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Předmluva

Jednou z  oblíbených cukrovinek je u nás v Dánsku Ga-Jol, jejíž silné lékořicové aroma je výborným 
doplňkem našeho sychravého a mrazivého počasí. Kus šarmu těchto cukrovinek spočívá pro nás Dány 
také v moudrých a duchaplných rčeních, vytištěných v záhybu vrchní části každé krabičky. Dnes ráno 
jsem si koupil dvojité balení této lahůdky a našel jsem tam staré dánské pořekadlo:

Ærlighed i små ting er ikke nogen lille ting.

„Poctivost v malých věcech není malá věc.“ Bylo to dobré znamení, odpovídající tomu, co jsem chtěl 
říci již zde. Na malých věcech záleží. Tato kniha pojednává o prostých starostech, jejichž význam ale 
zdaleka malý není.

„Bůh spočívá v detailech,“ řekl architekt Ludwig mies van der Rohe. Tento citát připomíná současné 
argumenty ohledně role architektury ve vývoji softwaru a zvláště v oblasti, jako jsou „agilní techni-
ky vývoje softwaru“. Čas od času Bob i já zjišťujeme, že jsme do této bouřlivé debaty vtaženi. A také 
mies van der Rohe, který se zajímal o užitečnost a o nadčasové tvary staveb, což je základem dobré 
architektury. Na druhé straně také vybíral osobně každou kliku u dveří v domech, které navrhoval. 
Proč? Protože drobnosti jsou důležité. V naší pokračující „debatě“ na téma vývoje řízeného testy jsme 
Bob i já zjistili, že souhlasíme s tím, že architektura softwaru hraje v jeho vývoji důležitou roli, ačko-
liv máme různé představy o tom, co to vlastně znamená. Relativně není takové slovíčkaření důležité, 
protože můžeme přijmout jako samozřejmost fakt, že zodpovědní profesionálové věnují nějaký čas 
přemýšlení a plánování hned na počátku projektu. Pojetí návrhu, vedeného pouhými testy a kódem 
z pozdních devadesátých let, je dávno za námi. Ale pozornost věnovaná detailům je stále nepostra-
datelnějším základem profesionalismu, než je jakákoliv velkolepá vize. Za prvé je to praxe v malém, 
ve které profesionálové získávají zdatnost a důvěru pro praxi ve velkém. Za druhé, sebemenší kousek 
zanedbané konstrukce, dveří, které špatně doléhají, nebo křivá kachlička v podlaze, nebo dokonce 
jen nepořádek na stole dokáže zcela zmařit kouzlo celku. Právě o tom pojednává čistý kód.

Přesto je architektura jen jedním ze symbolů vývoje softwaru, což platí specificky pro tu jeho část, 
která vytváří počáteční produkt ve stejném smyslu, jako když architekt odevzdává bezchybnou budo-
vu. V těchto dnech, patřících agilním metodám a metodám Scrum, je vše zaostřeno na rychlé uvedení 
produktu na trh. Chceme, aby továrna pracovala s maximální rychlostí a produkovala software. Tohle 
jsou lidské továrny: myslící a citliví kodéři, kteří zpracovávají nedostatky v produktu nebo sdělení 
uživatelů, na jejichž základě se má vytvořit produkt. V tomto pojetí se metafora výroby objevuje ještě 
silněji. Pohled na japonskou montážní automobilovou linku je velkou inspirací pro metodu Scrum.

Dokonce i v automobilovém průmyslu spočívá hlavní objem práce nikoliv ve výrobě, ale v údržbě 
– nebo v prevenci. V oblasti softwaru se 80 % toho, co děláme, nazývá „údržbou“: opravováním. 
Místo abychom se typicky západním způsobem soustředili na produkci dobrého softwaru, bychom 
měli myslet více jako domácí opravář ve stavebnictví nebo automechanik v automobilovém průmys-
lu. Co nám k tomu může říci japonský management?

Kolem roku 1951 se v Japonsku objevil nový přístup ke kvalitě výroby, nazvaný „absolutně produk-
tivní údržba“ (Total Productive Maintenance – TPM). Zaměřuje se více na údržbu než na výrobu. 
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Jedním z hlavních pilířů TPM je několik tzv. zásad 5S. Zásady 5S jsou množinou pravidel – a zde 
používám termín „pravidlo“ z důvodu snazšího pochopení. Zásady 5S tvoří ve skutečnosti zákla-
dy metody zeštíhlení – další otravný slogan na západní scéně,  který tvrdě proniká do softwarových 
kruhů. Tyto principy nejsou volbou. Jak ukazuje strýček Bob na stránkách úvodu, praktiky tvorby 
dobrého softwaru vyžadují tato pravidla: pozornost, zachování rozvahy a přemýšlení. Nejde jen o to 
uvést zařízení továrny do optimální výrobní rychlosti. Filozofie 5S v sobě zahrnuje tyto myšlenky:

Seiri – neboli organizace: Zásadní věcí je vědět, kde se věci nacházejí – základem je například 
vhodné pojmenování. Myslíte si, že identifikátory proměnných nejsou důležité? Přečtěte si o tom 
v následujících kapitolách.
Seiton – neboli pořádek: Existuje jedno staré americké rčení: A place for everything, and every-
thing in its place – Mějme pro každou věc místo a vše na svém místě. Úsek kódu by měl být tam, 
kde jej budete hledat – a pokud ne, měli byste ho refaktorovat, aby tam byl.
Seiso – neboli čistění: Nemějte na pracovišti zavěšené dráty, olej, kovový odpad a smetí. Co zde 
říkají autoři o zaneřádění kódu poznámkami a vykomentovanými řádky, které zachycují historii 
nebo přání do budoucna? Zbavte se jich.
Seiketsu – neboli standardizace: Skupina souhlasí s tím, jak si udržovat pracovní místo čisté. Mys-
líte si, že tato kniha říká něco o konzistentním stylu kódování a sadě postupů v rámci skupiny? 
Kde se tyto standardy vzaly? Čtěte dále.
Shutsuke – neboli disciplína. To znamená kázeň, dodržování postupů, věnovat často pozornost 
práci druhého a ochotu provádět změny.

Pokud přijmete výzvu – ano, výzvu – si přečíst tuto knihu a využívat ji, oceníte tento poslední argu-
ment a porozumíte mu. Zde se konečně dostáváme ke kořenům odpovědného profesionálního přístu-
pu v povolání, které by mělo být spojeno s životním cyklem produktu. V průběhu údržby automobilů 
nebo jiných strojů metodou TPM je ošetřování havarijních stavů – kdy chyby vyplynou na povrch 
– výjimkou. Místo toho jsme se dostali na jinou úroveň: kontrolujeme stroje každý den a opravujeme 
opotřebované součásti ještě než budou mít poruchu, tedy provedeme ekvivalent příslovečné výměny 
oleje po 15 000 kilometrech, abychom zabránili opotřebení a zadření. V případě kódu refaktorujte bez 
slitování. Můžete se ještě o jednu úroveň zlepšit, tak, jak inovovalo hnutí TPM před padesáti lety: na 
prvním místě konstruujte stroje, které se snadno udržují. Čitelnost vašeho kódu je stejně důležitá jako 
skutečnost, že se kód bude provádět. Poslední pravidlo, které bylo v kruzích TPM zavedeno kolem 
roku 1960, je zaměřit se na zavádění zcela nových strojů nebo na výměnu starých. Jak nás napomíná 
Fred Brooks, možná, že bychom měli předělat hlavní části kódu od samého počátku přibližně kaž-
dých sedm let, abychom vymetli špatně napsané partie. Možná bychom měli aktualizovat Brooksovu 
časovou konstantu řádově na týdny, dny nebo hodiny místo roků. V tom spočívá ten rozdíl. 

V detailu spočívá mnoho síly, nicméně je v tomto přístupu k životu něco skromného a hlubokého, 
jak bychom mohli stereotypně očekávat od čehokoliv, co má původ v Japonsku. Ale nejedná se jen 
o východní přístup k životu. Lidová moudrost je plná podobných ponaučení. Citát v bodě Seiton vyšel 
z pera jednoho ministra státu Ohio, který doslovně viděl upravenost „jako lék pro špatnost každé-
ho stupně“. A co Seiso? Čistota je půl zdraví. Při vší kráse, kterou budova oplývá, nepořádek v přijí-
mací kanceláři jí bere veškerý třpyt. Co takhle Shutsuke v těchto malých záležitostech? Kdo je věrný 
v malých věcech, je věrný i ve velkých. Co žhavost po refaktorování v odpovídajících časech, posilu-
jící pozici pro následující „velká“ rozhodnutí, raději než jejich odklad? Jeden včasný steh ušetří devět 
dalších. Ranní ptáče dál doskáče. Co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek.. (To byl původní smysl 
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rčení „poslední důležitý okamžik“ v metodě zeštíhlení, dokud nepadlo do rukou softwarových kon-
zultantů.) Co takhle nastavení prostoru pro malé, individuální snahy v rámci velkého celku? Mohutný 
dub vyroste z malého žaludu. Nebo co říkáte integraci jednoduché preventivní práce do každodenní-
ho života? Gram prevence je lepší než tuna léků. S jedním jablkem denně nepotřebujete doktora. Čistý 
kód spolu s pozorností vůči detailu ctí hluboké kořeny moudrosti, které se skrývají v naší obecné 
kultuře, nebo v její původní podobě nebo v podobě, v jaké by měla a může být.

Dokonce i v literatuře o velké architektuře můžeme nalézt rčení, která vycházejí z těchto domně-
lých detailů. Přemýšlejte o klikách miese van der Roheho. To je seiri. Znamená to věnovat pozornost 
každému jménu proměnné. Proměnnou byste měli pojmenovat se stejnou pečlivostí, s jakou dáváte 
jméno prvorozenému dítěti.

Jak jistě ví každý vlastník domu, podobná starost a neustálé vylepšování nikdy nekončí. Architekt 
Christopher Alexander – otec vzorů a jazyků vzorů – vidí v každém kroku vlastního návrhu malý, 
lokální čin opravy. A v dovednosti udělat dobrou stavbu vidí výhradně kompetenci architekta. Větší 
formy mohou být ponechány vzorům a jejich využití obyvatelům. Návrh je nekonečný nejen tím, že 
do domu přidáváme další pokoje, ale i tím, že věnujeme pozornost jejich vymalování, výměně opo-
třebovaných koberců nebo modernizaci kuchyňského dřezu. Většina dovedností vede k podobným 
názorům. V našem pátrání po jiných lidech, kteří věří, že boží dům se nachází v detailech, se ocitáme 
v dobré společnosti francouzského autora z 19. stolení Gustava Flauberta. Francouzský básník Paul 
Valery nám radí, že báseň není nikdy hotová a je třeba ji neustále předělávat. Když  s tím přestanete, je 
to, jako kdybyste se jí zřekli. Takové zaujetí pro detaily je společné všem snahám o dokonalost. Možná, 
že tu najdete něco nového, ale možná že se během čtení této knihy rozhodnete přijmout pravidla, nad 
kterými již dávno zvítězila apatie nebo sklon k živelnosti, a prostě „zareagujete na změnu“.

Bohužel, podobné snahy běžně nechápeme jako základní kameny umění programovat. Kód brzy 
opouštíme ne proto, že je hotový, ale proto, že se náš hodnotový systém zaměřuje více na vnější vzhled 
než na podstatu toho, co poskytujeme. Cena za nedbalost se ukáže až na závěr: Pravda vždy vyplave. 
Ani v průmyslu, ani ve vědeckých kruzích se nikdo nesnižuje na takovou úroveň, aby se staral o čistý 
kód. Během mé minulé práce v Bellových laboratořích v oddělení výzkumu produkce softwaru (Soft-
ware Production Research – skutečně produkce, výroba!) jsme přišli na několik stručných propočtů, 
které naznačovaly, že konzistentní způsob odsazování textu byl statisticky jedním z nejvýznamněj-
ších ukazatelů nízkého počtu chyb. Chceme, aby architektura nebo programovací jazyk nebo nějaký 
jiný vyšší pojem byly záležitostí kvality. Tak, jako lidé, jejichž profesionalismus má daleko do mis-
trovství nástrojů a grandiózních návrhových metod, i my cítíme pohaněni důležitostí, kterou sem 
vnášejí tovární stroje, kodéři, za pomocí konzistentního používání odsazování. Abych citoval svou 
vlastní knihu, vydanou před 17 lety, takový styl odlišuje dokonalost od pouhé obratnosti. Japonský 
pohled na svět chápe zásadní význam každodenního pracovníka a k tomu i význam systému vývo-
je, jímž jsme zavázáni běžné a každodenní činnosti těchto pracovníků. Kvalita je výsledkem milionu 
obětavých kroků péče – nejen nějaké grandiózní metody, která sestoupila z nebe. Že jsou tyto kroky 
jednoduché, to ještě neznamená, že jsou zjednodušující, a už vůbec ne, že by byly snadné. Nicméně 
jsou základní kostrou dokonalosti a také krásy v rámci každého lidského snažení. Ignorovat je zna-
mená nebýt plně lidským.

Samozřejmě že jsem stále obhájcem myšlení v širším slova smyslu a zvláště obhájcem hodnoty archi-
tektonického přístupu, hluboce zakořeněného v oblasti znalostí a softwarové upotřebitelnosti. O tom 
tato kniha není – alespoň ne zjevně. Tato kniha obsahuje delikátnější sdělení, jehož hloubka by nemě-
la být podceněna. Odpovídá aktuálnímu současnému rčení lidí, jako jsou Peter Sommerlad, Kevlin 
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Henney a Giovanni Asproni, kteří se kódu věnují na plný úvazek: Jejich mantrou je „kód je návrhem“ 
a „jednoduchý kód“. Zatímco my musíme mít na paměti, že rozhraní je program a že jeho struktury 
mají co říci k jeho struktuře, zásadní je natrvalo přijmout jednoduchý postoj, že návrh žije v kódu 
dále. A zatímco předělávání v přeneseném smyslu výroby vede k nákladům, předělávání v oblasti 
návrhu vede k vyšším hodnotám. Na náš kód bychom měli pohlížet jako na skvělé vyjádření ušlech-
tilého úsilí vytvořit návrh – návrh jako proces, ne jako statický cíl. Je to kód, kde se uplatní metrika 
vazeb a soudržnosti v architektuře. Pokud budete poslouchat, jak Larry Constantine popisuje vazby 
a soudržnost, mluví v termínech kódu – ne v abstraktních a velkolepých koncepcích, které lze nalézt 
v UML. Richard Gabriel nám ve své eseji „Abstraction Descant“ (chvála abstrakce) tvrdí, že abstrak-
ce pochází od ďábla. Kód je proti ďáblovi a čistý kód je snad božský.

Když se vrátím zpět ke své malé krabičce Ga-Jol, myslím, že je důležité si všimnout, že dánská moud-
rost nám radí, abychom věnovali pozornost nejen malým věcem, ale také abychom v malých věcech 
byli poctiví. To znamená být poctivý ke kódu, poctivý ke svým kolegům ohledně stavu kódu a pře-
devším být poctivý v otázce kódu vůči sobě. Udělali jsme to nejlepší, abychom „zanechali tábořiště 
čistější, než bylo předtím“? Refaktorovali jsme svůj kód před začátkem práce? To nejsou okrajové 
záležitosti, ale věci, které leží přímo v ohnisku hodnot agilních metod. Doporučený postup v meto-
dě Scrum je, aby refaktorování bylo součástí koncepce fáze „hotovo“. Ani architektura, ani čistý kód 
netrvá na perfektnosti, ale jen na poctivosti a nejkvalitnější práci, které jsme schopni. Chybovat je 
lidské, odpouštět božské. V rámci metody Scrum děláme vše viditelné. Větráme naše špinavé prádlo. 
Jsme poctiví ohledně stavu našeho kódu, protože ten není nikdy perfektní. Staneme se lidštějšími, 
hodnotnějšími v dokonalosti a staneme blíže této velikosti v detailech.

V naší profesi zoufale potřebujeme veškerou pomoc, kterou můžeme získat. Pokud čistá podlaha 
sníží v obchodě počet úrazů a pokud dobře zorganizované pracovní prostředky zvýší v dílně pro-
duktivitu, pak jsem pro ně. Pokud jde o tuto knihu, jde o nejlepší praktickou aplikaci zásad „zeštíhle-
ní“ v oblasti softwaru, kterou jsem kdy viděl v tisku. Od této malé a praktické skupiny přemýšlejí-
cích intelektuálů, která po léta spolupracovala nejen na tom, aby se zlepšili, ale také aby obdarovali 
svými vědomostmi lidi z průmyslové sféry dílem, které právě držíte v rukách, jsem nečekal nic men-
šího. Svět to dělá o něco lepším než jsem jej viděl dříve, dokud mi strýček Bob neposlal svůj ruko-
pis. Když jsem skončil tohle cvičení v ušlechtilém pronikání do podstaty věci, mohu odejít, abych si 
uklidil svůj psací stůl.

James O. Coplien

Mørdrup, Denmark
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Úvod

Reprodukováno s laskavým svolením Thoma Holwerdy. http://www.osnews.com/story/19266/WTFs_m 
(c) 2008 Focus Shift

Do kterých dveří patří váš kód? Kde se nachází váš tým a vaše společnost? Proč jsme v této místnos-
ti? Jde o obyčejné přezkoumání kódu nebo jsme hned po startu nalezli moře příšerných problémů? 
Ladíme v panice a zíráme do kódu, o kterém jsme si mysleli, že funguje? Opouštějí nás hromadně 
zákazníci a manažeři nám dýchají na záda? Jak si můžeme být jisti, že skončíme za pravými dveřmi, 
když postup začíná být obtížný? Odpověď zní: mistrovská práce.

Cesta k mistrovství má dvě části: znalosti a práci. Musíte získat znalosti principů, vzorů, postupů 
a heuristiky, kterou mistr v oboru ovládá, a musíte tuto znalost vstřebat do svých prstů, očí a do své 
osobnosti tím, že budete tvrdě pracovat a cvičit.

Mohu vás naučit fyziku řízení bicyklu. Opravdu, klasická matematika je relativně jednoduchá. Při-
tažlivost, tření, moment hybnosti, těžiště atd. lze všechno ukázat na méně než jedné stránce popsané 
rovnicemi. S těmito vzorečky mohu dokázat, že jízda na kole je praktická, a poskytnout vám veške-
rou znalost, kterou potřebujete, abyste jezdili.  A přesto spadnete na zem ihned, jakmile si na kolo 
sednete.

Jediná skutečná míra kvality kódu: 
Počet průšvihů za minutu
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Psaní kódu je úplně stejné. Mohli bychom sepsat všechny zásady správného postupu při psaní čisté-
ho kódu a pak vám tuto práci svěřit (jinými slovy, nechat vás spadnout z kola ihned, jakmile na něj 
nasednete), ale jaké by to z nás dělalo učitele a jaké žáky z vás?

Ne. Takhle tato kniha postavena není.

Učit se psát čistý kód je dřina. Vyžaduje to víc než jen znalost principů a vzorů. Musíte se nad tím 
potit. Musíte to sami procvičovat a sledovat své neúspěchy. Musíte sledovat pokusy ostatních i jejich 
neúspěchy. Musíte je vidět klopýtat a vracet se zpět. Musíte je vidět lámat si hlavu nad svými roz-
hodnutími a vidět cenu, kterou platí za rozhodnutí, jež jsou chybná.

Buďte připraveni na to, že čtení této knihy bude dřina. Tohle není kniha pro dobrou pohodu, kterou 
můžete číst na palubě letadla a již skončíte před přistáním. Tato kniha vás přinutí pracovat, a to tvrdě. 
Jaký druh práce budete vykonávat? Budete číst kód – mnoho kódu. A budete vedeni k přemýšlení, 
co je na tomto kódu dobrého a co špatného. Budete žádáni, abyste sledovali, jak jednotlivé moduly 
rozebíráme a pak je opět dáváme dohromady. To zabere čas i úsilí, ale myslíme si, že se to vyplatí.

Rozdělili jsme tuto knihu na tři části. Několik prvních kapitol popisuje principy, vzory a postupy, jak 
psát čistý kód. V těchto kapitolách je poměrně dost kódu, který vás bude lákat ke čtení. Zde budete 
připraveni pro druhou část, která bude následovat. Pokud tuto knihu po přečtení první části odlo-
žíte, pak hodně štěstí! 

Druhá část knihy je těžší. Skládá se z několika rozborů problémů, jejichž složitost postupně narůstá. 
Každý rozbor je cvičením v čistění nějakého kódu – transformování problematického kódu do jiného 
tvaru, který tolik problémů nemá. V této sekci se intenzivně věnujeme detailům. Budete muset lis-
tovat sem a tam mezi doprovodným textem a výpisy kódu. Budete muset analyzovat kód, se kterým 
pracujeme, porozumět mu a projít si naši argumentaci pro každou změnu, již provedeme. Rezervuj-
te si na to nějaký čas, protože tohle by vám mělo trvat několik dnů.

Třetí část knihy je za odměnu. Je to jediná kapitola obsahující seznam heuristik a intuitivních postupů, 
sebraných v průběhu tvorby našich rozborů. Když jsme tyto případy procházeli a čistili jejich kód, zdo-
kumentovali jsme veškeré důvody svých zásahů buď jako heuristiku nebo intuitivní postup. Pokusili 
jsme se porozumět svým vlastním reakcím na kód, který jsme četli a opravovali, tvrdě jsme pracovali 
a snažili se podchytit, proč jsme se cítili právě takto a proč jsme dělali to, co jsme dělali. Výsledkem 
je databáze znalostí, která popisuje způsob našeho myšlení při psaní, čtení a čistění kódu.

Tato databáze znalostí má omezenou hodnotu, pokud si nedáte práci a nebudete pečlivě studovat 
rozbory ve druhé části této knihy. V těchto studiích jsme pečlivě popsali každou změnu, kterou jsme 
provedli, pomocí dopředných odkazů na heuristiku. Tyto odkazy jsou umístěny v hranatých závor-
kách, např. [H22]. To vám umožní vidět souvislosti, jak byly tyto heuristiky použity a napsány. Nejsou 
to samotné heuristiky, které jsou tak cenné, ale souvislost mezi těmito heuristikami a samostatnými 
rozhodnutími, jež jsme během čistění kódu v našich rozborech udělali.

