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ROZDZIAŁ 4.

Hoisting

W tym momencie powinieneś już dość dobrze znać ideę zakresu i wiedzieć, jak
zmienne są dołączane na różnych poziomach zakresu w zależności od sposobu
ich zadeklarowania. W przypadku zakresu zarówno funkcji, jak i bloku stosuje
się dokładnie te same reguły — każda zmienna zadeklarowana wewnątrz zakresu
zostaje do niego dołączona.
Jednak istnieje drobny szczegół dotyczący działania mechanizmu dołączania do
zakresu, gdy deklaracje pojawiają się w różnych miejscach zakresu. I tym właśnie
szczegółem zajmiemy się w rozdziale.

Jajko czy kura?
Można by uznać, że cały kod w programie JavaScript jest interpretowany wiersz
po wierszu, od początku do końca w trakcie wykonywania programu. Wprawdzie
pod pewnymi względami to prawda, ale pewna część przedstawionego założenia
może doprowadzić do nieprawidłowych wniosków dotyczących programu.
Spójrz na poniższy fragment kodu:
a = 2;
var a;
console.log( a );

Jakiego wyniku oczekujesz po wykonaniu polecenia console.log(..)?
Wielu programistów oczekuje wartości undefined, ponieważ polecenie var
a znajduje się po operacji przypisania a = 2; naturalne wydaje się założenie,
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że zmienna a będzie ponownie zdefiniowana i tym samym otrzyma wartość
domyślną undefined. Jednak dane wyjściowe ostatniego polecenia w omawianym
fragmencie kodu to 2.
Spójrz na kolejny fragment kodu:
console.log( a );
var a = 2;

Być może sądzisz, że skoro w poprzednim fragmencie kodu mieliśmy do czynienia z wyszukiwaniem nieco innym niż od początku do końca kodu, to wynikiem działania powyższego również będzie wyświetlenie wartości 2. Część programistów może pomyśleć jeszcze inaczej: ponieważ zmienna a została użyta
wcześniej, nowy fragment kodu spowoduje zgłoszenie błędu typu Reference
´Error.
Niestety, oba założenia są nieprawidłowe. Wynikiem działania powyższego
fragmentu kodu jest wyświetlenie wartości undefined.
Powstaje pytanie: co się tutaj dzieje? Wygląda na to, że mamy tu odwieczny
problem „jajko czy kura”. Co było pierwsze: deklaracja („jajko”) czy przypisanie („kura”)?

Powrót kompilatora
Aby odpowiedzieć na powyższe pytanie, musimy powrócić do rozdziału 1.
i przedstawionej tam analizy dotyczącej kompilatorów. Przypomnij sobie, że
silnik w rzeczywistości przeprowadza kompilację kodu JavaScript przed jego
interpretacją. Jedną z faz etapu kompilacji jest wyszukanie i powiązanie
wszystkich deklaracji z odpowiednimi zakresami. W rozdziale 2. dowiedziałeś
się, że stanowi to serce zakresu leksykalnego.
Dlatego też najlepsze podejście polega na przyjęciu założenia, że wszelkie deklaracje zarówno zmiennych, jak i funkcji są przetwarzane jako pierwsze, zanim
nastąpi wykonanie jakiegokolwiek innego fragmentu kodu.
Kiedy widzisz polecenie var a = 2;, prawdopodobnie uważasz je za pojedyncze
polecenie. Jednak JavaScript traktuje je jako dwa polecenia: var a; i a = 2;.
Pierwsze z tych poleceń, deklaracja, jest przetwarzane w trakcie fazy kompilacji.
Z kolei drugie, przypisanie, jest pozostawione na miejscu i czeka na fazę wykonania.
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Dlatego też pierwszy fragment kodu będzie potraktowany tak, jakby przedstawiał się następująco:
var a;
a = 2;
console.log( a );

Część pierwsza będzie wykonana w trakcie kompilacji, natomiast część druga
w fazie wykonywania programu.
Z kolei drugi z omawianych fragmentów kodu będzie potraktowany, jakby
przedstawiał się następująco:
var a;
console.log( a );
a = 2;

Dlatego też jedną z możliwości związaną z omawianym procesem, taką nieco
w przenośni, jest założenie, że deklaracje zmiennych i funkcji są „przenoszone” z miejsca ich występowania na początek kodu. W ten sposób docieramy
do określenia hoisting.
Innymi słowy, jajko (deklaracja) było wcześniej niż kura (przypisanie).
Przeniesienie na początek kodu dotyczy jedynie deklaracji, natomiast wszelka logika odpowiedzialna za właściwą operację przypisania lub wykonania innego kodu jest pozostawiona na dotychczasowym miejscu. Jeżeli hoisting mógłby zmieniać kolejność
wykonywanej logiki kodu, to mogłoby to mieć trudne do
przewidzenia skutki dla programu.
foo();
function foo() {
console.log( a ); // Wartość undefined
var a = 2;
}

