
throw new Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${this.play.type}`);
}
return result;
}

Mogïem usunÈÊ sekcjÚ case "tragedia", aby bïÈd byï zgïaszany w sekcji default. WolÚ jednak,
aby bïÚdy byïy zgïaszane jawnie. Poza tym kod w takiej postaci bÚdzie istniaï tylko przez chwilÚ
(dlatego uĝyïem ciÈgu znaków, a nie obiektu bïÚdu).
Teraz mogÚ siÚ zajÈÊ przypadkiem komedii.
Klasa ComedyCalculator…
get amount() {
let result = 30000;
if (this.performance.audience > 20) {
result += 10000 + 500 * (this.performance.audience - 20);
}
result += 300 * this.performance.audience;
return result;
}
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MogÚ juĝ usunÈÊ metodÚ amount z nadklasy, poniewaĝ nigdzie nie jest wywoïywana. Lepiej
jednak bÚdzie zostawiÊ po niej jakiĂ Ălad.
Klasa PerformanceCalculator…
get amount() {
throw new Error('To robi podklasa.');
}

KolejnÈ instrukcjÈ warunkowÈ przeznaczonÈ do wymiany jest kod wyliczajÈcy punkty promocyjne. Z dyskusji o przyszïych przedstawieniach wiem, ĝe w wiÚkszoĂci przypadków spodziewana jest publicznoĂÊ wiÚksza niĝ 30 osób. WyjÈtki bÚdÈ dotyczyÊ tylko niektórych kategorii przedstawieñ. Dlatego uzasadnione jest pozostawienie domyĂlnego, najczÚstszego przypadku w nadklasie,
który w razie potrzeby bÚdzie nadpisywany za pomocÈ podklas. Dlatego przypadek komedii
umieszczam w podklasie:
Klasa PerformanceCalculator…
get volumeCredits() {
return Math.max(this.performance.audience - 30, 0);
}

Klasa ComedyCalculator…
get volumeCredits() {
return super.volumeCredits + Math.floor(this.performance.audience / 5);
}
Aktualny stan: tworzenie danych

Aktualny stan: tworzenie danych za pomocÈ
polimorficznego kalkulatora
Pora podsumowaÊ, co polimorficzny kalkulator wniósï do kodu.
Plik createStatementData.js
export default function createStatementData(invoice, plays) {
const result = {};
result.customer = invoice.customer;
result.performances = invoice.performances.map(enrichPerformance);
result.totalAmount = totalAmount(result);
result.totalVolumeCredits = totalVolumeCredits(result);
return result;
function enrichPerformance(aPerformance) {
const calculator = createPerformanceCalculator(aPerformance,
playFor(aPerformance));
const result = Object.assign({}, aPerformance);
result.play = calculator.play;
result.amount = calculator.amount;

Kup książkę

Poleć książkę

56

1. REFAKTORYZACJA: PIERWSZY PRZYKAD
result.volumeCredits = calculator.volumeCredits;
return result;

}
function playFor(aPerformance) {
return plays[aPerformance.playID]
}
function totalAmount(data) {
return data.performances
.reduce((total, p) => total + p.amount, 0);
}
function totalVolumeCredits(data) {
return data.performances
.reduce((total, p) => total + p.volumeCredits, 0);
}
}
function createPerformanceCalculator(aPerformance, aPlay) {
switch(aPlay.type) {
case "tragedia": return new TragedyCalculator(aPerformance, aPlay);
case "komedia" : return new ComedyCalculator(aPerformance, aPlay);
default:
throw new Error(`Nieznany typ przedstawienia: ${aPlay.type}`);
}
}
class PerformanceCalculator {
constructor(aPerformance, aPlay) {
this.performance = aPerformance;
this.play = aPlay;
}
get amount() {
throw new Error('To robi podklasa.');
}
get volumeCredits() {
return Math.max(this.performance.audience - 30, 0);
}
}
class TragedyCalculator extends PerformanceCalculator {
get amount() {
let result = 40000;
if (this.performance.audience > 30) {
result += 1000 * (this.performance.audience - 30);
}
return result;
}
}
class ComedyCalculator extends PerformanceCalculator {
get amount() {
let result = 30000;
if (this.performance.audience > 20) {
result += 10000 + 500 * (this.performance.audience - 20);
}
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result += 300 * this.performance.audience;
return result;
}
get volumeCredits() {
return super.volumeCredits +
Math.floor(this.performance.audience / 5);
}
}