Abychom vám s těmito souvislostmi pomohli, umístili jsme na konec knihy křížové odkazy, které 
pro každý dopředný odkaz uvádějí příslušné číslo stránky. Takto lze najít všechna místa, kde byla 
nějaká konkrétní heuristika použita.

Pokud si přečtete první a třetí sekci a přeskočíte rozbory problémů, pak jste četli další „oddecho-
vou“ knihu o psaní dobrého softwaru. Ale pokud věnujete čas a propracujete se těmito studiemi krok 
za krokem a s každým krátkodobým rozhodnutím, pokud to vezmete z našeho pohledu a přinutíte 

Úvod
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se přemýšlet tím stejným způsobem jako my, získáte mnohem bohatší pochopení těchto principů, 
modelů, postupů a heuristik. Pak už to nikdy nebude nějaká „oddechová“ znalost. Bude to něco, co 
jste dostali do krve, do prstů a do srdce. Bude to něco, co se stalo vaší součástí stejným způsobem, 
jako se kolo stane součástí vašeho já, jakmile zvládnete jízdu na něm.

Poděkování

Výtvarné dílo

Děkuji mým dvěma umělkyním, Jeniffer Kohnke a Angele Brooks. Jennifer se zasloužila o senzační 
a originální obrázky na začátku každé kapitoly a rovněž o portréty lidí, jako jsou Kent Beck, Ward 
Cunningham, Bjarne Stroustrup, Ron Jeffries, Grady Booch, Dave Thomas, Michael Feathers a já.

Angela se zasloužila o znamenité obrázky, které zdobí vnitřní části každé z kapitol. Také pro mě 
v několika minulých letech namalovala nemalé množství obrázků, včetně těch, které se nacházejí 
uvnitř knihy „Agile Software Development: Principles, Patterns, and Practices“. Je také mým prvoro-
zeným dítětem, ze kterého mám velkou radost.

Poznámka redakce českého vydání
Nakladatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou vazbu a bude na 
vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy:

Computer Press
redakce PC literatury
Holandská 8
639 00 Brno  

nebo

knihy@cpress.cz

Další informace a případné opravy českého vydání knihy najdete na internetové adrese http://knihy.
cpress.cz/k1646. Prostřednictvím uvedené adresy můžete též naší redakci zaslat komentář nebo dotaz 
týkající se knihy. Na vaše reakce se srdečně těšíme.

Poděkování
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K A P I T O L A  1

Čistý kód

V této kapitole najdete:

Kód nezanikne
Špatný kód
Celková cena za nepořádek
Celková rekonstrukce na zelené louce
Přístup
Prvotní paradox
Umění čistého kódu?
Co je to čistý kód?
Myšlenkový směr
Autoři
Skautské pravidlo
Úvod a principy
Závěr
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26 Kapitola 1: Čistý kód

Tuto knihu čtete ze dvou důvodů. Za prvé proto, že programujete. Za druhé proto, že chcete progra-
movat lépe. Dobrá. Potřebujeme lepší programátory.

Tato kniha pojednává o dobrém programování. Je plná kódu. Budeme jej zkoumat ze všech možných 
úhlů. Podíváme se na něj odshora dolů, zdola nahoru a skrze něj zevnitř ven. Až skončíme, budeme 
toho o kódu dost vědět. Navíc budeme schopni říci, jaký je rozdíl mezi dobrým a špatným kódem. 
Budeme vědět, jak psát dobrý kód. A budeme vědět, jak předělat špatný kód na dobrý.

Kód nezanikne
Někdo by si mohl myslet, že kniha o kódu je něco zastaralého – že toto téma již není aktuální. Že 
bychom se měli místo toho zabývat spíše modely a požadavky na ně. Někteří lidé skutečně prohla-
šovali, že se nacházíme blízko okamžiku, kdy kód přestane být významný. Že brzy bude veškerý kód 
generován a nebudeme ho psát. Že ho programátoři nebudou jednoduše potřebovat, protože pod-
nikatelé budou generovat programy podle svých specifikací.

Nesmysl! Kódu se nikdy nezbavíme, protože zahrnuje detaily požadavků. Na určité úrovni nelze tyto 
detaily ignorovat nebo od nich abstrahovat. Je nutné je specifikovat. A specifikace požadavků v tako-
vém detailu, aby je počítač mohl provést, je programování. Takovou specifikací je kód.

Předpokládám, že úroveň abstrakce jazyků bude stále vzrůstat. Rovněž předpokládám, že počet domé-
nově specifických jazyků stále poroste. Bude to dobrý krok. Ale to nebude znamenat konec kódu. Ve 
skutečnosti budou všechny specifikace v těchto jazycích vyšší úrovně nebo doménově specifických 
jazycích kódem! Ten bude muset být stále precizní, přesný a natolik formální a detailní, aby mu počí-
tač dokázal rozumět a aby ho mohl provést.

Lidé, kteří si myslí, že jednoho dne kód zmizí, jsou jako matematici, již doufají, že jednoho dne obje-
ví matematiku, která nemusí být formální. Doufají, že jednoho dne objeví způsob, jak vytvořit stroje, 
které budou umět provést to, co chceme, nikoli to, co říkáme. Tyto stroje nám budou muset rozumět 
tak dobře, že budou umět přeložit nejasně formulované potřeby do bezchybně fungujících progra-
mů, které přesně těmto potřebám vyhoví.

K tomu nikdy nedojde. Dokonce ani lidé s veškerou svou intuicí a tvůrčími schopnostmi nebyli schop-
ni vytvořit úspěšné systémy na základě nejasných pocitů svých zákazníků. Opravdu, pokud nás něco 
naučilo pravidlům pro specifikaci požadavků, pak to byl fakt, že dobře specifikované požadavky jsou 
formální právě tak, jako je formální kód, a mohou fungovat jako spustitelný test tohoto kódu!

Nezapomínejte, že kód je skutečně jazykem, ve kterém požadavky definitivně vyjadřujeme. Můžeme 
vytvořit jazyky, které jsou takovým požadavkům blíže. Můžeme vytvořit nástroje, které nám umož-
ní tyto požadavky rozložit a opět složit do formálních struktur. Ale nikdy neodstraníme nezbytnou 
přesnost – kód tedy nikdy nezanikne.

Špatný kód
Nedávno jsem četl úvod ke knize Implementation Patterns1, jejímž autorem Kent Beck.

Říká: „...tato kniha je založena na dost křehkém předpokladu: že na dobrém kódu záleží...“ Křehký 
předpoklad? Nesouhlasím! Myslím, že tento předpoklad je jeden z nejsilnějších, podporovanějších 

1.  [Beck07].
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27Celková cena za nepořádek

a nejpřetíženějších předpokladů v našem oboru (a myslím si, že Kent to 
ví). Víme, že dobrý kód má svůj význam, protože jsme se dlouho museli 
potýkat s jeho nedostatkem.

Znám jednu společnost, která v druhé polovině osmdesátých let napsala 
aplikaci – trhák. Aplikace byla velmi populární, mnoho profesionálů si 
ji koupilo a používalo ji. Ale pak se cykly aktualizací začaly prodlužovat. 
Chyby mezi jednotlivými aktualizacemi nebyly opraveny. Čas načtení 
do paměti rostl a počet havárií také. Vzpomínám si na den, kdy jsem 
díky naprosté frustraci program ukončil a již jsem jej nikdy nepoužil. 
Krátce na to společnost s podnikáním skončila.

O dvě desetiletí později jsem potkal jednoho z prvních zaměstnanců 
této společnosti a zeptal jsem se ho, co se stalo. Jeho odpověď potvr-
dila moje obavy. Spěchali s produktem na trh a zanechali v kódu značný nepořádek. Přidávali další 
a další vlastnosti a kód ztrácel na kvalitě až do okamžiku, kdy to již dále nemohli zvládnout. Tuto 
společnost položil špatný kód.

Stalo se někdy i vám, že by vás zdržoval špatný kód? Jestliže programujete a máte nějaké zkušenos-
ti, museli jste podobné překážky pocítit mnohokrát. Opravdu, existuje pro to jméno. Nazýváme to 
prokousávání (wading). Špatným kódem se prokousáváme. Pachtíme se bažinou spletitého ostruži-
ní a skrytých pastí. Usilujeme o to, abychom si našli cestu, doufáme, že nalezneme nějaké vodítko, 
nějakou stopu toho, o co tu jde. Ale vše, co vidíme, je stále nesmyslnější kód.

Samozřejmě že vás někdy trápil špatný kód. Takže – proč jste ho napsali?

Zkoušeli jste psát příliš rychle? Pracovali jste ve spěchu? Pravděpodobně ano. Možná jste cítili, že 
nemáte čas na pořádnou práci, že by se na vás šéf naštval, kdybyste si udělali čas a kód si vyčistili. 
Snad jste byli pouze unaveni z práce na tomto programu a chtěli jste to mít za sebou. Nebo jste se 
možná podívali na nějaké jiné resty, které jste slíbili dokončit, a zjistili jste, že potřebujete dát tento 
modul dohromady, abyste se mohli pustit do dalšího. Něčím podobným jsme prošli všichni.

Nám všem se někdy stalo, že jsme se podívali na nepořádek, který jsme právě napáchali, a pak jsme 
si řekli, že to necháme na další den. Všichni jsme si prožili úlevu, když jsme viděli, jak náš zaneřá-
děný program funguje, a rozhodli jsme se, že fungující binec je lepší než nic. Všichni jsme si řekli, 
že se k tomu ještě vrátíme a vyčistíme to později. Samozřejmě jsme tehdy neznali LeBlancův zákon: 
Později znamená nikdy.

Celková cena za nepořádek
Pokud jste programovali více než dva nebo tři roky, pravděpodobně vaši práci významně zpoma-
lil zaneřáděný kód někoho jiného. Míra takového zpomalení může být značná. V rozpětí roku nebo 
dvou mohou týmy, které na začátku pracovaly velmi rychle, náhle zjistit, že se pohybují hlemýždím 
tempem. Každá změna kódu, kterou provedou, způsobí nefunkčnost dvou nebo tří jiných částí kódu. 
Žádná změna není triviální. Každé přidání nebo každá změna systému vyžaduje pochopit jeho sple-
titosti, fígle a kličky tak, aby bylo možné přidat další spletitosti, fígle nebo kličky. Časem bude míra 
nepořádku tak rozsáhlá, hluboká a vysoká, že to nikdo nedokáže vyčistit. Není to prostě možné.
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28 Kapitola 1: Čistý kód

Jak se nepořádek vrší, produktivita týmu se postupně snižuje a asymptoticky se blíží k nule. S klesa-
jící produktivitou udělá vedení jedinou věc, kterou umí: rozšíří počet zaměstnanců projektu s nadějí 
na její zvýšení. Ale noví zaměstnanci se v návrhu systému nevyznají. Neznají rozdíl mezi změnami, 
které jsou v souladu se záměrem návrhu, a změnami, jež jsou s ním v rozporu. Navíc jsou tito lidé, 
podobně jako všichni ostatní v týmu, pod strašným tlakem zvýšit produktivitu. Takže vytvářejí další 
a další nepořádek a stahují produktivitu dále směrem k nule. (Viz obrázek 1.1.)

Obrázek 1.1. Závislost produktivity na čase

Celková rekonstrukce na zelené louce
Nakonec se tým vzbouří. Sdělí vedení, že s vývojem tak hrozného aplikačního kódu nemohou dále 
pokračovat. Vyžadují nový návrh. Vedení nechce vynakládat zdroje na zcela nový návrh projektu, 
ale nemůže popřít, že produktivita práce je příšerná. Nakonec couvnou před požadavky vývojářů 
a k celkové rekonstrukci dají souhlas.

Je vybrán nový elitní tým. V něm by chtěl být každý, protože se jedná o projekt na zelené louce. 
Začnou pracovat a vytvářet něco opravdu obdivuhodného. Pro tento tým jsou vybráni jen ti nejlepší 
a nejchytřejší. Všichni ostatní musí pokračovat v údržbě současného systému.

Nyní spolu závodí dva týmy. Elitní tým musí vybudovat nový systém, který umí všechno, co zvládá ten 
starý. Nejen to, ale musí držet krok s veškerými změnami, které se kontinuálně provádějí na starém 
systému. Vedení nahradí starý systém teprve tehdy, když ten nový bude umět vše, co umí starý.

Tento závod může trvat dost dlouho. Znám případ, kdy to trvalo 10 let. A v okamžiku, kdy je nový 
systém hotový, původní členové elitního týmu jsou již dávno pryč a současní členové požadují nový 
návrh systému, protože je to jeden veliký nepořádek.

Pokud máte zkušenost jen s  částí tohoto vyprávění, tak již víte, že strávit čas na údržbě čistého kódu 
je nejen cenově efektivní, ale je to záležitost profesionálního přežití.

Přístup
Už jste někdy plavali v zaneřáděném kódu tak, že vám zabralo týdny to, co mělo trvat hodiny? Už jste 
viděli, že to, co mělo být změnou na jednom řádku, znamenalo změny ve stovkách různých modulů? 
Všechny tyto symptomy jsou velmi časté.

Proč se to kódu stává? Proč dobrý kód degeneruje tak rychle a stane se z něj špatný kód? Máme pro 
to mnoho vysvětlení. Stěžujeme si, že se požadavky změnily tak, že původnímu návrhu odporují. 
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Pláčeme nad plány, které byly natolik přísné, že práci nemůžeme udělat dobře. Plácáme o pitomých 
manažerech, netolerantních zákaznících, nepoužitelných týpcích z marketingu a telefonních zlepšo-
vácích. Ale chyba, milý Watsone, není ve hvězdách, ale v nás. Nejsme profesionálové.

Tohle může být docela hořká pilulka. Jak může být tento nepořádek naší chybou? Co požadavky? Co 
časový rozvrh? Co hloupí manažeři a nepoužitelní týpci z  marketingu? Nemají také část viny?

Ne. Manažeři a pracovníci v marketingu hledají u nás informace, které potřebují, aby mohli něco slí-
bit a přijmout závazky, a i když to třeba neočekávají od nás, proč bychom měli být nesmělí a neříct 
jim, co si myslíme? Uživatelé od nás očekávají, že jim potvrdíme možnosti, jak by se mohly jejich 
požadavky do systému zavést. Projektoví manažeři od nás očekávají, že jim pomůžeme vypracovat 
plán práce. Máme velký podíl spoluviny na plánování projektu a sdílíme značnou část odpovědnosti 
za jakékoliv selhání, zvláště pokud jsou tato selhání způsobena špatným kódem!

„Ale počkejte!“ řeknete si. „Pokud neudělám to, co mi řekne manažer, dostanu vyhazov.“ Pravdě-
podobně ne. Většina manažerů chce znát pravdu, i když tak často nejednají. Většina manažerů chce 
dobrý kód, i když jsou posedlí dodržováním rozvrhu práce. Mohou třeba zaníceně bránit časový roz-
vrh a požadavky, ale to je jejich práce. Vaše práce je stejně vášnivě obhájit kód.

Abychom tento bod uzavřeli, co kdyby vás jako doktora žádal váš pacient, abyste přestali s tím hlou-
pým mytím rukou, když se připravujete na operaci, protože to zabírá příliš mnoho času?2

Je jasné, že šéfem je pacient a přesto by měl lékař tento požadavek rozhodně odmítnout. Proč? Pro-
tože lékař ví o riziku nemocí a infekce více než pacient. Bylo by neprofesionální (nebo i zločinné), 
kdyby lékař pacientovi vyhověl.

Stejně tak je neprofesionální od programátora, aby ustoupil požadavku manažera, který nerozumí 
riziku zavádění nepořádku do kódu.

Prvotní paradox
Programátoři musejí čelit paradoxu základních hodnot. Všichni vývojáři s víceletou zkušeností vědí, 
že předchozí nepořádek jejich práci zpomaluje. A přesto všichni vývojáři cítí tlak, který je vede k ne-
pořádnému kódu, aby vyhověli konečným termínům. Stručně řečeno, nevěnují dost času tomu, aby 
pracovali rychle.

Skuteční profesionálové vědí, že druhá část paradoxu je špatně. Nevyhovíte termínu tím, že vytvoří-
te špatný kód. Opravdu, nepořádek v kódu vás okamžitě zpomalí a znemožní vám splnění termínu. 
Jedinou možností, jak stihnout termín – jedinou možností, jak postupovat rychle – je neustále udr-
žovat kód tak čistý, jak jen to je možné.

Umění čistého kódu?
Řekněme, že věříte, že zaneřáděný kód je závažnou překážkou. Řekněme, že akceptujete, že jedinou 
možností, jak pracovat rychle, je udržovat svůj kód čistý. Pak se musíte ptát sami sebe: „Jak mám psát 
čistý kód?“ Není dobré zkoušet psát čistý kód, když nevíte, co to znamená!

2.  Když v roce 1847 poprvé doporučil Ignác Semmelweis lékařům mytí rukou, byl odmítnut na základě toho, že lékaři 
byli příliš zaneprázdněni a mezi jednotlivými návštěvami pacientů neměli na mytí rukou čas.

Prvotní paradox
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30 Kapitola 1: Čistý kód

Špatnou zprávou je, že psaní čistého kódu se hodně podobá malování obrazu. Většina z nás pozná, 
kdy je obraz namalován dobře a kdy špatně. Ale schopnost rozeznat dobré umění od špatného nezna-
mená, že víme, jak malovat. Takže schopnost rozpoznat čistý kód od nečistého neznamená, že víme, 
jak jej máme psát!

Psaní čistého kódu vyžaduje ukázněné používání nesčetných drobných technik, používaných za 
pomoci pečlivě získaného smyslu pro „čistotu“. Tento „smysl pro kód“ je klíčovou záležitostí. Někte-
ří z nás se s ním narodí. Někteří z nás se musí snažit, aby jej získali. Nejen že nám umožní vidět, zda 
je kód dobrý či špatný, ale ukazuje nám i strategii, jak použít náš výcvik k transformaci špatného 
kódu na čistý.

Programátor bez tohoto „smyslu pro kód“ se může dívat na zaneřáděný modul a nepořádek roze-
znat, jenže nebude mít ponětí, co s tím má dělat. Programátor se „smyslem pro kód“ se podívá na 
zaneřáděný modul a uvidí různé volby a alternativy. „Smysl pro kód“ pomůže programátorovi volit 
tu nejlepší alternativu a povede ho nebo ji v plánování posloupnosti změn, které zachovají funkčnost 
a dostat se z jednoho místa na druhé.

Stručně řečeno, programátor píšící čistý kód je umělcem, který začne s čistým plátnem a během série 
transformací skončí u systému s elegantním kódem.

Co je to čistý kód?
Definic čistého kódu je pravděpodobně tolik, kolik je programátorů. Takže jsem se zeptal několika 
velmi známých a velmi zkušených programátorů, co si o tom myslí. 

Bjarne Stroustrup, tvůrce jazyka C++ a autor knihy „The C++ Programming Language”

Chci, aby můj kód byl elegantní a účinný. Logika by měla být 
přímočará, aby se chyby neměly kde skrývat, s minimálními 
závislostmi, aby údržba byla jednoduchá, kompletní ošetře-
ní chyb v souladu s jasně formulovanou strategií a s výkonem 
blízkým optimu, aby lidé nebyli v pokušení zavádět do kódu 
nepořádek pomocí svévolných optimalizací. Čistý kód plní svou 
funkci dobře.

Bjarne používá slovo „elegantní“. To je slovo! Slovník v MacBook® 
uvádí následující definice: příjemně ladný a módní ve vzhledu nebo 
způsobu; příjemně důmyslný a jednoduchý. Všimněte si důrazu na 
slovo „příjemný“. Bjarne je očividně toho názoru, že čistý kód je 
příjemné číst. Čtení čistého kódu by u vás mělo vyvolat příjem-
né naladění tak, jako dovedně zhotovená hudební skříň nebo 
dobře navržené auto.

Bjarne zmiňuje také účinnost – dvakrát To by nás možná nemělo u tvůrce jazyka C++ překvapovat, 
ale já si myslím, že je v tom skryto více, než pouhý požadavek na rychlost. Zbytečné cykly elegantní 
nejsou, nejsou potěšující. A nyní si všimněte, jaké slovo používá Bjarne k popisu důsledků této neele-
gantnosti. Používá slovo „pokušení“. V tomto je hluboká pravda. Špatný kód uvádí nepořádek v poku-
šení, aby rostl! Pokud provádějí změny ve špatném kódu jiní lidé, mají tendenci ho ještě zhoršit.
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Pragmatický Dave Thomas a Andy Hunt říkají totéž, ale jiným způsobem. Použili metaforu vyražené-
ho okna3.

Budova s vyraženými okny vypadá, jako by se o ni nikdo nestaral. Takže se o ni lidé přestanou starat. 
Umožní, že někdo vyrazí další okna. Nakonec je sami budou aktivně vyrážet. Fasádu poničí sprejem 
a budou tolerovat hromadění odpadků. Jedno vyražené okno bude počátkem procesu rozkladu.

Bjarne rovněž uvádí, že zpracování chyb by mělo být kompletní. Zde se dostáváme do oblasti pravi-
del pro zaměřování se na detaily. Zkrácené zpracování chyb je jen jedním ze způsobů, jakým progra-
mátoři detaily odbývají. Dalším problémem je nevracení paměti, jiným zase souběh událostí, jiným 
nekonzistentní tvorba jmen. Výsledkem je, že čistý kód je výrazem velké péče o detail.

Bjarne v závěru ujišťuje, že čistý kód dělá svou práci dobře. Není špatné, že existuje tolik principů 
pro navrhování kódu, které je možné zredukovat na toto jednoduché upozornění. Různí autoři se 
pokoušeli jeden za druhým tuto myšlenku vysvětlit. Špatný kód se toho snaží dělat příliš mnoho, 
má zmatený záměr a mnohoznačný smysl. Čistý kód je jasně zaměřen. Každá funkce, každá třída, 
každý modul vyjadřuje soustředěný přístup, který zůstává neznečistěný a vlivem okolních detailů se 
vůbec nerozptyluje.