Deklaracja funkcji foo(..) (w omawianym przykładzie zawiera wartość rzeczywistej funkcji) zostaje poddana hoistingowi, aby jej wywołanie w wierszu
pierwszym mogło być wykonane.
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Trzeba koniecznie wspomnieć, że hoisting odbywa się dla poszczególnych zakresów. Wcześniejsze przykłady były uproszczone i uwzględniały jedynie zakres globalny, natomiast w przypadku omawianej teraz funkcji foo(..) mamy
do czynienia z przeniesieniem deklaracji var a na początek funkcji (oczywiście
nie na początek samego programu). Dlatego też program znacznie poprawniej
można przedstawić w następujący sposób:
function foo() {
var a;
console.log( a ); // Wartość undefined
a = 2;
}
foo();

Jak mogłeś zobaczyć, deklaracje funkcji również podlegają hoistingowi. To jednak
nie dotyczy wyrażeń funkcji.
foo(); // Błąd typu TypeError, a nie ReferenceError!
var foo = function bar() {
// …
};

Identyfikator zmiennej foo zostaje przeniesiony i dołączony do zakresu nadrzędnego (globalnego) programu. Dlatego też próba wykonania funkcji foo()
nie kończy się błędem typu ReferenceError. Jednak foo nie ma jeszcze przypisanej wartości (byłaby, gdyby zamiast wyrażenia funkcji została użyta deklaracja zwykłej funkcji). Próba wywołania foo() kończy się otrzymaniem wartości undefined, co oznacza niedozwoloną operację i zgłoszenie błędu typu TypeError.
Przypomnij sobie, że nawet w przypadku nazwanego wyrażenia funkcji nazwa
identyfikatora pozostaje niedostępna w zakresie nadrzędnym:
foo(); // Błąd TypeError
bar(); // Błąd ReferenceError
var foo = function bar() {
// …
};
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Powyższy fragment kodu będzie (wraz z hoistingiem) zinterpretowany w następujący sposób:
var foo;
foo(); // Błąd TypeError
bar(); // Błąd ReferenceError
foo = function() {
var bar = ...self...
// …
}

Najpierw funkcje
Hoistingowi podlegają deklaracje zarówno zmiennych, jak i funkcji. Jednak subtelny szczegół (który może ujawnić się w kodzie wraz z wieloma „powielonymi”
deklaracjami) to fakt, że hoistingowi najpierw podlegają funkcje, a dopiero
później zmienne.
Spójrz na poniższy fragment kodu:
foo(); // 1
var foo;
function foo() {
console.log( 1 );
}
foo = function() {
console.log( 2 );
};

Wyświetlona zostanie wartość 1 zamiast 2! Przedstawiony powyżej fragment
jest przez silnik interpretowany w następujący sposób:
function foo() {
console.log( 1 );
}
foo(); // 1
foo = function() {
console.log( 2 );
};

Najpierw funkcje
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Zwróć uwagę na powieloną (i tym samym zignorowaną) deklarację var foo,
nawet pomimo faktu jej występowania przed deklaracją function foo()..., ponieważ deklaracje funkcji podlegają hoistingowi przed zwykłymi zmiennymi.
Podczas gdy wiele powielających się deklaracji var jest po prostu ignorowanych,
każda kolejna deklaracja funkcji nadpisuje poprzednią.
foo(); // 3
function foo() {
console.log( 1 );
}
var foo = function() {
console.log( 2 );
};
function foo() {
console.log( 3 );
}

Wprawdzie to wszystko może wydawać się jedynie interesującym rozważaniem
akademickim, jednak wyraźnie podkreśla fakt, że powielone definicje w tym samym zakresie naprawdę są kiepskim rozwiązaniem i bardzo często prowadzą
do dezorientujących wyników.
Deklaracje funkcji pojawiające się wewnątrz zwykłych bloków są zwykle przenoszone do zakresu nadrzędnego, a nie traktowane warunkowo, jak mogłoby
wynikać z poniższego fragmentu kodu:
foo(); // "b"
var a = true;
if (a) {
function foo() { console.log("a"); }
}
else {
function foo() { console.log("b"); }
}

Jednak trzeba pamiętać, że to zachowanie nie należy do niezawodnych i może
ulec zmianie w kolejnych wydaniach języka JavaScript. Dlatego też prawdopodobnie najlepszym rozwiązaniem jest unikanie deklarowania funkcji w blokach.
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Podsumowanie
Kuszące może być potraktowanie polecenia var a = 2; jako pojedynczego, ale
silnik JavaScript nie postrzega go w taki sposób. Zamiast tego widzi dwa oddzielne polecenia, var a i a = 2. Pierwsze jest wykonywane w trakcie fazy kompilacji,
natomiast drugie w fazie właściwego wykonywania programu.
Prowadzi to do następującego wniosku: wszystkie deklaracje w zakresie, niezależnie od miejsca ich występowania, są przetwarzane przed rozpoczęciem
wykonywania kodu. Można powiedzieć, że deklaracje (zmiennych i funkcji)
są „przenoszone” na początek ich zakresów, a ten proces jest określany mianem
hoistingu.
Hoistingowi podlegają same deklaracje, natomiast operacje przypisania, nawet
przypisania wyrażeń funkcji — już nie.
Zachowaj ostrożność i unikaj powielonych deklaracji, zwłaszcza ich mieszania
między zwykłymi deklaracjami var i deklaracjami funkcji — w przeciwnym
razie może to być niebezpieczne!
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