Jak poprzednio, po wprowadzeniu nowej struktury kod siÚ wydïuĝyï. KorzyĂÊ jest jednak taka,
ĝe wyliczenia dotyczÈce róĝnych rodzajów przedstawieñ zostaïy zgrupowane razem. DziÚki temu
na pewno ïatwiej bÚdzie wprowadzaÊ wiÚkszoĂÊ zmian w tym kodzie. Dodanie obsïugi nowego
przedstawienia bÚdzie wymagaïo napisania nowej podklasy i zastosowania jej w funkcji create
´PerformanceCalculator.
Opisany przykïad daje pewne wyobraĝenie o tym, kiedy przydajÈ siÚ podklasy takie jak powyĝsze.
W tym przypadku instrukcje warunkowe uĝyte w dwóch funkcjach (amountFor i volumeCreditsFor)
zastÈpiïem jednym konstruktorem createPerformanceCalculator. Im wiÚcej bÚdzie funkcji
uzaleĝnionych od tego samego rodzaju polimorfizmu, tym bardziej korzystne okaĝe siÚ opisane
podejĂcie.
RozwiÈzaniem alternatywnym do przedstawionego jest utworzenie funkcji createPerformance
´Data zwracajÈcej kalkulator. DziÚki temu nie trzeba byïoby zapisywaÊ danych w poĂredniej
strukturze. JednÈ z ciekawych cech systemu klas w JavaScripcie jest moĝliwoĂÊ uĝywania getterów
do zwykïego odwoïywania siÚ do danych. Decyzja, czy ma byÊ zwracana instancja klasy, czy
wyliczane samodzielne dane wyjĂciowe, zaleĝy od tego, jak struktura danych bÚdzie wykorzystywana w nadrzÚdnym kodzie. W tym przypadku wolaïem pokazaÊ, jak uĝyÊ poĂredniej struktury
danych do ukrycia decyzji o zastosowaniu kalkulatora polimorficznego.

Podsumowanie
Przedstawiony przykïad jest bardzo prosty. Mam nadziejÚ, ĝe jest takĝe wystarczajÈco obrazowy, by
daÊ pojÚcie na temat istoty refaktoryzacji. Zastosowaïem kilka przeksztaïceñ: EkstrakcjÚ Funkcji (s. x), WchïoniÚcie Zmiennej (s. x), Przeniesienie Funkcji (s. x) oraz ZastÈpienie Instrukcji
Warunkowej Polimorfizmem (s. x).
Caïy epizod refaktoryzacyjny skïadaï siÚ z trzech etapów: rozïoĝenia oryginalnej funkcji na zbiór
zagnieĝdĝonych funkcji, zastosowanie refaktoryzacji Podziaï Fazy (s. x) w celu rozdzielenia kodów
wykonujÈcego obliczenia i wyĂwietlajÈcego rachunek oraz zaimplementowania polimorficznego
kalkulatora wykonujÈcego obliczenia. Kaĝdy etap wzmacniaï strukturÚ kodu, dziÚki której wykonywane przez niego operacje stawaïy siÚ coraz bardziej zrozumiaïe.
Jak to siÚ czÚsto zdarza podczas refaktoryzacji, pierwsze przeksztaïcenia wykonywane sÈ po to,
aby siÚ dowiedzieÊ, o co chodzi w kodzie. Typowy cykl jest nastÚpujÈcy: przeczytanie kodu, wyobraĝenie sobie jego struktury, zastosowanie refaktoryzacji do przeniesienia struktury z gïowy do kodu.
Powstaje wtedy dodatnie sprzÚĝenie zwrotne: im bardziej czytelny jest kod, tym ïatwiej go zrozumieÊ i nadaÊ mu lepszÈ strukturÚ. Jest jeszcze kilka ulepszeñ, które moĝna wprowadziÊ, ale wydaje
mi siÚ, ĝe pomyĂlnie przeszedïem próbÚ uczynienia kodu znacznie lepszym, niĝ gdy go zastaïem.
Uwaga Naprawdö dobry kod to taki, który moĔna äatwo zmieniaè.
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PiszÚ tutaj o dobrym kodzie. ProgramiĂci uwielbiajÈ dyskutowaÊ, co to znaczy dobry kod.
Wiem, ĝe niektórzy mogÈ mieÊ zastrzeĝenia do mojej skïonnoĂci tworzenia maïych, odpowiednio
nazywanych funkcji. Jeĝeli uznamy, ĝe jest to kwestia estetyki, gdzie nic nie jest dobre ani zïe,
to znaczy, ĝe nie mamy ĝadnego pomysïu i kierujemy siÚ wyïÈcznie wïasnym gustem. Uwaĝam
jednak, ĝe moĝna wznieĂÊ siÚ ponad gust i uznaÊ, ĝe prawdziwym wyróĝnikiem dobrego kodu jest
moĝliwoĂÊ ïatwego wprowadzania w nim zmian. Gdy ktoĂ bÚdzie chciaï coĂ zmieniÊ w kodzie,
powinien byÊ w stanie znaleěÊ odpowiednie miejsce i ïatwo dokonaÊ modyfikacji bez popeïniania
bïÚdów. Zdrowy kod maksymalizuje naszÈ wydajnoĂÊ, pozwala szybciej i taniej implementowaÊ
nowe funkcjonalnoĂci oczekiwane przez uĝytkowników. Aby kod byï zdrowy, zwracaj bacznÈ
uwagÚ na to, co siÚ dzieje wewnÈtrz zespoïu programistów, a nastÚpnie refaktoryzuj kod, by
przybliĝyÊ go do ideaïu.
Jednak najwaĝniejszÈ rzeczÈ, którÈ powinieneĂ zapamiÚtaÊ z tego rozdziaïu, jest rytm
refaktoryzacji. Zawsze gdy pokazujÚ programistom, jak refaktoryzujÚ kod, sÈ zaskoczeni, ĝe
wykonujÚ tak maïe kroki i ĝe kod zawsze kompiluje siÚ poprawnie, przechodzi pomyĂlnie testy
i dziaïa prawidïowo. Tak samo ja byïem zaskoczony, gdy Kent Beck pokazaï mi dwie dekady temu
w hotelu w Detroit, jak siÚ robi refaktoryzacjÚ. KluczowÈ kwestiÈ jest nabranie przekonania, ĝe
cel moĝna osiÈgnÈÊ szybciej, gdy posuwa siÚ maïymi krokami, które siÚ kumulujÈ w istotne zmiany,
przy czym kod caïy czas pozostaje sprawny. PamiÚtaj o tym. CaïÈ reszta jest milczeniem.