Grady Booch, autor knihy „Object Oriented Analysis and Design with Applications“

Čistý kód je jednoduchý a přímočarý. Čistý kód se čte jako 
dobře napsaná próza. Čistý kód nikdy nezatemňuje záměr 
návrháře, ale je plný břitkých abstrakcí a přímých toků říze-
ní.

Grady je v něčem zajedno s Bjarnem, ale dívá se na věc z pohle-
du čitelnosti. Velmi se mi líbí jeho názor, že čistý kód bychom 
měli číst jako dobře napsanou prózu. Zkuste si vybavit nějakou 
dobrou knihu, kterou jste četli. Vzpomeňte si, jak v ní mizela 
slova, která nahradila obrázky! Jako byste sledovali film, nebo 
ne? Výstižněji! Viděli jste postavy, slyšeli jste zvuky, vnímali 
jste patos a humor.

Čtení čistého kódu nebude nikdy úplně stejné jako čtení Pána prstenů. Přesto není literární metafora 
tak úplně špatná. Jako v případě dobrého románu, čistý kód by měl jasně odhalit napětí v problému, 
který má řešit. Tohle napětí by měl stupňovat až ke klimaxu a pak čtenáři sdělit, že „Aha! Samozřej-
mě!“, a s odhalením samozřejmého řešení mizí jak problémy, tak i napětí.

Myslím si, že Gradyho obrat „břitká abstrakce“ je fascinující protimluv! Koneckonců je slovo „břit-
ký“ blízko slova „konkrétní“. Můj slovník MacBook uvádí následující definici „břitký“: věcně pře-
svědčivý a skutečný, bez rozpaků a zbytečných detailů. Navzdory tomuto zdánlivému významovému 
protikladu v sobě tato slova skrývají důležitou myšlenku. Náš kód by měl být skutečný v protikladu 
ke spekulativnímu. Měl by obsahovat jen to, co je nezbytné. Naši čtenáři by nás měli chápat jako 
rozhodné.

3.  http://www.pragmaticprogrammer.com/booksellers/2004-12.html

Co je to čistý kód?
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„Velký“ Dave Thomas, zakladatel OTI, kmotr strategie Eclipse

Čistý kód je čitelný a může jej vylepšovat i jiný vývojář než jeho 
původní autor. Má jednotkové a akceptační testy. Používá smys-
luplná jména. Umožňuje raději jeden způsob provedení nějaké-
ho úkolu než několik. Obsahuje minimální počet závislostí, které 
jsou jasně definovány. Používá API srozumitelně a v minimální 
míře. Kód by měl být kultivovaný (tj. opatřen dokumentačními 
poznámkami, pozn. překl.), protože v závislosti na jazyku nelze 
všechny nezbytné informace vyjádřit v samotném kódu.

Velký Dave sdílí Gradyho přání čitelnosti, ale je zde důležitý obrat. 
Dave tvrdí, že čistý kód umožňuje ostatním, aby jej mohli jednodu-
še vylepšovat. To se může zdát samozřejmé, ale nelze to přeceňo-
vat. Koneckonců, existuje rozdíl mezi kódem, který lze jednoduše 
číst, a kódem, jejž lze jednoduše měnit.

Dave spojuje čistotu s testy! Před deseti lety by tohle způsobilo mnoho překvapení. Ale metoda TDD 
(Test Driven Development, vývoj řízený testy) měla na naše odvětví hluboký dopad a stala se jedním 
z našich nejfundamentálnějších disciplín. Dave má pravdu. Kód bez testů není čistý. Je jedno, jak je 
elegantní, je jedno, jak je čitelný a přístupný. Nemá-li testy, je nečistý.

Dave používá dvakrát slovo minimální. Očividně si cení více kódu, který je malý, než kódu, jenž je roz-
sáhlý. Skutečně, tohle byl obvyklý refrén v softwarové literatuře od jejího počátku. Menší je lepší.

Dave rovněž říká, že kód by měl být kultivovaný. To je jemná narážka na kultivované programování4.

Celkový výsledek je, že kód by se měl vytvářet v takové podobě, aby jej lidé mohli číst.

Michael Feathers, autor knihy „Working Eff ectively with Legacy Code“

Mohl bych vyjmenovat veškeré dobré vlastnosti, kterých jsem 
si u čistého kódu všiml, ale jedna z nich je zastřešující a vede 
ke všem ostatním. Čistý kód vypadá vždy tak, jako by ho psal 
někdo pečlivý. Neexistuje nic samozřejmého, co můžete udělat 
pro jeho zlepšení. O všech těchto záležitostech již autor kódu 
přemýšlel a jestliže se pokusíte uvažovat o nějakých vylepšeních, 
dovede vás to zpět tam, kde právě jste. Oceňujete kód, který vám 
někdo zanechal – kódem, zanechaným někým, kdo byl v tomto 
oboru velmi pečlivý, a skláníte se před ním.

Jedno slovo: péče. To je skutečné téma této knihy. Možná, že vhod-
ný podtitul měl být Jak pečovat o kód.

Michael uhodil hřebík na hlavičku. Čistý kód je takový kód, který 
jeho autor vytvořil s pečlivostí. Někdo si udělal čas, aby jej udržo-
val jednoduchý a upravený. Věnoval přiměřenou pozornost detai-
lům. Pečoval o něj.

4.  [Knuth92].
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Ron Jeff ries, autor knih „Extreme Programming Installed“ 

a „Extreme Programming Adventures in C#“

Ron začal svou dráhu programátora ve Fortranu ve Strategickém 
velitelství vzdušných sil a psal kód téměř v každém jazyce a pro 
téměř každý počítač. Stojí za to pozorně zvažovat jeho slova.

V současné době začínám a v podstatě i končím s Beckovými 
pravidly pro jednoduchý kód. V pořadí podle důležitosti, jed-
noduchý kód:

Projde všemi testy;
neobsahuje žádná opakování kódu;
vyjadřuje veškeré myšlenky návrhu, které jsou v systému;
minimalizuje počet entit, jako jsou třídy, metody, funkce 
a podobně.

Z nich se nejvíce soustředím na opakování kódu. Pokud se něco neustále opakuje, je to známka, 
že máme v hlavě myšlenku, která není v kódu dobře vyjádřena. Pokouším se zjistit, co to je. Pak se 
pokouším tuto myšlenku vyjádřit jasněji.

Schopnost vyjádřit se v sobě zahrnuje smysluplná jména a já jsem schopen změnit jména i několi-
krát, dokud nejsem spokojený. U moderních kódovacích nástrojů, jako je Eclipse, je přejmenování 
celkem nenáročné, takže mi změny nepřinášejí nějaké těžkosti. Schopnost vyjádřit se v sobě neza-
hrnuje jen jména. Sleduji také, zda objekt nebo metoda provádí více než jednu věc. Je-li to objekt, 
bude pravděpodobně nutné rozdělit ho na dva nebo více objektů. Je-li to metoda, vždy ji budu refak-
torovat pomocí extrakce metody a výsledkem bude jediná metoda, u které bude jasnější, co dělá, 
a několik podřízených metod vysvětlujících, jak se to dělá.

Zdvojování a schopnost vyjádřit se pro mě znamenají dlouhou cestu k tomu, co považuji za čistý 
kód. Zlepšování nečistého kódu jen těmito dvěma prostředky může znamenat veliké zlepšení. Je tu 
ale ještě jedna věc, které jsem si vědom a již je poněkud těžké vysvětlit.

Po letech, během kterých jsem pracoval v tomto oboru, se mi zdá, že všechny programy se skládají 
z velmi podobných prvků. Například „najdi položky v kolekci“. Ať už máme databázi se záznamy 
zaměstnanců, hešovou mapu klíčů a hodnot nebo pole nějakých položek, obvykle požadujeme něja-
kou konkrétní položku z této kolekce. Když k tomu dojde, obvykle zabalím tuto konkrétní implemen-
taci do abstraktnější metody nebo třídy. To mi poskytuje řadu zajímavých výhod.

Tuto funkcionalitu mohu nyní implementovat s něčím jednoduchým, třeba s hešovou mapou, ale 
protože jsou takto veškeré odkazy na prohledávání řešeny pomocí mé drobné abstrakce, mohu změnit 
implementaci, kdykoliv to bude potřeba. Mohu postupovat rychle vpřed a zároveň zachovat schop-
nost měnit kód v budoucnu.

Navíc, abstrakce kolekce často upoutá mou pozornost na to, co se „skutečně“ děje, a nemusím při-
tom přistupovat k implementaci libovolné funkčnosti kolekce, když vše, co doopravdy potřebuji, je 
pár celkem jednoduchých způsobů, jak nalézt to, co potřebuji.

Omezení opakování kódu, vysoká vypovídací schopnost a včasné vytváření jednoduchých abstrak-
cí. To pro mě znamená čistý kód.

Co je to čistý kód?
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Zde shrnul Ron v několika krátkých odstavcích obsah této knihy. Žádná zdvojení, jedna věc, expre-
sivita, krátké abstrakce. Vše je zde zahrnuto.

Ward Cunningham, tvůrce „Wiki“, tvůrce nástroje „Fit“, spolutvůrce „eXtrémního 

Programování“. Motivační síla v pozadí „Návrhových vzorů“. Čelný myšlenkový představitel 

objektově orientovaného programování a jazyka Smalltalk. Kmotr všech, kteří se zajímají 

o kód.

Že pracujete s čistým kódem, poznáte podle toho, že každá pro-
cedura, kterou procházíte, se ukáže být tím, co jste do značné 
míry předpokládali. Kód můžete označit za nádherný, když 
vypadá, jako kdyby byl použitý jazyk pro daný problém stvo-
řen.

Podobné výroky jsou pro Warda charakteristické. Čtete je, kýváte 
hlavou a pak se věnujete dalšímu tématu. Zní natolik rozumně, tak 
samozřejmě, že to stěží považujete jako něco hlubokého. Možná 
si pomyslíte, že to je něco, co jste docela dobře předpokládali. Ale 
podívejme se na to podrobněji.

„...co jste do značné míry předpokládali.“ Kdy jste viděli napo-
sledy nějaký modul, který by byl takový, jak jste předpokládali? 
Není to spíše tak, že moduly, které různě procházíte, jsou záhadné, komplikované, zamotané? Není 
chybný směr spíše pravidlem? Nejste spíše zvyklí chodit sem a tam a zkoušet zachytit nějaký pramé-
nek dedukce, který vyvěrá z celého systému a proplétá si cestu skrz modul, který studujete? Kdy to 
bylo naposledy, co jste pročítali nějaký kód a kývali jste hlavou tak, jako jste možná kývali při čtení 
Wardových tvrzení?

Ward předpokládá, že když čtete čistý kód, nic vás nepřekvapí. Opravdu, nebudete dokonce potře-
bovat příliš mnoho úsilí. Budete jej číst a bude to do značné míry to, co očekáváte. Bude samozřej-
mý, jednoduchý a podmanivý. Každý modul bude lešením pro modul následující. Každý vám řekne, 
jak bude ten další napsán. Programy, které jsou takto čisté, jsou napsány tak důkladně a dobře, že si 
toho ani nevšimnete. Návrhář je dělá tak, že vypadají absurdně jednoduše, jako všechny výjimeč-
né návrhy.

A co říkáte Wardově poznámce o kráse? Všichni kritizujeme skutečnost, že naše jazyky nebyly 
navrženy pro naše problémy. Ale Wardovo tvrzení vrací břemeno zpět na nás. Tvrdí, že u krás-
ného kódu náš jazyk vypadá, jakoby byl vytvořen pro náš problém! Takže je to naše povinnost, 
aby v našich rukách vypadal jazyk jednoduše! Mějte se na pozoru, ať už jste kdekoliv, fanatici 
jazyka! Není to jazyk, díky kterému vypadá program jednoduše, ale programátor, jenž jej jedno-
duchým vytváří!

Myšlenkový směr
A co já (strýček Bob)? Co si myslím o čistém kódu já? Tato kniha vám bude vyprávět až do ohyzd-
ných detailů, co si já a moji krajané o čistém kódu myslíme. Sdělíme vám svůj názor na to, co je to 
čisté jméno proměnné, čistá funkce, čistá třída atd. Představíme vám tyto názory jako absolutní prav-
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dy a nebudeme se omlouvat za naši úpornost. V těchto okamžicích 
našich profesních drah to jsou absolutní pravdy. Představují naše 
učení o čistém kódu.

Vyznavači bojových umění se neshodují v tom, které bojové umění 
je to nejlepší nebo jaká technika v daném bojovém umění je nejlep-
ší. Mistr bojových umění často zakládá svůj vlastní systém a shro-
mažďuje kolem sebe studenty, aby se od něj učili. Takže máme 
Gracie Jiu Jitsu, založené a vyučované rodinou Gracie v Brazílii. 
Máme Hakkoryu Jiu Jitsu, které založil a vyučoval Okuyama Ryuho 
v Tokiu. Máme Jeet Kune Do, které založil a vyučoval Bruce Lee ve 
Spojených státech.

Studenti těchto směrů jsou pohrouženi do výuky svých zaklada-
telů. Věnují se učení toho, co vyučuje jednotlivý mistr, a často jsou učení jiných mistrů vyloučena. 
Později, když se studenti ve svém umění zlepšují, se mohou stát studenty jiného mistra a mohou své 
znalosti a výcvik rozšířit. Někteří si nakonec vypilují své dovednosti, objeví nové techniky a založí 
své vlastní školy.

Žádná z těchto škol není absolutně správná. Ale přesto v rámci konkrétní školy jednáme tak, jako 
kdyby výuka a techniky byly správné. Nakonec existuje správný způsob, jak cvičit Hakkoryu Jiu Jitsu 
nebo Jeet Kune Do. Ale správnost v rámci jedné školy neznehodnocuje učení jiných škol.

Považujte tuto knihu za popis Objektové výcvikové školy čistého kódu. Techniky a učení v ní obsažené 
jsou způsobem, kterým my praktikujeme naše umění. Jsme ochotni tvrdit, že pokud se budete touto 
naukou řídit, budete se těšit z jeho přínosu tak, jako jsme se těšili my, a naučíte se psát kód, který je 
čistý a profesionální. Ale nemyslete si, že jsme jaksi „pravdiví“ v absolutním slova smyslu. Existují 
jiné školy a jiný mistři, kteří si mohou dělat nároky na profesionalismus tak jako my. Je vhodné se 
učit i od nich.

Skutečně, mnohá doporučení z této knihy jsou kontroverzní. Nebudete pravděpodobně souhlasit se 
všemi. Možná, že některá rozhodně odmítnete. To je v pořádku. Netvrdíme, že jsme konečnou auto-
ritou. Na druhé straně jsou doporučení v této knize tím, o čem jsme již dlouho a úmorně uvažovali. 
Během desetiletí jsme se učili prostřednictvím zkušenosti a opakovanými pokusy a chybami. Takže 
ať souhlasíte či nesouhlasíte s čímkoliv, bylo by hanbou nepoznat a nerespektovat náš názor.

Autoři
Pole @author v nástroji Javadoc říká, kdo jsme. Jsme autoři. A k autorům patří, že mají čtenáře. Sku-
tečně, autoři jsou zodpovědni za dobrou komunikaci se čtenáři. Až napíšete příště řádek kódu, pama-
tujte na to, že jste autoři píšící pro čtenáře, kteří budou hodnotit vaše úsilí.

Můžete se ptát: Do jaké míry je kód opravdu čten? Nevěnujeme většinu úsilí jeho psaní?

Přehrávali jste si někdy zpětně postup při editaci? V osmdesátých a devadesátých letech jsme měli 
editory jako Emacs, který si dokázal pamatovat každý jednotlivý úhoz. Mohli jste pracovat třeba hodi-
nu a pak si zpětně přehrát celý postup jako u zrychleného filmu. Když jsme to udělali, výsledek byl 
fascinující. Drtivá většina přehrávky spočívala v rolování a v pohybu v jiných modulech!

Autoři
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Bob otevírá modul.
Roluje textem směrem dolů, aby našel funkci, kterou potřebuje změnit.
Zastavuje se a zvažuje alternativy.
Hm, roluje na začátek modulu, aby si ověřil inicializaci proměnné.
Nyní opět roluje dolů a začíná psát.
Ale, nyní to, co napsal, maže!
Píše to znovu.
Znovu to maže!
Píše polovinu něčeho jiného, ale pak to opět maže!
Přemisťuje se dolů na jinou funkci, jež volá funkci, kterou právě edituje, aby se podíval na její 
jméno.
Roluje opět nahoru a vkládá ten samý kód, který právě smazal.
Dělá si přestávku.
Znovu ten kód maže!
Aktivuje jiné okno a dívá se na podtřídu. Je tato funkce překrytá?

Chápete, oč tu běží. Skutečně, poměr času, stráveného čtením k času strávenému psaním je více než 
10:1. Neustále čteme starý kód jako součást úsilí při psaní nového kódu.

Protože je tento poměr tak vysoký, chceme, aby bylo čtení kódu jednoduché, i když psaní takového 
kódu je těžší. Samozřejmě že neexistuje způsob, jak psát kód, aniž bychom jej četli, takže kód, který 
se snadněji čte, se také snadněji píše. 

Z této logiky není úniku. Nemůžete psát kód, pokud nejste schopni číst okolní kód. Psaní kódu, který 
zkoušíte psát dnes, bude složité nebo jednoduché v závislosti na tom, jak obtížně nebo snadno budete 
číst okolní kód. Pokud tedy chcete postupovat rychle, pokud chcete být hotovi v krátkém čase, pokud 
chcete psát váš kód jednoduše, pište jej tak, aby se dal snadno číst.

Skautské pravidlo
Nestačí psát dobře kód. Je nutné jej v průběhu času udržovat čistý. Všichni jsme viděli, že kód může 
s postupujícím časem degenerovat. Takže v prevenci této degradace musíme hrát aktivní roli.

Američtí skauti mají jednoduché pravidlo, které lze v našem oboru použít.

Zanechte tábořiště čistší, než jste jej nalezli5.

Kdybychom se podívali dovnitř kódu a nechali jej o něco čistší, než když jsme jej odložili, kód by 
jednoduše nemohl degenerovat. Úklid nemusí být něco velkého. Změna jednoho jména proměnné 
k lepšímu, rozdělení jedné funkce, která je poněkud velká, odstranění části zdvojení, pročistění jed-
noho složeného příkazu if.

5.  Jde o adaptaci věty na rozloučenou, kterou vzkazuje skautům Robert Stephenson Smyth Baden-Powell: „Zkuste 
zanechat tento svět o něco lepší, než jste jej nalezli...
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Umíte si představit práci na projektu, kde se kód s časem jednoduše zlepšuje? Věříte, že jakákoliv 
jiná alternativa je profesionální? Skutečně, není neustálé zdokonalování pravou podstatou profesi-
onalismu? 

Úvod a principy
V mnoha ohledech je tato kniha „úvodem“ ke knize, kterou jsem napsal v roce 2002. Má název „Agile 
Software Development: Principles, Patterns, and Practices“ (PPP). Kniha PPP se zabývá principy objek-
tově orientovaného návrhu a mnohými pravidly profesionálních vývojářů. Jestliže jste tuto knihu 
nečetli, můžete později zjistit, že na vyprávění této knihy navazuje. Pokud jste ji již četli, zjistíte, že 
mnoho názorů v ní obsažených má svou odezvu na úrovni kódu i zde.

V této knize naleznete sporadické odkazy na různé zásady návrhu. Ty obsahují mimo jiné princip 
jedné odpovědnosti (Single Responsibility Principle – SRP), princip otevřenosti a uzavřenosti (Open 
Closed Principle – OCP) a princip inverze závislosti (Dependency Inversion Principle – DIP). Tyto 
zásady jsou podrobně popsány v knize PPP.

Závěr
Knihy o umění neslibují, že z vás udělají umělce. Vše, co vám mohou poskytnout, jsou některé 
nástroje, techniky a myšlenkové procesy, které používají ostatní umělci. Ani tato kniha vám nemůže 
slíbit, že z vás udělá dobrého programátora. Nemůže vám slíbit, že vám poskytne „smysl pro kód“. 
Může vám pouze ukázat myšlenkový postup dobrého programátora a finty, techniky a nástroje, které 
po užívají.

Tak jako kniha o umění, i tato kniha bude plná detailů. Bude obsahovat spoustu kódu. Uvidíte dobrý 
kód a také špatný kód. Uvidíte špatný kód, jak se transformuje v dobrý kód. Uvidíte seznamy heu-
ristik, postupů a technik. Uvidíte příklad za příkladem. A pak už je to na vás.

Rád bych připomněl jeden starý vtip o houslistovi, který cestou na své vystoupení zbloudil. Na rohu 
potká staršího muže a ptá se jej, jak se dostane do Carnegie Hall. Muž se podívá na něj a pak na hous-
le, které má zastrčené pod paží a říká: „Musíš cvičit, synu, cvičit!“

Použitá literatura
[Beck07]: Implementation Patterns, Kent Beck, Addison-Wesley, 2007.

[Knuth92]: Literate Programming, Donald E. Knuth, Center for the Study of Language and Informa-
tion, Leland Stanford Junior University, 1992.

Úvod a principy
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K A P I T O L A  2

Smysluplná jména
Tim Ottinger

V této kapitole najdete:

Úvod
Používejte jména vysvětlující význam
Vyhněte se dezinformacím
Dělejte smysluplné rozdíly
Používejte vyslovitelná jména
Používejte jména, která lze vyhledat
Vyhněte se skrytému překládání jmen
Jména tříd
Jména metod
Nesnažte se být strojení
Volte jedno slovo pro jeden pojem 
Nepoužívejte slovní hříčky
Používejte jména z domény řešení
Používejte jména domén problému
Přidejte smysluplné souvislosti
Nepřidávejte kontext bezdůvodně
Slovo na závěr
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40 Kapitola 2: Smysluplná jména

Úvod
Všude v softwaru narazíme na jména. Pojmenováváme své proměnné, funkce, argumenty, třídy 
a balíčky. Pojmenováváme zdrojové soubory a také adresáře, ve kterých se nacházejí. Pojmenováváme 
soubory jar, war a ear. Pojmenováváme a pojmenováváme. Protože to děláme tak často, měli bychom 
to dělat dobře. Takže si ukážeme několik jednoduchých pravidel pro tvorbu dobrých jmen.