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz

A
algorytm, 195
API, 299
architektura, 73
asercja, 296

enkapsulacja, 161
kolekcji, 170
rekordu, 162
zmiennej, 134

F
B

bazy danych, 72
bïÚdy, 61

C
czytelnoĂÊ kodu, 61

fala uderzeniowa, 85
fazy, 46, 156
formatowanie, 39
funkcja statement, 21
funkcje
wytwórcze, 327
zagnieĝdĝone, 37
funkcjonalnoĂci, 64, 86, 197

H

D
dane
globalne, 84
mutowalne, 84
dekompozycja funkcji statement, 21
delegat, 189, 372, 390
delegowanie, 380
dziedziczenie, 357

E
ekstrakcja
funkcji, 110
klasy, 182
punktów promocyjnych, 29
zmiennej, 122

Kup książkę

hierarchia klas, 341

I
instrukcja, 212, 221
migracyjna, 129
instrukcje warunkowe, 87, 223, 256, 259
interfejs, 90

K
kalkulator, 51
polimorficzny, 53, 55
przedstawieñ, 50

Poleć książkę

399

SKOROWIDZ

klasa, 90, 146, 182, 186
danych, 91
kod zduplikowany, 82
konstruktor, 327

L
leniwa klasa, 88
literaï obiektowy, 289
lista parametrów, 83


ïañcuchy komunikatów, 89

M
Martwy Kod, 234
modyfikacja danych poczÈtkowych, 102

N
nadklasy, 366, 390
nazwa
funkcji, 129
pola, 240
zmiennej, 139

O
obiekt, 174, 273
parametryczny, 142
odgaïÚzienia kodu, 70

P
pakiet przeksztaïceñ, 109
parametr, 130, 320
parametryzacja funkcji, 303
pÚtla, 88, 225
podklasa, 353, 360, 372
podziaï na pliki, 46
pole tymczasowe, 89
polecenie, 330, 336
polimorfizm, 267, 273
poĂrednik, 89, 192
potok, 229
problemy z refaktoryzacjÈ, 68
programowanie, 62

Kup książkę

przekazywanie obiektu, 312
przeksztaïcenia refaktoryzacyjne, 107
przeniesienie
funkcji, 198, 203
funkcjonalnoĂci, 197
instrukcji, 211, 215
pola, 206, 209
przesuniÚcie
ciaïa konstruktora, 347
instrukcji, 221
metody, 342, 351
pola, 345, 352
punkty promocyjne, 29, 33

R
refaktoryzacja, 12, 17, 59, 61, 73, 77
automatyczna, 78
dïugoterminowa, 66
interfejsu API, 299
odĂmiecajÈca, 65
okazjonalna, 65
planowana, 65
podczas inspekcji kodu, 66
poznawcza, 64
referencja, 248, 252

T
testy, 71, 93, 97
transformata, 151, 292
tworzenie oprogramowania, 74
typy proste, 87

U
usuniÚcie
Parametru-Flagi, 307
podklasy, 360
zmiennej, 33
format, 31
play, 25

W
warunki graniczne, 102
wchïoniÚcie
funkcji, 118
klasy, 186
zmiennej, 126

Poleć książkę
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wïasnoĂÊ kodu, 69
wybór przeksztaïceñ, 108
wydajnoĂÊ, 75
wyraĝenia warunkowe, 255
wywoïanie funkcji, 220

Y
yagni, 73

Z

zmiana
deklaracji funkcji, 127
nazwy
funkcji, 130
pola, 240
zmiennej, 139
zmienna
format, 31
play, 25
zmienne
lokalne, 112, 114, 115
tymczasowe, 178

zapytania, 178, 244, 317, 320
zasada trzech, 63
zasady refaktoryzacji, 59

Kup książkę

Poleć książkę

Kup książkę

Poleć książkę