Používejte jména vysvětlující význam
Je jednoduché říci, že jména mají vysvětlovat význam. Co bychom vám chtěli vštípit je, že to míníme 
naprosto vážně. Výběr dobrých jmen zabere čas, ale ušetří mnohem více času, než kolik ho při tom 
strávíte. Vybírejte tedy jména opatrně a změňte je, když přijdete na lepší. Když to budete dělat, bude 
každý (včetně vás), kdo váš kód přečte, spokojenější.

Jméno proměnné, funkce nebo třídy by mělo zodpovědět všechny zásadní otázky. Mělo by vám říci, 
proč existuje, co dělá a jak se používá. Pokud vyžaduje jméno poznámku, pak svůj význam neod-
krývá.

int d; // elapsed time in days

Jméno d neodhaluje nic. Nevyvolává pocit uplynulého času nebo dnů. Měli bychom si vybrat jméno, 
které specifikuje, co měříme, a jednotku tohoto měření.

int elapsedTimeInDays;
int daysSinceCreation;
int daysSinceModification;
int fileAgeInDays;

Výběr jména, které odhaluje význam, může velmi usnadnit pochopení kódu a provádění jeho změn. 
Jaký je smysl následujícího kódu?

public List<int[]> getThem() {
   List<int[]> list1 = new ArrayList<int[]>();
   for (int[] x : theList)
   if (x[0] == 4)
   list1.add(x);
   return list1;
}

Proč je tak obtížné říci, co tento kód dělá? Nejsou tam žádné obtížné vzorce. Proložení mezer a od-
sazování je logické. Jsou zde pouze tři proměnné a dvě konstanty. Nejsou zde dokonce žádné efektní 
třídy nebo polymorfní metody, jako je třeba seznam polí (nebo to tak alespoň vypadá). 

Problém není v jednoduchosti kódu, ale v jeho podstatě, což je (jak se říká): stupeň, do kterého není 
kontext vyjádřený samotným kódem. Kód mlčky vyžaduje, abychom znali odpovědi na tyto otázky:

1. Jaký druh položek obsahuje theList?
2. Jaký je význam nultého indexu položky v theList?
3. Jaký je význam hodnoty 4?
4. Jak bych mohl využít vraceného seznamu?
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V uvedeném příkladu kódu odpovědi na tyto otázky nenalezneme, ale mohly by tam být. Řekněme, 
že pracujeme na hře Hledání min. Zjistíme, že na panelu je seznam buněk jménem theList. Přejme-
nujme jej na gameBoard. 

Každá buňka na panelu je reprezentovaná jednoduchým polem. Dále zjišťujeme, že nultý index zna-
mená umístění stavové hodnoty a že stavová hodnota 4 znamená „označený“. Kód můžeme znatelně 
vylepšit pouhým zavedením výmluvných jmen:

public List<int[]> getFlaggedCells() {
   List<int[]> fl aggedCells = new ArrayList<int[]>();
   for (int[] cell : gameBoard)
   if (cell[STATUS_VALUE] == FLAGGED)
      fl aggedCells.add(cell);
   return fl aggedCells;
}

Všimněte si, že jednoduchost kódu se nezměnila. Má stejný počet operátorů a konstant se stejným 
počtem vnořených úrovní. Ale kód je nyní mnohem jasnější.

Můžeme jít dále a místo používání pole s položkami typu integer napsat jednoduchou třídu pro buňky. 
Může obsahovat funkci (říkejme ji isFlagged) s názvem odhalujícím význam, která má skrýt magic-
ká čísla. Nová verze funkce vypadá takto:

public List<Cell> getFlaggedCells() {
   List<Cell> fl aggedCells = new ArrayList<Cell>();
   for (Cell cell : gameBoard)
   if (cell.isFlagged())
      fl aggedCells.add(cell);
   return fl aggedCells;
}

S těmito jednoduchými změnami ve jménech není obtížné porozumět, o co zde jde. To je síla správ-
né volby jmen.

Vyhněte se dezinformacím
Programátoři si musí dát pozor a nezanechávat falešné stopy, které zatemňují význam kódu. Měli 
bychom se vyhnout používání slov, jejichž zažitý význam se liší od toho, co chceme vyjádřit. Napří-
klad jména hp, aix nebo sco jsou špatná, protože se jedná o názvy z unixové platformy nebo jejích 
variant. I když třeba hledáte v kódu jméno pro přeponu (anglicky hypotenuse) a hp vypadá jako dobrá 
zkratka, mohla by být zavádějící.

Neodkazujte se na skupinu účtů jako na accountList, pokud to opravdu není List. Tohle slovo zna-
mená pro programátory něco specifického. Pokud není kontejner s uloženými účty opravdu List, 
může to vést k nesprávným závěrům.1

Bude lepší použít jména jako accountGroup nebo bunchOfAccounts nebo pouze accounts.

1.  Jak uvidíme dále, i když kontejner je List, bude pravděpodobně lepší nevkládat jeho typ do jména

Vyhněte se dezinformacím
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42 Kapitola 2: Smysluplná jména

Nepoužívejte jména, která se liší jen nepatrně. Jak dlouho vám zabere zjistit drobný rozdíl mezi XYZ-
ControllerForEfficientHandlingOfStrings v jednom modulu a XYZControllerForEfficient-
StorageOfStrings o kousek dále? Obě slova mají strašně podobný tvar.

Zápis podobných pojmů podobným způsobem je informace. Používání nekonzistentního způsobu 
zápisu je dezinformace. V moderních prostředích Javy využíváme automatické dokončování slov. 
Napíšeme několik znaků jména a stiskneme nějakou horkou kombinaci kláves (je-li k dispozici) a za 
odměnu obdržíme seznam všech možných variant tohoto jména. Je to velmi užitečné, pokud jsou 
jména podobných pojmů setříděna podle abecedy a pokud jsou rozdíly mezi nimi samozřejmé, pro-
tože vývojář má tendenci si vybírat objekt podle jména, aniž by se díval na množství komentářů nebo 
dokonce na seznam metod obsažených ve třídě.

Opravdu strašný příklad zavádějících jmen proměnných by bylo používání malého písmene „l“ nebo 
velkého „O“ a zvláště jejich kombinací. Problém je samozřejmě v tom, že se příliš podobají konstan-
tám jedna a nula.

int a = l;
if ( O == l )
a = O1;
else
l = 01;

Čtenář by si mohl myslet, že je to výmysl, ale prověřovali jsme kód, kde se to takovými jmény jen 
hemžilo. V jednom případě navrhoval autor kódu, aby se používal jiný font, aby byly rozdíly vidi-
telnější. Což je řešení, které by se muselo předávat všem budoucím vývojářům formou ústní tradi-
ce nebo nějakého písemného dokumentu. Problém lze vyřešit s konečnou platností a bez další nové 
práce pouhým přejmenováním.

Dělejte smysluplné rozdíly
Programátoři si vytvářejí problémy sami, když píšou kód, 
jen aby vyhověli požadavkům překladače nebo interpretu. 
Když například nelze v jednom oddíle kódu použít stejné 
jméno pro dvě různé položky, můžete mít nutkání změnit 
jedno z nich podle své nálady. Někdy se to dělá chybným 
hláskováním jednoho z nich, což ale vede k neočekávaným 
situacím, kdy oprava těchto chyb způsobí chyby při překladu.2

Pojmenování číselných posloupností (a1, a2, ... aN) je pravým opakem smysluplných jmen. Taková 
jména nejsou dezinformační, ale nic neříkající. Neposkytují ani náznak autorova úmyslu. Podívejme 
se na tohle:

public static void copyChars(char a1[], char a2[]) {
   for (int i = 0; i < a1.length; i++) {
      a2[i] = a1[i];
   }
}

2.  Vezměte například opravdu špatnou praxi pojmenovat proměnnou klass jen proto, že slovo class již bylo použito 
někde jinde.
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Tato funkce se bude číst daleko lépe, když jako jména argumentů použijete source a destination.

Bezvýznamná slova, v podstatě šum, znamenají další bezobsažné rozlišení. Představte si, že máte třídu 
Product. Máte-li jinou třídu s názvem ProductInfo nebo ProductData, máte dvě různá jména, která 
ale znamenají totéž. Slova Info a Data jsou v podstatě šum, jako jsou neurčité členy a, an nebo člen 
určitý the.

Všimněte si, že není nic špatného na používání konvencí pro předložky, jako je a nebo the, pokud 
znamenají smysluplné rozlišení. Například můžete používat předponu a pro všechny lokální proměn-
né a the pro všechny argumenty funkcí.3

Problém nastává, když se rozhodnete nazývat proměnnou theZork jen proto, že již máte jinou pro-
měnnou s názvem zork.

Slova představující šum jsou redundantní. Slovo variable by se nikdy nemělo objevit jako jméno 
proměnné. Slovo table by se nikdy nemělo stát součástí jména tabulky (table). Oč je NameString 
lepší než Name? Může někdy být Name číslo v pohyblivé řádové čárce? Pokud ano, porušuje to dřívěj-
ší pravidlo ohledně dezinformace. Představte si, že naleznete třídu jménem Customer a druhou se 
jménem CustomerObject. Proč byste to měli brát jako rozdílné? U kterého z nich najdete nejlépe 
historii zákazníkových plateb?

Víme o jedné aplikaci, která je toho dobrým příkladem. Změnili jsme jména, abychom skryli viníky, 
ale zde je přesně ten druh chyby:

getActiveAccount();
getActiveAccounts();
getActiveAccountInfo();

Jak mají programátoři tohoto projektu vědět, kterou z těchto funkcí mají volat? 

Pokud nemáme přesně stanovené konvence, proměnnou moneyAmount nelze odlišit od money, cus-
tomerInfo nelze odlišit od customer, accountData nelze odlišit od account a theMessage nelze 
odlišit od message. Rozlišujte jména tak, aby čtenář věděl, k čemu jsou tyto rozdíly dobré.

Používejte vyslovitelná jména
Lidé jsou dobří ve zpracování slova. Pro zpracování slov je určena významná část našeho mozku. A slova 
jsou, jak říká definice, vyslovitelná. Bylo by hanbou nevyužít tak velké části mozku, která se vyvinula 
proto, aby se zabývala mluveným jazykem. Tvořte tedy jména tak, aby se dala vyslovit.

Pokud je vyslovit nemůžete, nemůžete o nich diskutovat, aniž byste vypadali jako pitomci. „Dobrá, 
tamhle na bé cé er tři cé en té máme int pé es zet kvé, vidíte?“ Je to důležité, protože programování je 
společenská činnost.

Jedna společnost, kterou znám, používá jméno genymdhms (generování data, roku, měsíce, hodiny, 
minuty a sekundy – date, year, month, day, hour, minute, second), takže jdou kolem a říkají „gen ypsi-
lon em dé há em es“. Mám nepříjemný zvyk vyslovovat vše tak, jak je to napsáno, takže jsem začal říkat 
„genymudahims“. Takto to později nazývala spousta návrhářů a analytiků a stále vypadáme hloupě. 

3.  Strýček Bob tohle používal v jazyce C++, ale tohoto postupu zanechal, protože v moderních integrovaných vývo-
jových prostředích to není nutné.

Používejte vyslovitelná jména
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Ale měli jsme smysl pro humor a tak to byla legrace. Tak či onak, tolerovali jsme špatná jména. Tyto 
proměnné bylo nutné novým vývojářům vysvětlit a pak se o tom bavili prostřednictvím hloupě sesta-
vených slov, místo aby používali správné termíny. Srovnejte kód

class DtaRcrd102 {
   private Date genymdhms;
   private Date modymdhms;
   private final String pszqint = „102“;
   /* ... */
};

s kódem

class Customer {
   private Date generationTimestamp;
   private Date modificationTimestamp;;
   private final String recordId = „102“;
   /* ... */
};

Nyní je možná inteligentní konverzace: „Hej, Miky, podívej se na tento záznam! To generationTimes-
tamp je nastaveno na zítřejší datum! Jak je to možné?“

Používejte jména, která lze vyhledat
Jména a konstanty, sestávající z jednoho písmene, se v textu obtížně hledají.

Lze jednoduše zadat globální vyhledávání výrazu MAX_CLASSES_PER_STUDENT, ale nalézt číslo 7 bude 
horší. Prohledávání může vrátit jednotlivé číslo jako součást názvu souboru, jiné definice konstan-
ty a různé výrazy, kde se tato hodnota používá za jiným účelem. Ještě horší případ nastává, když má 
konstanta dlouhé číslo a dojde k transpozici cifer, čímž vznikne programová chyba a konstantu se 
nepodaří najít. 

Stejně tak je jméno e špatnou volbou pro kteroukoliv proměnnou, již by programátor chtěl hledat. 
Nejen v angličtině to je nejfrekventovanější písmeno a je pravděpodobné, že se objeví v jakékoli části 
textu jakéhokoli programu. V tomto ohledu jsou delší jména lepší než kratší a každé jméno, které lze 
v kódu vyhledávat, je lepší než konstanta.

Osobně dávám přednost tomu, aby jména tvořená jedním písmenem byla použita JEN pro lokální 
proměnné uvnitř krátkých metod. Délka jména by měla odpovídat délce použitého kódu [Jm5]. Pokud 
má být proměnná nebo konstanta vidět, nebo se má používat na různých místech kódu, je nezbytné 
jí dát jméno, které se bude snadno vyhledávat. Porovnejme znovu

for (int j=0; j<34; j++) {
   s += (t[j]*4)/5;
}

s kódem

int realDaysPerIdealDay = 4;
const int WORK_DAYS_PER_WEEK = 5;
int sum = 0;
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for (int j=0; j < NUMBER_OF_TASKS; j++) {
   int realTaskDays = taskEstimate[j] * realDaysPerIdealDay;
   int realTaskWeeks = (realdays / WORK_DAYS_PER_WEEK);
   sum += realTaskWeeks;
}

Všimněte si, že sum není nijak zvlášť vhodné jméno, lze ho ale aspoň hledat. Kód, používající jména 
s nějakým záměrem, bude délku funkce prodlužovat, ale zvažte, oč jednodušší bude hledat WORK_
DAYS_PER_WEEK než prohledávat všechna místa, kde byla použita číslice pět, a pak vyfiltrovat z jejich 
seznamu jen na ta, která mají zamýšlený význam.

Vyhněte se kódování jmen
Máme dost práce s kódováním, takže není třeba přidělávat si ještě další práci. Vkládat do jmen infor-
maci o typu nebo rozsahu prostě jen přidává další břemeno při jejich dekódování. Stěží bude rozumné 
učit každého nového zaměstnance novému kódovacímu „jazyku“, navíc když se musí naučit (obvykle 
značnému) rozsahu kódu, se kterým budou pracovat. Ve snaze vyřešit problém je to zbytečné duševní 
břemeno. Zakódovaná jména se obtížně vyslovují a je snadné si splést jejich znění.

Maďarská notace

Za starých časů, když jsme pracovali s jazyky s omezenou délkou jmen, jsme toto pravidlo porušova-
li z nutnosti a s politováním. Fortran nás nutil kódovat jména tím, že první písmeno bylo příznakem 
typu. První verze jazyka BASIC umožňovaly použít jako jméno jen písmeno plus jednu číslici. Maďar-
ská notace (HN – Hungarian Notation) to převedla na novou úroveň.

Maďarská notace byla v časech používání Windows API v jazyce C pokládána za poměrně důležitou. 
V jazyce C bylo vše buď identifikační číslo typu integer (integer handle), nebo vzdálený ukazatel, uka-
zatel typu void* nebo některý z „řetězců“ (s různým použitím a atributy). Tehdy překladač nekontro-
loval typy, takže programátoři potřebovali berličku, která by jim pomohla zapamatovat si typy.

V moderních jazycích máme mnohem lepší typové systémy, překladače si je pamatují a vnucují nám 
je. Navíc, trendem je psát menší třídy a kratší funkce, takže ve většině případů mohou lidé deklaraci 
každé použité proměnné vidět.

Programátoři v jazyce Java nepotřebují typ kódovat. Java je silně typový jazyk a editovací prostře-
dí pokročila natolik, že umějí detekovat chybu v typu mnohem dříve, než spustíte překlad! Dnes je 
maďarská notace a jiné formy kódování typu jednoduše na závadu. Změna jména nebo typu proměn-
né, funkce nebo třídy je u nich obtížnější. Kód je hůře čitelný. A způsobují, že kódovací systém může 
čtenáře zmást.

PhoneNumber phoneString;
// Jméno se při změně typu nemění!

Členské předpony

Také předponu m_ ke jménům členských proměnných již nemusíte přidávat. Vaše třídy a funkce by 
měly být dostatečně krátké, abyste je nepotřebovali. A měli byste používat editovací prostředí, které 
zvýrazňuje nebo podbarvuje členské proměnné, aby se odlišovaly.

Vyhněte se kódování jmen
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public class Part {
   private String m_dsc; // Textový popis
   void setName(String name) {
      m_dsc = name;
   }
}
_________________________________________________
public class Part {
   String description;
   void setDescription(String description) {
      this.description = description;
   }
}

Kromě toho se lidé rychle naučí předponu (nebo příponu) ignorovat a vidět jen smysluplnou část 
jména. Čím více kód čteme, tím méně sledujeme předpony. Nakonec se předpony stanou neviditel-
nou změtí a příznakem zastaralého kódu. 

Rozhraní a implementace

Někdy se používají zvláštní případy kódování. Řekněme například, že vytváříte abstraktní továrnu 
(ABSTRACT FACTORY) pro tvorbu tvarů. Tento objekt bude představovat rozhraní a bude imple-
mentován v konkrétní třídě. Jak byste je měli pojmenovat? IShapeFactory, nebo ShapeFactory? 
Raději nechávám jméno rozhraní neozdobené. Počáteční I, tak obvyklé v dnešních balících zděděné-
ho kódu, je v nejlepším případě rušivé a v tom nejhorším znamená příliš mnoho informace. Nechci, 
aby moji uživatelé věděli, že jim odevzdávám rozhraní. Pouze chci, aby věděli, že je to ShapeFactory. 
Takže pokud musím zakódovat rozhraní nebo implementaci, vyberu si implementaci. Název Shape-
FactoryImp nebo dokonce nehezké CShapeFactory je lepší, než kódovat rozhraní.

Vyhněte se skrytému překládání jmen
Čtenáři by si neměli v duchu překládat vaše jména na jiná, která již znají. Tento problém obvykle nastá-
vá, když nechceme použít ani termíny domény oblasti problému, ani termíny z oblasti řešení. 

Je to problém jmen proměnných, které se skládají z jediného písmene. Čítač cyklu lze určitě nazvat 
písmeny i nebo j nebo k (ale nikdy l!), je-li rozsah opravdu malý a žádná jiná jména s ním nebudou 
v konfliktu. Je to proto, že jména s jedním písmenem jsou zde tradicí. Ale ve většině jiných souvislostí 
není název s jedním písmenem dobrou volbou. Je to pouze zástupný název, který si musí čtenář v du-
chu přiřadit k aktuálnímu pojmu. Používám-li jako jméno písmeno c jen proto, že se písmena a nebo 
b již používají, pak je to ten nejhorší důvod, jaký může být.

Obecně jsou programátoři celkem bystří lidé. Bystří lidé někdy rádi svou inteligenci ukazují tím, že 
předvádějí své schopnosti žonglování. Koneckonců, pokud jste schopni si spolehlivě zapamatovat, že 
r reprezentuje verzi url, psanou malými písmeny bez uvedení schématu a hostujícího počítače, pak 
jste zřejmě velmi bystří.

Jeden rozdíl mezi bystrým a profesionálním programátorem je, že profesionál chápe, že jasnost je nade 
vše. Profesionálové používají svých schopností permanentně a píšou kód, kterému ostatní mohou 
rozumět.
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Jména tříd
Třídy a objekty mohou obsahovat podstatná jména nebo spojení podstatných jmen, jako Customer, 
WikiPage, Account nebo AddressParser. V názvech tříd se vyhněte slovům, jako je Manager, Pro-
cessor, Data nebo Info. Jméno třídy by nemělo být sloveso. 

Jména metod
Metody by měly obsahovat slovesa nebo slovesné fráze, jako třeba postPayment, deletePage nebo 
save. Přístupové objekty, mutátory a predikáty by měly být pojmenovány podle své hodnoty a s před-
ponou get, set a is podle standardu pro komponenty javabeans.4

string name = employee.getName();
customer.setName(„mike“);
if (paycheck.isPosted())...

U přetěžovaných konstruktorů použijte statické tovární metody se jmény, které popisují argumenty. 
Například

Complex fulcrumPoint = Complex.FromRealNumber(23.0);

je obecně lepší, než

Complex fulcrumPoint = new Complex(23.0);

Zvažte, zda by nebylo vhodné prosadit jejich používání tím, že odpovídající konstruktory budou privátní.

Nesnažte se být strojení
Jsou-li jména příliš důmyslná, budou zapamatova-
telná jen pro ty, kteří sdílejí váš smysl pro humor, 
a to jen tak dlouho, dokud si budou pamatovat váš 
vtip. Budou vědět, co dělá funkce HolyHandGrenade 
(„svatý ruční granát“)? Jistě to je šikovné, ale v tom-
to případě by mohlo být lepší jméno DeleteItems 
(„odstraň položky“). Dávejte přednost jasnosti před 
pobavením. Strojenost se v kódu často projevuje 
ve formě hovorové řeči nebo slangu. Nepoužívejte 
například  jméno whack() (useknout) tam, kde má být kill(). Nepoužívejte vtipná spojení, závislé 
na kultuře, jako je eatMyShorts() (sněz mi moje kraťasy), což znamená abort().

Říkejte to, co máte na mysli a myslete vážně to, co říkáte.

Volte jedno slovo pro jeden pojem 
Vyberte si jedno slovo pro každý pojem a zůstaňte u něj. Například je matoucí mít slova fetch, retrie-
ve a get jako ekvivalentní metody v různých třídách. Jak si budete pamatovat, které jméno metody 

4.  http://java.sun.com/products/javabeans/docs/spec.html.

Jména tříd
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patří do které metody? Bohužel si často budete muset vzpomínat, která společnost, skupina nebo jaký 
jednotlivec napsal knihovnu či třídu, abyste si zapamatovali, který termín byl použit. Jinak strávíte 
obrovské množství času prohledáváním hlavičkových souborů a předchozích vzorků kódu.

Moderní editovací prostředí, jako je Eclipse nebo IntelliJ – poskytují kontextově senzitivní vodítka, 
jako je například seznam metod, které můžete v daném objektu volat. Ale všimněte si, že seznam vám 
obvykle neposkytne poznámky, které jste si napsali u jmen funkcí nebo seznamů parametrů. Budete mít 
štěstí, pokud z deklarací funkcí dostanete jména parametrů. Jméno funkce musí být samostatně a musí 
být konzistentní v tom smyslu, že obdržíte správnou metodu bez dalšího dodatečného zkoumání.

Podobně je matoucí mít controller, manager nebo driver ve stejném kódu aplikace. Jaký je základ-
ní rozdíl mezi DeviceManager a ProtocolController? Proč nejsou názvy obou controller nebo 
manager?  Jsou to opravdu ovladače? Jméno vede k předpokladu, že tyto objekty jsou rozdílné a pat-
ří do různých tříd.

Konzistentní slovník je velké dobrodiní pro ty programátory, kteří musí váš kód používat.

Nepoužívejte slovní hříčky
Vyhněte se používání stejného slova pro dva různé účely. Použití stejného termínu pro dva různé 
pojmy je v podstatě slovní hříčka.

Budete-li dodržovat pravidlo „jedno slovo pro jeden pojem“, můžete dospět k mnoha třídám, které 
mají například metodu add. Pokud jsou návratové hodnoty a seznam parametrů u všech metod add 
sémanticky ekvivalentní, vše je v pořádku.
Někdo by se však mohl rozhodnout používat slovo add z důvodu „konzistence“, i když ve skutečnosti 
nejde o přidávání ve stejném smyslu. Řekněme, že máme mnoho tříd, kde metoda add vytvoří novou 
hodnotu sečtením nebo zřetězením dvou existujících hodnot. Řekněme nyní, že píšeme novou třídu 
s metodou, která ukládá svůj jediný parametr do kolekce. Měli bychom tuto metodu pojmenovat jako 
add? Mohlo by se to zdát konzistentní, protože máme tolik jiných metod add, ale v tomto případě je 
sémantika jiná, takže bychom ji měli pojmenovat jako insert nebo append. Nazvat tuto metodu jmé-
nem add by byla slovní hříčka.

Naším cílem jako autorů je vytvořit natolik srozumitelný kód, nakolik je to jen možné. Chceme, aby 
čtení našeho kódu bylo rychlým sbíráním smetany a ne předmětem intenzivního studia. Chceme 
používat model populárního brožovaného vydání, ve kterém autor zodpovídá za to, že je mu rozumět, 
a ne akademický model, v němž musí žák význam z papírových stránek vydolovat.

Používejte jména z domény řešení
Nezapomínejte na to, že lidé, kteří budou číst váš kód, budou programátoři. Takže se neostýchejte použí-
vat termíny z oboru počítačů, názvy algoritmů, vzorů, matematické termíny atd. Není rozumné vytahovat 
všechna jména z  domény problému, protože nechceme, aby naši spolupracovníci museli běhat sem a tam 
k zákazníkovi a ptát se ho, co jednotlivá jména znamenají, když tento pojem znají pod jiným jménem.

Jméno AccountVisitor znamená mnoho pro programátora, který je obeznámen s návrhovým vzorem 
VISITOR.  Který programátor by nevěděl, co to znamená JobQueue? Programátoři musí dělat mnoho 
technických věcí. Volba technického jména pro tyto záležitosti je nejvhodnější.
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Používejte jména domén problému
Jestliže se jméno pro to, co právě děláte, v  „programátorštině“ nevyskytuje, použijte název z pro-
blémové domény. Alespoň se programátor, který bude udržovat váš kód, může zeptat doménového 
experta, co to znamená. 

Oddělování pojmů z domény řešení a z domény problému je část práce dobrého programátora a ná-
vrháře. Kód, který má více co dělat s pojmy problémové domény, by měl mít jména odvozená z ní.

Přidejte smysluplné souvislosti
Existuje několik jmen, která jsou smysluplná sama od sebe – ale většina z nich není. Naopak, pro vaše-
ho čtenáře je potřebujete umístit do kontextu a uzavřít do dobře pojmenovaných tříd, funkcí nebo 
jmenných prostorů. Když vše selže, jako poslední řešení můžeme použít před jménem předponu.

Představte si, že máte proměnné s názvem firstName, lastName, street, houseNumber, city, state 
a zipcode. Když jsou pohromadě, je naprosto jasné, že tvoří adresu. Ale co když uvidíte proměnnou 
state samostatně použitou v metodě? Odvodili byste si automaticky, že se jedná o část adresy?
Názvy můžete uvést do souvislostí použitím předpon: addrFirstName, addrLastName, addrState atd. Čte-
náři alespoň porozumí tomu, že tyto proměnné jsou součástí větší struktury. Lepším řešením by samozřej-
mě bylo vytvořit třídu jménem Address. Pak i překladač ví, že proměnná patří do širších souvislostí.

Podívejte se na metodu ve výpisu 2.1. Potřebují proměnné smysluplnější kontext? Jméno funkce posky-
tuje jen část kontextu, algoritmus pak dává zbytek. Když si jednou tyto funkce projdete, uvidíte, že tři 
proměnné number, verb a pluralModifier jsou součástí zprávy „odhadni statistiku“. Zde je bohužel 
nutné kontext dedukovat. Při prvním pohledu na metodu jsou významy proměnných nejasné.

Výpis 2.1. Proměnné s nejasným kontextem
private void printGuessStatistics(char candidate, int count) {
   String number;
   String verb;
   String pluralModifier;
   if (count == 0) {
      number = „no“;
      verb = „are“;
      pluralModifier = „s“;
   } else if (count == 1) {
      number = „1“;
      verb = „is“;
      pluralModifier = „“;
   } else {
      number = Integer.toString(count);
      verb = „are“;
      pluralModifier = „s“;
   }
   String guessMessage = String.format(
   „There %s %s %s%s“, verb, number, candidate, pluralModifier
   );
   print(guessMessage);
}

Používejte jména domén problému
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50 Kapitola 2: Smysluplná jména

Funkce je poněkud dlouhá a proměnné jsou používány v celém rozsahu. Abychom funkci rozdělili na 
menší části, musíme vytvořit třídu  GuessStatisticsMessage a v ní zřídit tři pole proměnných. Pro 
tyto tři proměnné to poskytne srozumitelný kontext. Jsou definitivně částí třídy GuessStatistics-
Message. Zdokonalení kontextu rovněž umožňuje, aby se algoritmus stal mnohem čistějším tím, že 
bude rozdělen na více malých funkcí. (Viz výpis 2.2.)

Výpis 2.2. Proměnné mají kontext
public class GuessStatisticsMessage {
   private String number;
   private String verb;
   private String pluralModifier;
   public String make(char candidate, int count) {
      createPluralDependentMessageParts(count);
      return String.format(
         „There %s %s %s%s“,
         verb, number, candidate, pluralModifier );
   }
   private void createPluralDependentMessageParts(int count) {
      if (count == 0) {
         thereAreNoLetters();
      } else if (count == 1) {
         thereIsOneLetter();
      } else {
         thereAreManyLetters(count);
      }
   }
   private void thereAreManyLetters(int count) {
      number = Integer.toString(count);
      verb = „are“;
      pluralModifier = „s“;
   }
   private void thereIsOneLetter() {
      number = „1“;
      verb = „is“;
      pluralModifier = „“;
   }
   private void thereAreNoLetters() {
      number = „no“;
      verb = „are“;
      pluralModifier = „s“;
   }
}

Nepřidávejte kontext bezdůvodně
V imaginární aplikaci jménem „Gas station deluxe“ není dobré dávat každé třídě předponu GSD. 
Upřímně řečeno byste pracovali v rozporu s posláním vašich nástrojů. Zadáte G, stisknete klávesu pro 
dokončení vstupu a budete odměněni kilometr dlouhým seznamem všech tříd systému. Je to rozum-
né? Proč vývojovému systému jeho pomoc ztěžovat? 
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Dejme tomu, že jste podobně vymysleli v účtovacím modulu GSD třídu MailingAddress a pojmeno-
vali jste ji GSDAccountAddress. Později budete potřebovat elektronickou adresu pro aplikaci zpraco-
vávající kontakty se zákazníky. Použijete jméno GSDAccountAddress? Zní to jako to správné jméno? 
Deset ze sedmnácti znaků je nadbytečných nebo nevýznamných.

Kratší jména jsou obecně lepší než delší, pokud jsou srozumitelná. Nepřidávejte ke jménu žádný další 
kontext, není-li to nezbytné.

Jména accountAddress a customerAddress jsou dobrá pro instance třídy Address, ale mohla by 
být špatná pro třídy. Jméno Address je dobré pro třídu. Pokud potřebuji rozlišit adresu MAC, adresu 
portu nebo adresu webu, mohl bych uvažovat o PostalAddress, MAC nebo URI. Výsledná jména jsou 
preciznější, což je hlavním tématem vytváření jmen.

Slovo na závěr
Na výběru dobrých jmen je nejobtížnější, že vyžaduje dobré popisné schopnosti a sdílení kulturního 
zázemí. Je to spíše věcí učení než technickou, obchodní nebo řídicí záležitostí. Výsledkem je, že se to 
v tomto oboru mnoho lidí dělat opravdu dobře nenaučí.

Lidé se také bojí věci přejmenovávat, protože se bojí, že by jiní vývojáři mohli oponovat. My tyto obavy 
nesdílíme a zjišťujeme, že jsme vlastně vděčni, když se jména mění (k lepšímu). Většinu času skutečně 
jména tříd nebo metod nememorujeme. Používáme moderní nástroje, abychom se vypořádali s detai-
ly a mohli se soustředit na to, zda je možné číst kód jako odstavce a věty nebo alespoň jako tabulky 
a datové struktury (věta nemusí zobrazovat data tím nejlepším způsobem). Možná, že přejmenováním 
někoho překvapíte, stejně jako když kód jakkoli jinak vylepšíte. Nenechte se na své dráze zastavit.

Řiďte se některými z těchto pravidel a podívejte se, zda tím čitelnost vašeho kódu nezlepšujete. Pokud 
udržujete kód někoho jiného, použijte k řešení těchto problémů nástroje pro refaktorování. Vyplatí se 
to krátkodobě a bude se to vyplácet i dlouhodobě.

Slovo na závěr
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K A P I T O L A  3

Funkce

V této kapitole najdete:

Malá!
Dělejte jen jednu věc
Jedna úroveň abstrakce na funkci
Čtení kódu odshora dolů: metoda sestupu
Příkazy Switch
Používejte popisná jména
Argumenty funkcí
Žádné vedlejší efekty
Oddělování příkazů a dotazů
Dejte přednost výjimkám před vracením 

 chybových kódů
Neopakujte se
Strukturované programování
Jak napíšete funkci, jako je tato?
Závěr
Literatura
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V raných dobách programování jsme své systémy budovali z rutin a subrutin. Později, v dobách For-
tranu a PL/1, jsme je budovali z programů, podprogramů a funkcí. Z těchto počátečních dob přeži-
ly do dnešních dnů jen funkce. Funkce jsou velmi důležitou částí organizace jakéhokoli programu. 
Tématem této kapitoly je, jak je psát dobře.

Podívejte se na výpis 3.1. V nástroji FitNesse1 je těžké najít nějakou dlouhou funkci, ale po nějakém 
hledání jsem našel tuhle. Nejen že je dlouhá, ale obsahuje zdvojený kód, mnoho podivných řetězců, 
mnoho zvláštních a neobvyklých datových typů nebo prvků API. Podívejte se na to, co z toho bude-
te schopni pochopit v následujících třech minutách.

Výpis 3.1. HtmlUtil.java (FitNesse 20070619)
public static String testableHtml(
   PageData pageData,
   boolean includeSuiteSetup
)  throws Exception {
   WikiPage wikiPage = pageData.getWikiPage();
   StringBuffer buffer = new StringBuffer();
   if (pageData.hasAttribute(“Test”)) {
      if (includeSuiteSetup) {
         WikiPage suiteSetup =
            PageCrawlerImpl.getInheritedPage(
               SuiteResponder.SUITE_SETUP_NAME, wikiPage
            );
         if (suiteSetup != null) {
            WikiPagePath pagePath =
               suiteSetup.getPageCrawler().getFullPath(suiteSetup);
            String pagePathName = PathParser.render(pagePath);
            buffer.append(“!include -setup .”)
                  .append(pagePathName)
                  .append(“\n”);
         }
      }
      WikiPage setup =
         PageCrawlerImpl.getInheritedPage(“SetUp”, wikiPage);
      if (setup != null) {
         WikiPagePath setupPath =
            wikiPage.getPageCrawler().getFullPath(setup);
         String setupPathName = PathParser.render(setupPath);
         buffer.append(“!include -setup .”)
               .append(setupPathName)
               .append(“\n”);
      }
   }
   buffer.append(pageData.getContent());
   if (pageData.hasAttribute(“Test”)) {
      WikiPage teardown =
         PageCrawlerImpl.getInheritedPage(“TearDown”, wikiPage);
      if (teardown != null) {
         WikiPagePath tearDownPath =

1.  Nástroj s otevřeným zdrojovým kódem. www.fitnesse.org.

Kapitola 3: Funkce
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            wikiPage.getPageCrawler().getFullPath(teardown);
         String tearDownPathName = PathParser.render(tearDownPath);
         buffer.append(“\n”)
               .append(“!include -teardown .”)
               .append(tearDownPathName)
               .append(“\n”);
      }
      if (includeSuiteSetup) {
         WikiPage suiteTeardown =
            PageCrawlerImpl.getInheritedPage(
               SuiteResponder.SUITE_TEARDOWN_NAME,
               wikiPage
            );
         if (suiteTeardown != null) {
            WikiPagePath pagePath =
               suiteTeardown.getPageCrawler().getFullPath (suiteTeardown);
            String pagePathName = PathParser.render(pagePath);
            buffer.append(“!include -teardown .”)
                  .append(pagePathName)
                  .append(“\n”);
         }
      }
   }
   pageData.setContent(buffer.toString());
   return pageData.getHtml();
}

Rozumíte této funkci po třech minutách studia? Pravděpodobně ne. Děje se tam toho příliš mnoho 
a je tam příliš mnoho různých úrovní abstrakce. Jsou tam podivné řetězce a řada divných volání 
funkcí promíchaných s vnořenými příkazy if, řízených příznaky.

Avšak po několika jednoduchých extrakcích metod, několikerém přejmenování a s trochou restruk-
turování jsem dokázal vystihnout účel této funkce na devíti řádcích výpisu 3.2. Podívejte se, zda 
dokážete během příštích tří minut porozumět tomuhle.

Výpis 3.2. HrmlUtil.java (po refaktorování)
public static String renderPageWithSetupsAndTeardowns(
   PageData pageData, boolean isSuite
) throws Exception {
   boolean isTestPage = pageData.hasAttribute(„Test“);
   if (isTestPage) {
      WikiPage testPage = pageData.getWikiPage();
      StringBuffer newPageContent = new StringBuffer();
      includeSetupPages(testPage, newPageContent, isSuite);
      newPageContent.append(pageData.getContent());
      includeTeardownPages(testPage, newPageContent, isSuite);
      pageData.setContent(newPageContent.toString());
   }
   return pageData.getHtml();
}

Funkce
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Pokud se nezabýváte FitNesse, pravděpodobně nebudete rozumět všem detailům. Přesto zřejmě 
pochopíte, že tato funkce zahrnuje nějaké nastavení a rozdělení stránky do testovací stránky a poté 
ji vrátí ve formátu HTML. Pokud jste obeznámeni s testovací šablonou JUnit,2 pravděpodobně jste 
pochopili, že tato funkce patří do nějaké testovací šablony založené na webové technologii. A to je 
samozřejmě správně. Je celkem jednoduché tuto informaci vytušit z výpisu 3.2, ale výpis 3.1 ji dost 
zatemňuje.

Takže proč je funkce z výpisu 3.2 snadno čitelná a srozumitelná? Jak to uděláme, aby funkce doká-
zala sdělit svůj záměr? Jaké vlastnosti musí naše funkce mít, aby umožnila příležitostnému čtenáři 
intuitivně pochopit, jaký druh programu v sobě skrývají?

Malá!
Prvním pravidlem pro psaní funkcí je, že by měly být malé. Druhým pravidlem je, že by měly být 
ještě menší. Tohle není tvrzení, které bych mohl nějak odůvodnit. Nemohu poskytnout žádné odka-
zy na výzkum, který dokázal, že velmi malé funkce jsou lepší. Mohu vám říci, že jsem během minu-
lých čtyřiceti let psal funkce všech možných délek. Napsal jsem několik příšerných ohavností, dlou-
hých na tři tisíce řádků. Napsal jsem funkce v rozsahu sto až tři sta řádků. A také jsem napsal funkce 
s dvaceti až třiceti řádky. Tato zkušenost mě naučila metodou pokusů a chyb, že by funkce měly být 
velmi malé.

V osmdesátých letech jsme říkávali, že by funkce neměla být delší, než je zaplněná obrazovka. To 
jsme samozřejmě tvrdili v časech, kdy obrazovky VT100 měly 24 řádek a 80 sloupců a naše editory 
používaly 4 řádky pro administrativní účely. Dnes se zmenšeným fontem a pěkným velkým moni-
torem můžete umístit 150 znaků na řádku a 100 a více řádek na obrazovku. Řádky by neměly být 
delší než 150 znaků. Funkce by neměly být dlouhé 100 řádků. Funkce by zřídkakdy měly být dlou-
hé 20 řádků.

Jak krátká by funkce měla být? Navštívil jsem v roce 1999 Kenta Becka v jeho domě v Oregonu. Sedli 
jsme si a něco jsme programovali. V jednom okamžiku mi ukázal pěkný malý prográmek v jazyce 
Java založený na knihovně Swing, který se jmenoval Sparkle. Vytvářel na obrazovce vizuální efekt 
podobný kouzelné hůlce pohádkové kmotry z filmu Cindarella. Když jste pohybovali myší, odle-
tovaly od kurzoru jiskry a s pěkným jiskřením padaly na spodní část okna jakoby skrz gravitační 
pole. Když mi Kent ukázal kód, byl jsem ohromen, jak byly všechny funkce krátké. Byl jsem zvyklý 
na funkce z programů používajících Swing, které zabraly kilometry vertikálního prostoru. V tomto 
programu byla každá funkce dlouhá dva, tři nebo čtyři řádky. Každá z nich byla jasná a samozřej-
má. Každá mluvila za sebe. A každá vás naváděla na další funkce podle daného pořadí. Takhle krát-
ké by měly vaše funkce být!3

Jak krátké by měly být vaše funkce? Měly by být obvykle kratší, než na výpise 3.2! Opravdu, výpis 3.2 
by měl být zkrácen na délku výpisu 3.3.

2.  Testovací nástroj pro jednotkové testování Javy s otevřeným zdrojovým kódem, www.junit.org.

3. Požádal jsem Kenta, zda ještě nemá kopii, ale nemohl žádnou najít. Prohledal jsem své staré počítače, ale bezvý-
sledně. Z tohoto programu zůstalo vše jen v mé paměti.
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Výpis 3.3. HtmlUtil.java (po refaktorování)
public static String renderPageWithSetupsAndTeardowns(
   PageData pageData, boolean isSuite) throws Exception {
   if (isTestPage(pageData))
      includeSetupAndTeardownPages(pageData, isSuite);
   return pageData.getHtml();
}

Bloky a odsazování

Tohle znamená, že bloky v příkazech if, else, while a jiných by měly mít délku jen jednoho řádku, 
který by měl pravděpodobně volat funkci. Nejen že funkce v závorkách zůstává krátká, ale tento 
způsob má rovněž i svou dokumentační hodnotu, protože funkce volaná z bloku může mít dobré 
popisné jméno.

Také z toho vyplývá, že funkce by neměly být tak velké, aby obsahovaly vnořené struktury. Úroveň 
odsazení funkce by proto neměla být větší než jedna nebo dvě. To dělá samozřejmě funkci čitelněj-
ší a srozumitelnější.

Dělejte jen jednu věc
Mělo by být zcela jasné, že kód ve výpisu 3.1 dělá mnohem 
více než jen jednu věc. Vytváří mimo jiné vyrovnávací paměti, 
poskytuje stránky, hledá zděděné stránky, poskytuje cesty, při-
dává tajuplné řetězce a generuje kód HTML. Výpis 3.1 je výpi-
sem kódu, který má spoustu práce, jenž provádí řadu různých 
úkolů. Obsahuje nastavení a dělení na testovací stránky.

Následující rada se objevuje v různých formách již třicet let,  
ne-li více.

FUNKCE BY MĚLA DĚLAT JEN JEDNU VĚC. MĚLA BY JI 
DĚLAT DOBŘE. NEMĚLA BY DĚLAT NIC JINÉHO.

Problém s tímto tvrzením je, že je těžké říci, co znamená „jedna věc“. Dělá kód na výpisu 3.3 jednu 
věc? Je jednoduché přijít na to, že provádí tři věci:

1. Určuje, zda jde o testovací stránku.
2. Pokud ano, zahrne nastavení a dělení.
3. Vrátí stránku v kódu HTML.

Takže, o který případ jde? Dělá tato funkce jednu nebo tři věci? Všimněte si, že tři kroky této funkce 
jsou na stejné úrovni abstrakce pod uvedeným názvem funkce. Funkci můžeme v angličtině popsat 
jako krátký paragraf začínající TO:4

TO RenderPageWithSetupsAndTeardowns, we check to see whether the page is a test page and if so, 
we include the setups and teardowns. In either case we render the page in HTML.

4.  Jazyk LOGO používal klíčové slovo „TO“ stejným způsobem, jako používají jazyky Ruby a Python klíčové slovo 
„def “. Každá funkce tedy začínala slovem „TO“. Mělo to zajímavý vliv na způsob, jakým byly funkce navrhovány.

Dělejte jen jednu věc
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Přeložíme-li i jméno funkce, můžeme předchozí odstavec přepsat takto:

Abychom VykresliliStránkuSNastavenímARozdělením, zkontrolujeme, zda se nejedná o testovací 
stránku, a pokud ano, zahrneme do ní nastavení a dělení. V každém případě vygenerujeme strán-
ku v kódu HTML.

Pokud funkce provádí jen ty kroky, které jsou jednu úroveň pod uvedeným názvem funkce, pak tato 
funkce provádí jednu věc. Nakonec důvodem, proč píšeme funkce, je rozložení rozsáhlého pojmu 
(jinými slovy názvu funkce) na množinu kroků následující abstrakční úrovně.

Mělo by být naprosto jasné, že výpis 3.1 obsahuje kroky mnoha různých úrovní abstrakce. To zna-
mená, že zcela jasně dělá více než jednu věc. Výpis 3.2 má dokonce dvě úrovně abstrakce, což lze 
dokázat tím, že jsme schopni její rozsah snížit. Ale výpis 3.3 by bylo velmi obtížné nějak smysluplně 
zkrátit. Mohli bychom extrahovat příkaz if do funkce s názvem includeSetupsAndTeardownsIf-

TestPage, ale to jen zopakuje daný kód, aniž by se úroveň abstrakce změnila.

Jiným způsobem, jak zjistit, že funkce dělá více než „jednu věc“, je extrahovat z ní jinou funkci 
s názvem, který není jen zopakováním předchozí implementace [O34].

Sekce uvnitř funkcí

Podívejte se na výpis 4.7 na straně 88. Všimněte si, že funkce generatePrimes (generování prvo-
čísel) je rozdělena na sekce označené deklarace, inicializace a síto. Tohle je evidentní symptom, 
že funkce provádí více než jednu činnost. Funkce, které provádějí jednu věc, nemohou být logicky 
rozděleny na sekce. 

Jedna úroveň abstrakce na funkci
Abychom měli jistotu, že naše funkce provádějí „jednu věc“, potřebujeme mít jistotu, že příkazy 
v rámci naší funkce jsou na stejné úrovni abstrakce. Není obtížné zjistit, že výpis 3.1 tohle pravidlo 
porušuje. Jsou zde koncepty s vysokým stupněm abstrakce, jako třeba getHtml(), jiné jsou na střed-
ní úrovni, jako třeba String pagePathName = PathParser.render(pagePath), a další, které jsou 
na nízké úrovni, jako třeba .append(„\n“).

Míchání úrovní abstrakce v rámci jedné funkce je vždy matoucí. Čtenáři nemusejí být schopni říci, 
zda konkrétní výraz je základním konceptem nebo detailem. Horší případ nastává, když jsou jed-
nou detaily pomíchány se základními pojmy, více a více detailů vroste do kódu funkce, což se podo-
bá rozbitým oknům.

Čtení kódu odshora dolů: metoda sestupu
Kód chceme číst jako vyprávění odshora dolů5.  Chceme, aby za každou funkcí následovaly funkce 
abstrakce další úrovně, abychom program mohli číst a během sestupného čtení seznamu funkcí jít 
v jednom čase o jednu úroveň abstrakce níže. Tohle nazývám metoda sestupu.

Jinými slovy, chceme číst kód programu, jako by to byla sada odstavců TO, z nichž každý popisuje 
současnou úroveň abstrakce a odkazuje se na další odstavce TO o jednu úroveň níže.

5.  [KP78], p. 37.
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Abychom zahrnuli nastavení a dělení, zahrneme nejdříve nastavení, poté zahrneme obsah testo-
vací stránky a poté dělení.

Abychom zahrnuli nastavení, zahrneme nastavení sady, jestliže se jedná o sadu, poté zahrneme 
obvyklé nastavení.

Abychom zahrnuli nastavení sady, prohledáme nadřazenou hierarchii stránky „SuiteSetUp“ a při-
dáme příkaz include s cestou k této stránce.

Abychom prohledali nadřazenou...

Ukazuje se, že pro programátory je velmi obtížné se tohle pravidlo naučit a psát funkce tak, aby zůsta-
ly v jedné úrovni abstrakce. Ale zvládnout tento trik je opravdu velmi důležité. Je to klíčem k tomu, 
aby funkce zůstaly krátké, a k zabezpečení, že provádějí jen „jednu věc“. Psaní kódu, který lze číst 
shora dolů jako množinu odstavců TO („ABYCHOM“), je efektivní technikou, jež udržuje úrovně 
abstrakce konzistentní.

Podívejte se na výpis 3.7 na konci této kapitoly. Ukazuje celou funkci testableHtml po refaktorová-
ní na základě výše popsaných pravidel. Všimněte si, jak každá funkce uvádí následující a jak každá 
z nich zůstává na konzistentní úrovni abstrakce.

Příkazy Switch
Je obtížné napsat krátký příkaz switch.6 I kdyby měl příkaz switch jen dva řádky s case, je to více, 
než bych u jednoduchého bloku nebo funkce chtěl vidět. Je také obtížné napsat příkaz switch, který 
by prováděl jen jednu věc. Příkazy switch už ze své podstaty provádějí vždy N úkolů. Bohužel se jim 
nemůžeme vždy vyhnout, ale můžeme zajistit, že každý příkaz switch bude skryt v třídách nízké 
úrovně a nebude se nikdy opakovat. Je samozřejmé, že k tomu využijeme polymorfismus. 

Podívejte se na výpis 3.4. Ukazuje pouze jednu z operací, která může záviset na typu zaměstnance.

Výpis 3.4. Payroll.Java
public Money calculatePay(Employee e)
   throws InvalidEmployeeType {
      switch (e.type) {
         case COMMISSIONED:
            return calculateCommissionedPay(e);
         case HOURLY:
            return calculateHourlyPay(e);
         case SALARIED:
            return calculateSalariedPay(e);
         default:
            throw new InvalidEmployeeType(e.type);
   }
}

Tato funkce v sobě skrývá několik problémů. Za prvé je dlouhá a při zvyšování počtu typů zaměst-
nanců se bude dále zvětšovat. Za druhé se zjevně věnuje více než jedné věci. Za třetí porušuje princip 

6.  Tím samozřejmě myslím i zřetězené příkazy if/else.

Příkazy Switch
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jedné odpovědnosti7 (Single Responsibility Principle – SRP), protože existuje více než jeden důvod 
ke změnám. Za čtvrté, porušuje princip otevřenosti a uzavřenosti (OCP – Open Closed Principle)8, 
protože kód musí být upravován, kdykoliv přidáme nové typy. Ale možná že nejhorší problém této 
funkce spočívá v tom, že existuje neomezené množství jiných funkcí, které mohou mít stejnou struk-
turu. Například bychom mohli mít

isPayday(Employee e, Date date),

nebo

deliverPay(Employee e, Money pay),

nebo spoustu jiných. Všechny mohou mít tutéž zhoubnou strukturu. Řešení tohoto problému spo-
čívá v pohřbení tohoto příkazu do suterénu abstraktní továrny (ABSTRACT FACTORY)9,  aby nebyl 
nikomu na očích. Abstraktní továrna bude využívat příkaz switch  při vytváření příslušných objektů 
typu Employee, nebo typů odvozených, a různé funkce, jako jsou calculatePay, isPayday, budou 
polymorfně volány přes rozhraní třídy Employee.

Moje obecné pravidlo pro příkazy switch je, že je lze tolerovat, pokud se objeví jen jednou, použí-
vají se pro vytváření polymorfních objektů a jsou skryty za vazbu danou děděním tak, že jsou pro 
zbytek systému neviditelné [O23]. Samozřejmě že každá situace je jedinečná a existují okamžiky, kdy 
já sám jednu nebo několik částí tohoto pravidla porušuji.

Výpis 3.5. Employee a Factory
public abstract class Employee {
   public abstract boolean isPayday();
   public abstract Money calculatePay();
   public abstract void deliverPay(Money pay);
}
-----------------
public interface EmployeeFactory {
   public Employee makeEmployee(EmployeeRecord r) throws InvalidEmployeeType;
}
-----------------
public class EmployeeFactoryImpl implements EmployeeFactory {
   public Employee makeEmployee(EmployeeRecord r) throws InvalidEmployeeType {
      switch (r.type) {
         case COMMISSIONED:
            return new CommissionedEmployee(r) ;
         case HOURLY:
            return new HourlyEmployee(r);
         case SALARIED:
            return new SalariedEmploye(r);
         default:

7.  a. http://en.wikipedia.org/wiki/Single_responsibility_principle
b. http://www.objectmentor.com/resources/articles/srp.pdf. 

8.  a. http://en.wikipedia.org/wiki/Open/closed_principle
b. http://www.objectmentor.com/resources/articles/ocp.pdf.

9.  [GOF].

K1646.indd   60K1646.indd   60 31.7.2009   13:5731.7.2009   13:57



61

           throw new InvalidEmployeeType(r.type);
      }
   }
}

Používejte popisná jména
Ve výpisu 3.7 jsem změnil název funkce z příkladu testableHtml na SetupTeardownIncluder.
render. To je mnohem lepší název, protože lépe popisuje činnost funkce. Také všem soukromým 
metodám jsem dal popisná jména, jako například isTestable nebo includeSetupAndTeardownPa-
ges. Hodnota dobrých jmen je neocenitelná. Vzpomeňte si na Wardův princip: „Čistý kód poznáte 
podle toho, že každá procedura, kterou procházíte, se ukáže být tím, co jste do značné míry předpoklá-
dali.“ Polovina úsilí k dosažení tohoto principu spočívá ve výběru dobrých jmen pro krátké funk-
ce, které dělají jen jednu věc. Čím je funkce kratší a jednoznačněji zaměřená, tím jednodušší bude 
vybrat pro ni popisné jméno.

Nebojte se vytvářet dlouhá jména. Dlouhé popisné jméno je lepší než jméno krátké a tajuplné. Dlouhé 
popisné jméno je lepší než dlouhý popisný komentář. Pro vytváření jmen používejte pravidla, která 
umožňují, aby bylo možné snadno číst složená slova v názvech funkcí a tyto složeniny pak používej-
te ve jménech, aby tím bylo řečeno, co funkce dělá.

Nebojte se věnovat výběru jména dost času. Měli byste rozhodně vyzkoušet několik různých jmen 
a s každým z nich si kód přečíst. U moderních integrovaných vývojových prostředí, jako je Eclip-
se nebo IntelliJ, je změna jména jednoduchá. Použijte některé z těchto prostředí a zkoušejte různá 
jména, dokud nenaleznete to správné, jež je popisné tak, jak jen to je možné.

Výběr popisného jména projasní návrh modulu ve vaší hlavě a pomůže vám vylepšit ho. Není neob-
vyklé, že hledání dobrého jména vyústí ve vhodnou restrukturalizaci kódu.

V otázce jmen buďte konzistentní. Pro jména funkcí používejte stejné fráze, podstatná jména nebo 
slovesa, která si vybíráte pro své moduly. Podívejte se například na jména includeSetupAndTear-
downPages, includeSetupPages, includeSuiteSetupPage a includeSetupPage. Podobná frazeologie 
jmen umožňuje, aby tato posloupnost dokázala něco sdělit. Kdybych vám opravdu ukázal pouze výše 
uvedenou posloupnost, ptali byste se sami sebe: „Kde je includeTeardownPages, includeSuiteTear-
downPage a includeTeardownPage?“ Což odpovídá tomu „...co jste do značné míry předpokládali.“

Argumenty funkcí
Ideální počet argumentů funkce je nula. Jako další v počtu následuje 
jeden (monadická funkce), těsně následován dvěma (dyadická funk-
ce). Třem argumentům (triadická) je třeba se vyhnout, kdykoliv je 
to možné. Počet více než tří (polyadické funkce) vyžaduje důkladné 
zdůvodnění – a pak by se stejně neměl používat.

Argumenty nejsou jednoduchou záležitostí. Vyžadují mnoho kon-
cepční energie. To je důvodem, proč jsem se v našem příkladu téměř 
všech zbavil. Podívejte se například ve vzorovém kódu na proměn-
nou StringBuffer. Mohli bychom ji předávat jako argument a ji 

Argumenty funkcí
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nevytvářet jako instanční proměnnou, ale pak by si ji naši čtenáři během každého čtení museli nějak 
interpretovat. Když čtete sdělení, které vám poskytuje modul, je název includeSetupPage() srozu-
mitelnější než includeSetupPageInto(newPageContent).  Argument leží v jiné úrovni abstrakce 
než jméno funkce a nutí vás znát podrobnosti neboli StringBuffer, který v daném okamžiku není 
nijak důležitý.

Argumenty jsou těžkým oříškem i z pohledu testování. Představte si problémy při psaní všech mode-
lových případů, abyste se ujistili, že všechny možné kombinace argumentů fungují správně. Pokud 
žádné nemáme, je to triviální. Pokud máme jeden argument, není to tak obtížné. Se dvěma argu-
menty je problém o něco horší. S více než se dvěma argumenty může být testování všech kombinací 
možných hodnot dost skličující.

Výstupní argumenty jsou hůře srozumitelné než argumenty vstupní. Když čteme kód funkce, jsme 
zvyklí uvažovat tak, že informace vstupuje do funkce pomocí argumentů a vystupuje ven jako návra-
tová hodnota. Obvykle neočekáváme, že by informace pomocí argumentů vystupovala ven. Takže 
výstupní argumenty nám mohou způsobovat dvojitou práci. Jeden vstupní argument je druhou nej-
lepší možností hned po variantě bez argumentů. Název SetupTeardownIncluder.render(pageDa-
ta)je celkem lehce srozumitelný. Je jasné, že budeme získávat data v objektu pageData.

Běžné tvary funkce s jedním argumentem

Existují dva velmi obecné důvody, proč funkci předávat jen jeden argument. Tímto argumen-
tem se můžete dotazovat, jako například ve funkci boolean fileExists(“MyFile”). Nebo jej 
můžete zpracovávat a transformovat na něco jiného a pak jej vrátit. Například funkce InputStre-
am fileOpen(“MyFile”) transformuje název souboru typu String na návratovou hodnotu typu 
InputStream. Když čtenáři čtou kód funkce, očekávají tato dvě použití. Měli byste používat jména, 
která jasně vymezují rozdíl, a vždy používejte tyto dva tvary v konzistentním kontextu. (Viz níže stať 
Oddělování příkazů a dotazů.)

Poněkud méně obvyklým, ale stále velmi užitečným tvarem funkce s jedním argumentem je událost. 
U této formy existuje nějaký vstupní argument, ale neexistuje výstupní argument. Program má inter-
pretovat volání této funkce jako událost a použít její argument tak, aby změnil stav systému. Napří-
klad  void passwordAttemptFailedNtimes(int attempts). Tento tvar používejte opatrně. Čtenář 
by měl jasně vědět, že jde o událost. Volte opatrně jména i kontext.

Zkuste se vyhnout jakýmkoliv funkcím s jedním argumentem, které se těmto pravidlům vymyka-
jí, jako například void includeSetupPageInto(StringBuffer pageText). Používání výstupního 
argumentu místo návratové hodnoty za účelem nějaké transformace je matoucí. Pokud funkce mění 
svoje vstupní argumenty, mělo by se to objevit v návratové hodnotě. Rozhodně je lepší String-
Buffer transform(StringBuffer in) než void transform(StringBuffer out), i když imple-
mentace prvního případu vrací jednoduchým způsobem vstupní argument. Alespoň stále vyhovuje 
formě transformace. 

Logické argumenty

Logické argumenty jsou špatné. Předávání logické proměnné funkci je opravdu strašný postup. Bez-
prostředně komplikuje signaturu metody a hlasitě volá, že tato funkce dělá více než jednu věc. Když 
je její hodnotou pravda, dělá jednu věc, a když to nepravda, dělá něco jiného!
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Ve výpisu 3.7 jsme neměli možnost volby, protože volající objekty již logickou hodnotu předávaly 
a já jsem chtěl omezit rozsah refaktorování na úroveň funkce a kódu pod ní. Přesto je pro slabého 
čtenáře volání metody render(true) pouhým matením. Když budeme slídit kolem dokola, zjistíme, 
že tvar render(boolean isSuite) je o něco lepší, ale ne příliš. Měli bychom funkci rozdělit na dvě: 
renderForSuite() a renderForSingleTest().

Funkce se dvěma argumenty

Funkce se dvěma argumenty (dyadická) je hůře pochopitelná než funkce s jedním argumentem. Napří-
klad funkce writeField(name) je srozumitelnější než writeField(output_Stream, name).10 

I když je význam obou alternativ jasný, když tu první přelétneme okem, uloží se nám její význam 
snadno do paměti. Druhá alternativa vyžaduje krátkou pauzu, dokud se nenaučíme první parame-
tr ignorovat. A to může nakonec samozřejmě vést k problémům, protože žádnou část kódu bychom 
nikdy neměli ignorovat. Část kódu, kterou ignorujeme, je místo, kde se mohou skrývat chyby.

Někdy jsou samozřejmě dva argumenty opodstatněné. Například příkaz Point p = new Point(0,0) 
je zcela odůvodnitelný. Kartézské souřadnice zcela přirozeně potřebují dva argumenty. Určitě bychom 
byli velmi překvapeni, kdybychom viděli new Point(0). Avšak dva argumenty jsou v tomto případě 
uspořádané složky jediné hodnoty! Na druhé straně output_Stream a name nemají ani přirozenou 
souvislost, ani přirozené uspořádání.

Dokonce i dyadické funkce, jako je assertEquals(expected, actual), jsou problematické. Koli-
krát jste vložili actual tam, kde mělo být expected? Tyto dva argumenty nemají žádné přirozené 
uspořádání. Pořadí expected a actual je konvencí, kterou se musíte naučit praxí.

Funkce se dvěma argumenty nejsou takovým zlem a určitě je někdy budete muset napsat. Ale měli 
byste mít na paměti, že to bude něco stát a že byste měli využít výhody dostupných mechanismů, 
kterými je možné je konvertovat na funkce s jedním argumentem. Můžete vytvořit například meto-
du writeField jako složku objektu outputStream, takže můžete napsat outputStream.writeFi-
eld(name). Nebo můžete vytvořit objekt outputStream jako členskou proměnnou aktuální třídy, 
takže jej nemusíte předávat. Nebo můžete extrahovat novou třídu, jako například FieldWriter, která 
přebírá objekt outputStream v konstruktoru a má metodu write.

Funkce se třemi argumenty

Funkce se třemi argumenty (triadické) jsou mnohem hůře srozumitelné než funkce se dvěma argu-
menty. Otázky uspořádání, pauzy a ignorování jsou více než dvakrát komplikovanější. Doporučuji 
být velmi opatrný, než takovou funkci vytvoříte.

Podívejme se například na běžné přetížení funkce assertEquals, které přebírá tři argumenty: assert-
Equals(message, expected, actual). Kolikrát jste četli message a mysleli si, že šlo o expected? 
Já jsem již mnohokrát u této konkrétní triadické funke narazil a zastavil se. Ve skutečnosti pokaždé, 
když ji vidím, dlouze přemýšlím a pak si uvědomím, že parametr message mám ignorovat.

10. Právě jsem skončil s refaktorováním  modulu, který používá dyadickou formu. Byl jsem schopen zavést outputStre-
am jako pole třídy a převést veškerá volání metody writeField do jednoargumentové podoby. Výsledek byl mnohem 
jasnější.

Argumenty funkcí
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Na druhé straně zde máme triádu, která není tak docela zákeřná: assertEquals(1.0,amount, .001). 
I když to stále vyžaduje více přemýšlení, v tomto případě se to vyplatí. Vždy je dobré mít na paměti, 
že rovnost dvou hodnot v pohyblivé čárce je relativní záležitost.

Objekty jako argumenty

Když se zdá, že funkce potřebuje více než dva nebo tři argumenty, je vhodné některé z nich zabalit 
do vlastní třídy. Uvažujte například o tom, jaký je rozdíl mezi následujícími dvěma deklaracemi:

Circle makeCircle(double x, double y, double radius);
Circle makeCircle(Point center, double radius);

Snížení počtu argumentů tím, že z nich vytvoříme objekt, může vypadat jako švindl, ale není tomu 
tak. Když se předávají společně skupiny proměnných, jako jsou ve výše uvedeném příkladu předávány 
parametry x a y, jsou pravděpodobně částí nějakého pojmu, který si zasluhuje samostatný název.

Seznamy argumentů

Někdy si přejeme předat funkci variabilní počet argumentů. Podívejme se například na metodu 
String.format:

String.format(„%s worked %.2f hours.“, name, hours);

Mají-li se všechny argumenty zpracovat tímtéž způsobem, jako jsou zpracovány ve výše uvedeném 
příkladu, pak jsou ekvivalentní jednomu argumentu typu List. Podle této úvahy je metoda String.
format vlastně dyadická. A skutečně, deklarace metody String.format, jak je uvedeno níže, urči-
tě dyadická je.

public String format(String format, Object... args)

Takže pro všechny se používá stejné pravidlo. Funkce, které mají proměnný počet argumentů, mohou 
být jedno-, dvoj- nebo dokonce tříargumentové. Ale bylo by chybou jim dávat více argumentů.

void monad(Integer... args);
void dyad(String name, Integer... args);
void triad(String name, int count, Integer... args);

Slovesa a klíčová slova

Výběr dobrého jména funkce může mít blízko k vysvětlování účelu funkce a k uspořádání a účelu 
argumentů. V případě jednoargumentové funkce by měla funkce spolu s argumentem tvořit nějakou 
velmi hezkou dvojici slovesa a podstatného jména. Například dvojice write(name) je velmi evoku-
jící. Ať už „name“ znamená cokoliv,  je to něco, co je „zapisováno“. Ještě lepší kombinací může být 
writeField(name), což nám říká, že „name“ je „field“ – datová složka.

Tento poslední případ je příkladem tvaru klíčového slova pro název funkce. Při používání tohoto 
tvaru kódujeme jména argumentů do názvu funkce. Například lze metodu assertEquals napsat 
lépe jako assertExpectedEqualsActual(expected, actual). To značně zmírňuje problém, jak si 
zapamatovat pořadí argumentů.
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Žádné vedlejší efekty
Vedlejší efekt je klamem. Vaše funkce slibuje, že bude provádět jednu věc, ale dělá zároveň něco jiného, 
skrytého. Někdy provede neočekávané změny proměnných ve své vlastní třídě. Někdy je provede na para-
metrech předávaných funkci nebo na systémových globálních proměnných. Ve všech případech jsou tyto 
změny nevyzpytatelné a škodlivé klamy, které často vyústí v dočasné vazby a závislosti na pořadí.

Podívejte se například na zdánlivě neškodnou funkci ve výpisu 3.6. Tato funkce používá standardní 
algoritmus na shodu proměnných userName a password.  Při shodě vrací hodnotu true a když něco 
není v pořádku, vrací hodnotu false. Ale má také vedlejší efekt. Naleznete jej?

Výpis 3.6. UserValidator.java
public class UserValidator {
   private Cryptographer cryptographer;
   public boolean checkPassword(String userName, String password) {
      User user = UserGateway.findByName(userName);
      if (user != User.NULL) {
         String codedPhrase = user.getPhraseEncodedByPassword();
         String phrase = cryptographer.decrypt(codedPhrase, password);
         if („Valid Password“.equals(phrase)) {
            Session.initialize();
            return true;
         }
      }
      return false;
   }
}

Vedlejším efektem je samozřejmě volání metody Session.initialize(). Funkce checkPassword 
ve svém názvu říká, že kontroluje heslo. Z názvu ale neplyne, že inicializuje relaci. Takže ten, kdo ji 
volá a věří tomu, co říká její název, riskuje smazání dat z aktuální relace, když se rozhodne zkontro-
lovat platnost uživatele.

Tento vedlejší efekt vytváří časově závislou vazbu. To znamená, že checkPassword lze volat jen v určitý 
okamžik (jinými slovy jen tehdy, je-li inicializace relace bezpečná). Pokud není volána podle tohoto 
pravidla, mohou být data relace neúmyslně ztracena. Časově závislé vazby jsou matoucí, zvláště když 
jsou skryty v podobě vedlejších efektů. Pokud se bez dočasné vazby neobejdete, měli byste to v názvu 
funkce dát jasně najevo. V tomto případě bychom mohli přejmenovat funkci checkPasswordAnd-
InitializeSession, přestože určitě porušuje pravidlo „dělej jednu věc“.

Výstupní argumenty

Argumenty jsou nejpřirozeněji brány jako vstupy pro funkce. Pokud máte za sebou alespoň několik 
let programování, jsem si jist, že jste se pozastavili nad argumentem, který byl ve skutečnosti argu-
mentem výstupním, nikoli vstupním. Například:

appendFooter(s);

Připojí tato funkce parametr s někam jako zápatí? Nebo připojí nějaké zápatí k parametru s? Je 
s nějaký vstup, nebo výstup? Při krátkém pohledu na signaturu funkce uvidíme:

Žádné vedlejší efekty
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public void appendFooter(StringBuffer report)

To nám otázku zodpoví, ale jen za cenu kontroly deklarace funkce. Cokoliv, co vás nutí kontrolovat 
signaturu funkce, znamená zdržení. Je to zastávka za účelem poznání a měli byste se jí vyhýbat.

V dobách před objektově orientovaným programováním bylo někdy nezbytné mít výstupní argumen-
ty. V objektově orientovaných jazycích se však potřeba výstupních argumentů značně snížila, protože 
jako výstupní parametr má fungovat this. Jinými slovy, bylo by lepší volat appendFooter jako

report.appendFooter();

Obecně bychom se měli výstupním argumentům vyhnout. Pokud musí vaše funkce měnit nějaký 
stav, ať změní stav svého vlastního objektu.

Oddělování příkazů a dotazů
Funkce by měly buď něco dělat, nebo na něco odpovídat, ale neměly by dělat obojí. Buď by vaše funkce 
měla měnit stav objektu, nebo by o tomto objektu měla dávat nějakou informaci. Bude-li dělat obojí, 
povede to k nedorozuměním. Podívejte se například na následující funkci:

public boolean set(String attribute, String value);

Tato funkce nastavuje hodnotu pojmenovaného atributu a vrací hodnotu true po úspěšné ope-
raci a hodnotu false, když žádný takový atribut neexistuje. To vede k podivnému příkazu, jako je 
tento:

if (set(„username“, „unclebob“))...

Představte si to z úhlu pohledu čtenáře. Co to znamená? Ptá se na to, zda byl atribut „username“ 
dříve nastaven na „unclebob“? Nebo se ptá, zda byl atribut „username“ úspěšně nastaven na „uncle-
bob“? Je těžké usuzovat na význam z volání funkce, protože není jasné, zda slovo „set“ je sloveso 
nebo přídavné jméno.

Autor měl v úmyslu, aby set bylo sloveso, ale z kontextu příkazu if se zdá, že jde o přídavné jméno, 
takže se příkaz čte jako „jestliže byl dříve atribut username nastaven na unclebob a ne „nastav atribut 
username na unclebob, a když to bude fungovat, pak...“ Mohli bychom to vyřešit přejmenováním 
funkce set na setAndCheckIfExists, ale v čitelnosti příkazu if nám to příliš nepomůže. Opravdo-
vé řešení je oddělit příkaz od dotazu, aby k této dvojznačnosti nemohlo dojít.

if (attributeExists(„username“)) {
   setAttribute(„username“, „unclebob“);
   ...
}

Dejte přednost výjimkám před vracením 

chybových kódů
Vracení chybových kódů z příkazových funkcí je drobné porušení pravidla oddělování příkazů a do-
tazů. Podporuje to použití příkazů jako výrazů v predikátech příkazů if.
if (deletePage(page) == E_OK)
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To nezpůsobuje nejasnost, zda jde o sloveso nebo přídavné jméno, ale vede ke hluboko vnořeným 
strukturám. Když vrátíte chybový kód, vytváříte problém, který spočívá v tom, že se volající musí 
chybou okamžitě zabývat.
if (deletePage(page) == E_OK) {
   if (registry.deleteReference(page.name) == E_OK) {
      if (configKeys.deleteKey(page.name.makeKey()) == E_OK){
         logger.log(“page deleted”);
      } else {
         logger.log(”configKey not deleted”);
      }
   } else {
      logger.log(”deleteReference from registry failed”);
   }
} else {
   logger.log(”delete failed”);
   return E_ERROR;
}

Na druhé straně, když použijete místo vracených chybových kódů výjimky, můžete kód pro zpraco-
vání chyb oddělit od bezchybné cesty kódu a lze jej zjednodušit:

try {
   deletePage(page);
   registry.deleteReference(page.name);
   configKeys.deleteKey(page.name.makeKey());
}
catch (Exception e) {
   logger.log(e.getMessage());
}

Extrahujte bloky Try/Catch

Bloky try/catch jsou již v samé podstatě nebezpečné. Zamlžují strukturu kódu a směšují zpraco-
vání chyb s normálním během programu. Je tedy lepší extrahovat těla bloků try/catch do samo-
statných funkcí.

public void delete(Page page) {
   try {
      deletePageAndAllReferences(page);
   }
   catch (Exception e) {
      logError(e);
   }
}
private void deletePageAndAllReferences(Page page) throws Exception {
   deletePage(page);
   registry.deleteReference(page.name);
   configKeys.deleteKey(page.name.makeKey());
}
private void logError(Exception e) {
   logger.log(e.getMessage());
}

Dejte přednost výjimkám před vracením chybových kódů
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Ve výše uvedeném kódu je funkce delete určena výlučně pro zpracování chyb. Je snadno srozumi-
telná a poté ji lze ignorovat. Funkce deletePageAndAllReferences se týká výlučně procesů, které 
kompletně mažou page. Zpracování chyb můžeme ignorovat. Zde vidíme dobře provedenou sepa-
raci, která usnadňuje chápání a modifikování kódu.

Zpracování chyb je jedna věc

Funkce by měly dělat jednu věc. Zpracování chyb je jednou věcí. Když tedy funkce zpracovává chyby, 
neměla by dělat něco jiného. To naznačuje (jako ve výše uvedeném příkladu), že pokud ve funkci 
máte klíčové slovo try, mělo by být uvedeno jako první slovo této funkce a za bloky catch/final-
ly by již nemělo nic následovat.

Magnet závislosti Error.java

Vracení chybových kódů obvykle znamená, že existuje nějaká třída nebo výčtový typ, ve kterém jsou 
všechny tyto chybové kódy definovány.

public enum Error {
   OK,
   INVALID,
   NO_SUCH,
   LOCKED,
   OUT_OF_RESOURCES,
   WAITING_FOR_EVENT;
}

Takové třídy jsou magnety závislosti; mnoho jiných tříd je musí importovat a používat. Když se takto 
změní Error enum, je nutné všechny tyto třídy znovu přeložit a instalovat.11 To vytváří na třídu Error 
negativní tlak. Programátoři nechtějí přidávat nové chyby, protože pak musejí vše znovu sestavovat 
a instalovat. Takže místo přidávání nových raději používají staré chybové kódy.

Používáte-li místo chybových kódu výjimky, jsou nové třídy výjimek odvozeny od třídy stávajících 
tříd výjimek. Nové třídy lze přidávat bez nutnosti jakéhokoliv překladu nebo nové instalace.12

Neopakujte se13

Podívejte se znovu pečlivě na výpis 3.1 a všimněte si, že 
je tam algoritmus, který se opakuje čtyřikrát – pro každý 
případ SetUp, SuiteSetUp, TearDown a SuiteTearDown. 
Není jednoduché toto zdvojení rozpoznat, protože tyto 
čtyři instance jsou promíchány s jiným kódem a nejsou 
opakovány úplně stejně. Přesto je opakování problémem, 

11. Našli se i takoví, kteří měli pocit, že se obejdou bez nového překladu a instalace, a podle toho se s nimi jednalo. 

12. To je příklad principu otevřenosti a uzavřenosti (OCP) [PPP02].

13. Princip DRY (Don’t Repeat Yourself] [PRAG].
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protože nafukuje kód a při změně algoritmu bude vyžadovat modifikaci na čtyřech místech. Je to 
také čtyřnásobná možnost něco vynechat.

Toto zdvojení bylo ošetřeno metodou include ve výpisu 3.7. Pročtěte si tento kód ještě jednou a všim-
něte si, nakolik se odstraněním tohoto zdvojení zlepšila čitelnost celého modulu.

Opakování může být v softwaru kořenem všeho zla. Pro jeho odstranění nebo omezení bylo vytvo-
řeno mnoho principů a postupů. Podívejte se například na to, že všechny Coddovy databázové nor-
mální formy slouží k eliminaci opakování dat. Podívejte se i na to, jak umožňuje objektově orientova-
né programování soustředit kód do základních tříd, které by jinak byly redundantní. Strukturované 
programování, aspektově orientované programování nebo komponentově orientované programo-
vání – to jsou všechno strategie, které se snaží částečně eliminovat zdvojování. Zdá se, že od objeve-
ní podprogramu spočívají inovace ve vývoji softwaru v neustálých pokusech o eliminaci opakování 
zdrojového kódu.

Strukturované programování
Někteří programátoři se řídí pravidly strukturovaného programování, jejichž autorem je Edsger Dijkst-
ra.14 Dijkstra prohlásil, že každá funkce a každý blok v rámci nějaké funkce by měly mít jeden vstupní 
a jeden výstupní bod. Podle těchto pravidel by měl být v jedné funkci jen jeden příkaz return, cyklus 
by neměl obsahovat žádné příkazy break nebo continue a skutečně nikdy žádný příkaz goto.

I když podporujeme cíle a postupy strukturovaného programování, u velmi malých funkcí nepřiná-
šejí tato pravidla příliš mnoho užitku. Výrazný užitek přinášejí jen u velkých funkcí.

Jsou-li vaše funkce krátké, příležitostné použití vícenásobného příkazu return, break nebo conti-
nue nenadělá příliš mnoho škody a může být naopak výstižnější než pravidlo jednoho vstupu a jed-
noho výstupu. Na druhé straně příkaz goto má smysl pouze ve velkých funkcích a měli bychom se 
mu vyhnout.

Jak napíšete funkci, jako je tato?
Psaní softwaru je psaní jako každé jiné. Když píšete přednášku nebo nějaký článek, nejdříve si zapí-
šete své myšlenky a pak text masírujete tak dlouho, dokud není dobře čitelný. První pracovní verze 
může být neohrabaná a neuspořádaná, a tak ji vylepšujete a restrukturalizujete a pročisťujete, dokud 
není čitelná tak, jak si to přejete.

Když píšu funkce, bývají dlouhé a komplikované. Mají mnoho odsazování a vnořených cyklů. Mají 
také dlouhý seznam argumentů. Jména jsou náhodná a kód se opakuje. Ale mám i sadu jednotko-
vých testů, které pokrývají všechny řádky tohoto neohrabaného kódu.

Takže tento kód masíruji a pročisťuji, rozděluji funkce, měním jména, odstraňuji opakování. Zkra-
cuji funkce a reorganizuji je. Někdy rozdělím celé třídy, vše za neustálého testování.

Nakonec se dopracuji k funkcím, které vyhovují pravidlům, o nichž jsme v této kapitole mluvili. 
Tímto způsobem je nepíšu na počátku. Nemyslím, že by to kdokoliv dokázal.

14. [SP72].

Jak napíšete funkci, jako je tato?
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Závěr
Každý systém je sestaven z doménově specifického jazyka, navrženého programátory tak, aby sys-
tém popisoval. Funkce jsou slovesy tohoto jazyka a třídy jsou podstatnými jmény. To není nějaký 
návrat k nehezkému zápisu, ve kterém jsou v zadávacím dokumentu podstatná jména a slovesa prv-
ním nástinem tříd a funkcí systému. Spíše se jedná o mnohem starší skutečnost. Umění programo-
vat je a vždy bylo uměním návrhu jazyka.

Odborníci na programování berou systém jako příběh, který se má vyprávět, a ne jako program, jenž 
se má napsat. Používají možnosti jazyka, který si zvolí, aby zkonstruovali mnohem bohatší a expre-
sivnější jazyk, který lze pro vyprávění tohoto příběhu použít. Částí tohoto doménově specifického 
jazyka je hierarchie funkcí, která popisuje veškeré činnosti, k nimž v systému dochází. Během tohoto 
důmyslného a rekurzivního postupu jsou tyto činnosti napsány tak, aby využívaly doménově speci-
fický jazyk, formulovaný tak, aby vyprávěl svou malou část tohoto příběhu.

Tato kapitola pojednávala o mechanismech dobrého psaní funkcí. Pokud se budete těmito pravidly 
řídit, budou vaše funkce krátké, dobře pojmenované a hezky organizované. Ale nikdy nezapomínej-
te, že váš skutečný cíl je vyprávět příběh systému a že funkce, které píšete, musejí k sobě čistě pasovat 
a vytvářet srozumitelný a precizní jazyk, jenž vám v tomto vyprávění pomůže.

Výpis 3.7. SetupTeardownIncluder.java
package fitnesse.html;
import fitnesse.responders.run.SuiteResponder;
import fitnesse.wiki.*;
public class SetupTeardownIncluder {
   private PageData pageData;
   private boolean isSuite;
   private WikiPage testPage;
   private StringBuffer newPageContent;
   private PageCrawler pageCrawler;
   public static String render(PageData pageData) throws Exception {
      return render(pageData, false);
   }
   public static String render(PageData pageData, boolean isSuite)
      throws Exception {
      return new SetupTeardownIncluder(pageData).render(isSuite);
   }
   private SetupTeardownIncluder(PageData pageData) {
      this.pageData = pageData;
      testPage = pageData.getWikiPage();
      pageCrawler = testPage.getPageCrawler();
      newPageContent = new StringBuffer();
   }
   private String render(boolean isSuite) throws Exception {
      this.isSuite = isSuite;
      if (isTestPage())
         includeSetupAndTeardownPages();
      return pageData.getHtml();
   }
   private boolean isTestPage() throws Exception {
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      return pageData.hasAttribute(„Test“);
   }
   private void includeSetupAndTeardownPages() throws Exception {
      includeSetupPages();
      includePageContent();
      includeTeardownPages();
      updatePageContent();
   }
   private void includeSetupPages() throws Exception {
      if (isSuite)
         includeSuiteSetupPage();
      includeSetupPage();
   }
   private void includeSuiteSetupPage() throws Exception {
      include(SuiteResponder.SUITE_SETUP_NAME, „-setup“);
   }
   private void includeSetupPage() throws Exception {
      include(„SetUp“, „-setup“);
   }
   private void includePageContent() throws Exception {
      newPageContent.append(pageData.getContent());
   }
   private void includeTeardownPages() throws Exception {
      includeTeardownPage();
      if (isSuite)
         includeSuiteTeardownPage();
   }
   private void includeTeardownPage() throws Exception {
      include(„TearDown“, „-teardown“);
   }
   private void includeSuiteTeardownPage() throws Exception {
      include(SuiteResponder.SUITE_TEARDOWN_NAME, „-teardown“);
   }
   private void updatePageContent() throws Exception {
      pageData.setContent(newPageContent.toString());
   }
   private void include(String pageName, String arg) throws Exception {
      WikiPage inheritedPage = findInheritedPage(pageName);
      if (inheritedPage != null) {
         String pagePathName = getPathNameForPage(inheritedPage);
         buildIncludeDirective(pagePathName, arg);
      }
   }
   private WikiPage findInheritedPage(String pageName) throws Exception {
      return PageCrawlerImpl.getInheritedPage(pageName, testPage);
   }
   private String getPathNameForPage(WikiPage page) throws Exception {
      WikiPagePath pagePath = pageCrawler.getFullPath(page);
      return PathParser.render(pagePath);
   }
   private void buildIncludeDirective(String pagePathName, String arg) {
      newPageContent

Závěr
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         .append(„\n!include „)
         .append(arg)
         .append(„ .“)
         .append(pagePathName)
         .append(„\n“);
   }
}
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K A P I T O L A  4

Komentáře

V této kapitole najdete:

Komentáře nevyváží špatný kód
Vyjádřete se kódem
Dobré komentáře
Špatné komentáře
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„Nedávejte komentáře do špatného kódu – přepište jej.“ 
Brian W. Kernighan a P. J. Plaugher1

Není nic užitečnějšího než komentář na správném místě. Nic nemůže zaneřádit modul víc než zby-
tečné a dogmatické komentáře. Nic nemůže škodit více než zastaralý a špatný komentář, který klame 
a dezinformuje.

Komentáře nejsou Schindlerovým seznamem. Nejsou „čistým dobrem“. Ve skutečnosti jsou komen-
táře v  nejlepším případě nutným zlem. Pokud je náš programovací jazyk dostatečně expresivní nebo 
pokud máme talent k jejich rozumnému užití a vyjádření svého záměru, komentáře bychom příliš 
používat nemuseli – možná vůbec.

Skutečným důvodem pro jejich používání je kompenzace našeho neúspěchu vyjádřit se pomocí kó-
du. Všimněte si, že jsem použil slovo neúspěch. Myslel jsem to vážně. Komentáře jsou vždy neúspě-
chem. Musíme je mít, protože ne vždy dokážeme přijít na to, jak se vyjádřit bez nich, ale jejich pou-
žití není důvodem k oslavě.

Jestliže se tedy nacházíte v situaci, kdy potřebujete napsat komentář, promyslete si to a zvažte, zda 
by neexistoval nějaký jiný způsob a zda by nebylo možné se vyjádřit v kódu. Pokaždé, když se v kó-
du umíte vyjádřit, měli byste se poplácat na zádech. Pokaždé, když napíšete komentář, byste se měli 
ušklíbnout a pocítit neúspěch svých vyjadřovacích schopností.

Proč jsem na komentáře tak příkrý? Protože neříkají pravdu. Příliš často, i když ne vždycky a ne 
záměrně. Čím je komentář starší a čím je umístěn dále od kódu, který popisuje, tím je větší pravdě-
podobnost, že bude prostě špatně. Důvod je jednoduchý. Není reálné, že by je programátoři doká-
zali udržovat a aktualizovat.

Kód se mění a vyvíjí. Jeho části se přesunují z místa na místo. Tyto části se rozvětvují a reprodukují 
a opět dávají dohromady, aby se zformovaly v přízraky. Naneštěstí přesun kódu neznamená vždy pře-
sun komentáře – a ani to není možné. A tak jsou komentáře příliš často oddělovány od kódu, který 
popisují, a stávají se z nich osiřelé upoutávky menší a menší přesnosti. Podívejte se, co se například 
stalo tomuto komentáři na řádku, který měl popisovat:

MockRequest request;
private final String HTTP_DATE_REGEXP =
“[SMTWF][a-z]{2}\\,\\s[0-9]{2}\\s[JFMASOND][a-z]{2}\\s”+
“[0-9]{4}\\s[0-9]{2}\\:[0-9]{2}\\:[0-9]{2}\\sGMT”;
private Response response;
private FitNesseContext context;
private FileResponder responder;
private Locale saveLocale;
// Příklad: „Tue, 02 Apr 2003 22:18:49 GMT”

Později byly pravděpodobně přidány nějaké instanční proměnné a byly vloženy mezi konstantu 
HTTP_DATE_REGEXP a vysvětlující komentář.

Zde je možné udělat závěr, že by programátoři měli být natolik disciplinovaní, aby udržovali komen-
táře v bezvadném stavu, platné a precizní. Souhlasím, měli by. Ale raději bych na prvním místě inves-
toval tuto energii do takové čitelnosti a expresivnosti kódu, který by komentáře nepotřeboval.

1. [KP78], p. 144.
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Nepřesné komentáře jsou mnohem horší než žádné. Jsou klamavé a zavádějící. Vytvářejí očekává-
ní, která nebudou nikdy splněna. Stanovují stará pravidla, která nepotřebujeme nebo jež bychom již 
nikdy neměli používat.

Skutečnost bychom měli objevovat jen na jednom místě: v kódu. Jedině kód vám může doopravdy 
říci, co dělá. Je jediným zdrojem opravdové a precizní informace. Takže ačkoliv jsou někdy komen-
táře nutné, vyvineme značné úsilí, abychom je minimalizovali.

Komentáře nevyváží špatný kód
Jedním z nejobecnějších motivací pro psaní komentářů je špatný kód. Píšeme modul a víme, že je 
zmatený a neuspořádaný. Víme, že je to chaos. Takže si řekneme: „Ó, bude lepší, když to okomentu-
ji!“ Nikoliv! Raději to vyčistěte!

Jasný a expresivní kód s několika komentáři je mnohem kvalitnější, než je zmatený a komplikova-
ný kód s mnoha komentáři. Spíše věnujte váš čas odstranění nepořádku, než byste psali komentáře, 
které by ho vysvětlovaly.

Vyjádřete se kódem
Určitě existují případy, které nelze za pomoci kódu dobře vysvětlit. Bohužel mnoho programátorů 
tento názor přijalo s tím, že kód je málokdy, jestli vůbec, dobrým vyjadřovacím prostředkem. To je 
očividně špatně. Co byste viděli raději? Tohle:

// Zkontrolujte, zda má zaměstnanec nárok na plný rozsah výhod
if ((employee.fl ags & HOURLY_FLAG) &&
(employee.age > 65))

Nebo tohle?

if (employee.isEligibleForFullBenefits())

Na to, abyste vyjádřili v kódu podstatnou část svého záměru, stačí jen několik sekund přemýšlení. 
V mnoha případech je to prostě jen otázkou vytvoření funkce, která sdělí totéž, co komentář, jejž 
chcete napsat.

Dobré komentáře
Komentáře jsou někdy nutné nebo prospěšné. Podíváme se na některé z nich, které stojí za pozor-
nost. Mějte ale na paměti, že jediným skutečně dobrým komentářem je ten, u kterého jste našli způ-
sob, jak se bez něj obejít.

Komentáře právnického charakteru

Někdy vás standardy pro kódování ve vaší firmě nutí napsat některé poznámky z právnických důvo-
dů. Například sdělení o autorských právech jsou nutná a zdůvodnitelná, protože je máte umístit na 
začátek každého zdrojového kódu.

Dobré komentáře
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Zde máme například standardní záhlaví s komentáři, které umisťujeme na začátku každého zdro-
jového souboru v nástroji FitNesse. Jsem rád, že mohu říci, že naše integrované vývojové prostředí 
tento komentář automaticky potlačí, aby nezpůsoboval zbytečné zaneřádění kódu. 

// Copyright (C) 2003,2004,2005; Object Mentor, Inc. Veškerá práva vyhrazena.
// Vydáno podle podmínek GNU (General Public License) verze 2 nebo pozdější.

Komentáře tohoto druhu by neměly mít charakter smlouvy nebo objemných právnických knih. 
Umisťujte odkazy na standardní licence nebo jiné externí dokumenty všude tam, kde je to možné 
a nedávejte do komentářů veškeré a úplné požadavky a podmínky.

Informativní komentáře

Někdy je užitečné poskytnout v komentáři základní informace. Podívejte se například na tento komen-
tář, který vysvětluje návratovou hodnotu abstraktní metody:

// Vrací instanci typu Responder, která je testovaná.
protected abstract Responder responderInstance();

Komentář tohoto druhu může být někdy užitečný, ale pokud je to možné, je lepší používat ke sdělení 
informace název funkce. V tomto případě by například mohla být poznámka zbytečná, kdybychom 
přejmenovali funkci responderBeingTested.

Tohle je o něco lepší:

// odpovídající formáty kk:mm:ss EEE, MMM dd, yyyy
Pattern timeMatcher = Pattern.compile(
„\\d*:\\d*:\\d* \\w*, \\w* \\d*, \\d*“);

Zde nám komentář sděluje, že regulární výraz má odpovídat času a datu, které byly zformátovány 
pomocí funkce SimpleDateFormat.format za použití specifikovaného formátovacího řetězce. Bylo 
by však asi lepší a čistější, kdyby byl tento kód přemístěn do zvláštní třídy, která by konvertovala for-
máty datových a časových údajů. Pak by mohl být komentář nadbytečný. 

Vysvětlení záměru

Komentář může někdy jít i za hranice běžné informace o implementaci a může sdělovat úmysl něja-
kého rozhodování. V následujícím případě můžeme vidět zajímavé rozhodování popsané v komen-
táři. Během porovnávání dvou objektů se autor rozhodl, že bude objekty této třídy řadit výše než 
objekty kterékoliv jiné třídy.

public int compareTo(Object o)
{
   if(o instanceof WikiPagePath)
   {
      WikiPagePath p = (WikiPagePath) o;
      String compressedName = StringUtil.join(names, „“);
      String compressedArgumentName = StringUtil.join(p.names, „“);
      return compressedName.compareTo(compressedArgumentName);
   }
   return 1; // jsme větší, protože jsme ten správný typ.
}
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Tady je dokonce lepší příklad. Nemusíte souhlasit s programátorovým řešením tohoto problému, ale 
aspoň víte, o co se pokoušel.

public void testConcurrentAddWidgets() throws Exception {
  WidgetBuilder widgetBuilder =
    new WidgetBuilder(new Class[]{BoldWidget.class});
  String text = „‘‘‘bold text‘‘‘“;
  ParentWidget parent =
    new BoldWidget(new MockWidgetRoot(), „‘‘‘bold text‘‘‘“);
  AtomicBoolean failFlag = new AtomicBoolean();
  failFlag.set(false);
  //Tohle je náš nejlepší pokus získat konfl ikt časování tím,
  //že vytvoříme velký počet vláken.
  for (int i = 0; i < 25000; i++) {
     WidgetBuilderThread widgetBuilderThread =
     new WidgetBuilderThread(widgetBuilder, text, parent, failFlag);
     Thread thread = new Thread(widgetBuilderThread);
     thread.start();
  }
  assertEquals(false, failFlag.get());
}

Objasnění

Někdy je prostě užitečné přeložit význam nějakého obskurního argumentu nebo návratové hodnoty 
do nějaké čitelné formy. Obecně je lepší nalézt způsob, jak udělat argument nebo návratovou hodnotu 
srozumitelnou samu o sobě. Ale pokud je součástí standardní knihovny nebo kódu, který nemůžete 
měnit, pak může být vysvětlující pomocný komentář užitečný.

public void testCompareTo() throws Exception
{
   WikiPagePath a = PathParser.parse(„PageA“);
   WikiPagePath ab = PathParser.parse(„PageA.PageB“);
   WikiPagePath b = PathParser.parse(„PageB“);
   WikiPagePath aa = PathParser.parse(„PageA.PageA“);
   WikiPagePath bb = PathParser.parse(„PageB.PageB“);
   WikiPagePath ba = PathParser.parse(„PageB.PageA“);
   assertTrue(a.compareTo(a) == 0); // a == a
   assertTrue(a.compareTo(b) != 0); // a != b
   assertTrue(ab.compareTo(ab) == 0); // ab == ab
   assertTrue(a.compareTo(b) == -1); // a < b
   assertTrue(aa.compareTo(ab) == -1); // aa < ab
   assertTrue(ba.compareTo(bb) == -1); // ba < bb
   assertTrue(b.compareTo(a) == 1); // b > a
   assertTrue(ab.compareTo(aa) == 1); // ab > aa
   assertTrue(bb.compareTo(ba) == 1); // bb > ba
}

Existuje samozřejmě podstatné riziko, že vysvětlující komentář nebude správný. Projděte si předchozí 
příklad a podívejte se, jak obtížné je ověřit si jejich správnost. To vysvětluje jednak, proč je vysvět-

Dobré komentáře
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lení nezbytné a jednak, proč je i riskantní. Proto před psaním podobných komentářů dobře zvažte, 
zda neexistuje nějaký lepší způsob, a věnujte ještě větší péči jejich preciznosti.

Varování před důsledky

Někdy je užitečné varovat jiné programátory před určitými 
důsledky. Zde například máme komentář, který vysvětluje, 
proč je určitý test vypnutý:

// Nespouštějte, pokud nemáte nějaký čas na 
odstřelení procesu.
public void _testWithReallyBigFile()
{
   writeLinesToFile(10000000);
   response.setBody(testFile);
   response.readyToSend(this);
   String responseString = output.toString();
   assertSubString(„Content-Length: 1000000000“, responseString);
   assertTrue(bytesSent > 1000000000);
}

Dnes bychom samozřejmě test vypnuli za použití atributu @Ignore s příslušným vysvětlujícím řetěz-
cem. @Ignore(„Takes too long to run“). Ale v dobách ještě před vznikem JUnit 4 bylo běžným 
zvykem umístit před název metody podtržítko. Tento komentář, ač prostořeký, velmi dobře vysti-
huje pointu. 

Zde máme další přiléhavý příklad:

public static SimpleDateFormat makeStandardHttpDateFormat()
{
   //SimpleDateFormat není zabezpečený pro podprocesy,
   //takže každou instanci musíme vytvořit nezávisle.
   SimpleDateFormat df = new SimpleDateFormat(„EEE, dd MMM yyyy HH:mm:ss z“);
   df.setTimeZone(TimeZone.getTimeZone(“GMT”));
   return df;
}

Můžete namítat, že existují lepší způsoby, jak tento problém vyřešit, a já bych s vámi mohl souhla-
sit. Ale komentář, tak jak je zde podán, je maximálně racionální. Zabrání některým příliš dychtivým 
programátorům použít v zájmu efektivity statický inicializátor.

Komentáře TODO (co dělat)

Někdy je rozumné zanechat poznámky „co dělat“ ve formě komentářů //TODO. V následujícím 
příkladě vysvětluje komentář typu „co dělat“, proč má funkce degenerovanou implementaci a co by 
měla v budoucnu obsahovat.
// TODO-MdM nejsou zapotřebí
// Předpokládáme, že to vyřadíme po vytvoření přezkušovacího modelu
protected VersionInfo makeVersion() throws Exception
{
   return null;
}
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„Co dělat“ jsou práce, o kterých si programátor myslí, že by se měly provést, ale z nějakého důvodu 
to není možné právě teď. Může to být připomínkou ke smazání nějaké nepotřebné vlastnosti nebo 
žádost, aby se někdo na problém podíval. Může to být požadavek na někoho jiného, aby vymyslel lepší 
název, nebo připomínka udělat změnu, která je závislá na nějaké plánované události. Ať už je to coko-
liv, poznámka „co dělat“ není omluvou pro to, aby špatný kód, zůstal v systému.

Většina integrovaných vývojových systémů poskytuje v dnešních dobách speciální podporu a nástro-
je pro nalezení veškerých komentáře typu „co dělat“, takže není pravděpodobné, že by se se ztratily. 
Přesto nechcete svůj kód těmito poznámkami zaneřádit, takže je pravidelně procházejte a odstra-
ňujte ty, které odstranit lze.

Zvýraznění

Komentář může být použit pro zvýraznění důležitosti něčeho, co se jinak může zdát bezvýznam-
ným.

String listItemContent = match.group(3).trim();
// ořezání je opravdu důležité. Odstraňuje vedoucí 
// mezery, které by mohly způsobit, že by položka byla považována
// za další seznam.
new ListItemWidget(this, listItemContent, this.level + 1);
return buildList(text.substring(match.end()));

Javadoc ve veřejných API

Není nic užitečnějšího a prospěšnějšího než dobře popsané veřejné API. Reálným příkladem je 
nástroj Javadoc pro standardní knihovnu Java. Bez něj by bylo psaní programů v Javě přinejmen-
ším obtížné.

Pokud píšete veřejné API, pak byste určitě měli pro to napsat dokumentaci v nástroji Javadoc. Ale 
mějte na paměti druhou část rady této kapitoly. Tyto dokumenty mohou být také zavádějící, nemusejí 
se vztahovat k lokálnímu problému a mohou být klamné jako kterýkoliv jiný komentář.

Špatné komentáře
Většina komentářů spadá do této kategorie. Obyčejně se jedná o berličky nebo omluvy špatného 
kódu nebo o ospravedlnění nedostatečných rozhodnutí, což je jen něco více než programátorova 
samomluva.

Huhňání

Plácání v komentáři jen proto, že máte pocit, že se to má, nebo protože to proces vyžaduje, je pisál-
kovství. Když se rozhodnete napsat komentář, věnujte tomu nezbytný čas a ujistěte se, že je to ten 
nejlepší komentář, kterého jste schopni.

Například zde je případ, který jsem nalezl ve FitNesse, kde by komentář mohl být opravdu uži-
tečný. Ale autor spěchal nebo tomu nevěnoval dost pozornosti. Výsledkem jeho mumlání byla 
hádanka:

Špatné komentáře
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public void loadProperties()
{
   try
   {
      String propertiesPath = propertiesLocation + „/“ + PROPERTIES_FILE;
      FileInputStream propertiesStream = new FileInputStream(propertiesPath);
      loadedProperties.load(propertiesStream);
   }
   catch(IOException e)
   {
      // Neexistují-li žádné soubory vlastností, jsou zavedeny implicitní
   }
}

Co znamená poznámka v bloku catch? Očividně měla jakýsi význam pro autora, ale naprosto není jasná 
čtenáři. Zřejmě platí, že pokud nastane výjimka typu IOException, znamená to, že soubor vlastností 
neexistuje. V tom případě jsou načteny všechny implicitní hodnoty. Ale kdo je načte? Kde se načítají 
před voláním metody loadProperties.load? Nebo tuto výjimku zachytává loadProperties.load, 
načte implicitní hodnoty a pak výjimku předá, abychom ji ignorovali? Nebo načte loadProperties.
load všechny implicitní hodnoty ještě před tím, než se pokusí číst soubor? Nebyl autor příliš poho-
dlný, když zanechal blok catch prázdný? Nebo – a to je děsivá možnost – pokoušel se autor říci sám 
sobě, že se sem má vrátit a dopsat kód pro implicitní hodnoty později?

Naše jediné východisko spočívá v tom, že prozkoumáme kód v jiných částech systému a zjistíme, 
o co jde. Jakýkoliv komentář, jehož pochopení vás nutí ke zkoumání jiných modulů, vám nedokázal 
nic říci a nestojí za zlámanou grešli.

Nadbytečné komentáře

Výpis 4.1 ukazuje jednoduchou funkci s komentářovým záhlavím, které je zcela nadbytečné. Čtení 
komentáře bude pravděpodobně delší než čtení samotného kódu.

Výpis 4.1. waitForClose
// Pomocná metoda, která vrací hodnotu, má-li this.closed hodnotu true. Vyvolá 
// výjimku, vyprší-li časový limit.
public synchronized void waitForClose(final long timeoutMillis)
throws Exception
{
   if(!closed)
   {
      wait(timeoutMillis);
      if(!closed)
         throw new Exception(„MockResponseSender could not be closed“);
   }
}

K jakému účelu tento komentář slouží? Určitě neinformuje lépe než sám kód. Kód nevysvětluje a ne-
poskytuje ani účel kódu nebo nějaké zdůvodnění. Jeho čtení není jednodušší než čtení kódu. Skutečně 
je méně přesný než vlastní kód a svádí čtenáře akceptovat tento nedostatek přesnosti místo toho, aby 
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se snažil o skutečné porozumění kódu. Je to spíše potřásání rukou prodejce ojetin, který vás ujišťuje, 
že není nutné nahlížet pod kapotu.

Podívejte se nyní na obrovský počet zbytečných a redundantních komentářů javadoc ve výpisu 4.2, 
vytvořený pomocí Tomcatu. Tyto komentáře slouží jen k zaneřádění a zatemnění kódu. Nemají napro-
sto žádný dokumentační účel. Horší je, že jsem vám ukázal jen několik prvních. V tomto modulu 
je jich mnohem více.

Výpis 4.2. ContainerBase.java (Tomcat)
public abstract class ContainerBase
implements Container, Lifecycle, Pipeline,
MBeanRegistration, Serializable {
/**
* Zpoždění procesoru pro tuto komponentu.
*/
protected int backgroundProcessorDelay = -1;
/**
* Podpora životního cyklu události této komponenty
*/
protected LifecycleSupport lifecycle =
new LifecycleSupport(this);
/**
* Příjemci událostí tohoto kontejneru.
*/
protected ArrayList listeners = new ArrayList();
/**
* Implementace zavaděče, se kterým je sdružen tento kontejner.
*/
protected Loader loader = null;
/**
* Implementace protokolovacího nástroje, se kterým je asociován 
* tento kontejner.
*/
protected Log logger = null;
/**
* Název sdruženého protokolovacího nástroje.
*/
protected String logName = null;
/**
* Implementace správce, se kterým je sdružen tento kontejner.
*/
protected Manager manager = null;
/**
* Skupina, se kterou je sdružen tento kontejner.
*/
protected Cluster cluster = null;
/**
* Název tohoto kontejneru čitelný pro člověka.
*/
protected String name = null;
/**

Špatné komentáře
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* Nadřazený kontejner, kterému je tento kontejner podřízený.
*/
protected Container parent = null;
/**
* Zavaděč nadřazené třídy, který se má konfigurovat během 
* instalace zavaděče.
*/
protected ClassLoader parentClassLoader = null;
/**
* Kanálový objekt, se kterým je sdružen tento kontejner.
*/
protected Pipeline pipeline = new StandardPipeline(this);
/**
* Oblast, se kterou je sdružen tento kontejner.
*/
protected Realm realm = null;
/**
* Zdroje objektu DirContext, se kterým je sdružen
* tento kontejner
*/
protected DirContext resources = null;

Matoucí komentáře

Někdy ve svých poznámkách napíše programátor i s těmi nejlepšími úmysly sdělení, které není dost 
přesné. Podívejte se chvilku na velmi redundantní, ale také poněkud matoucí komentář, který jsme 
viděli ve výpisu 4.1.
Zjistili jste, proč je tento komentář matoucí? Metoda nevrací hodnotu, když this.closed nabude 
hodnoty true. Vrací hodnotu, jestliže this.closed je true. Jinak čeká nějakou dobu a pak vyvolá 
událost, jestliže this.closed není stále true.
Tato jemná dezinformace, stylizovaná do komentáře, který se čte obtížněji než tělo kódu, může způ-
sobit, že jiný programátor může slepě volat tuto funkci a očekávat, že obdrží návratovou hodnotu 
ihned, jakmile this.closed nabude hodnoty true. Tento nešťastný programátor pak bude během 
ladění zjišťovat, proč je jeho kód tak pomalý.

Závazné  komentáře

Je jednoduše hloupé mít pravidlo, které říká, že každá funkce musí mít komentář pro javadoc nebo 
že každá proměnná musí mít komentář. Podobné komentáře pouze zaplňují kód, šíří nepravdy a při-
spívají k celkovému zmatku a dezorganizaci.
Například vyžadování komentářů pro javadoc ke každé funkci vede takovým ohavnostem, jako je 
kód ve výpisu 4.3. Tento nepořádek nepřináší nic pozitivního, přispívá jen k zatemňování kódu a dá-
vá potenciálně prostor pro klamné informace a chybné nasměrování.

Deníkové komentáře

Lidé někdy přidávají komentáře na začátek modulu pokaždé, když ho editují. Tyto komentáře se kumu-
lují do jakéhosi deníku nebo protokolového souboru všech změn, které kdy byly provedeny. Viděl jsem 
některé moduly s mnoha stránkami podobných nesouvisejících deníkových zápisů.
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Výpis 4.3. Deníkový komentář
/**
*
* @param title Titul CD
* @param author Autor CD
* @param tracks Počet stop na CD
* @param durationInMinutes Doba trvání CD v minutách
*/
public void addCD(String title, String author,
                  int tracks, int durationInMinutes) {
   CD cd = new CD();
   cd.title = title;
   cd.author = author;
   cd.tracks = tracks;
   cd.duration = duration;
   cdList.add(cd);
}

Kdysi existovaly dobré důvody, proč deníkové záznamy na začátku každého modulu vytvářet a udržo-
vat. Neměli jsme systémy správu zdrojových kódů, který by to dělal za nás. Ale dnes slouží tyto dlou-
hé záznamy jen pro zaplňování a zatemňování modulu. Měly by být zcela vyřazeny.

Komentáře obsahující šum

Někdy uvidíte komentáře, které neobsahují nic jiného než šum. Opakují samozřejmé a neposkytují 
žádnou novou informaci.

/**
* Implicitní konstruktor.
*/
protected AnnualDateRule() {
}

Opravdu ne? Nebo co třeba tohle:

/** Den v měsíci. */
private int dayOfMonth;

A zde je ideál nadbytečnosti:

/**
* Vrací den v měsíci.
*
* @return den v měsíci.
*/
public int getDayOfMonth() {
return dayOfMonth;
}
* Změny (od 11-10-2001)
* --------------------------
* 11-Oct-2001 : Změna v organizaci třídy a přesun do nového balíčku
* com.jrefinery.date (DG);

Špatné komentáře
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* 05-Oct-2001 : Přidána metoda Added a getDescription(), a odstraněna třída
* NotableDate
* 12-Nov-2001 : IBD vyžaduje metodu setDescription(), když byla nyní třída 
* NotableDate vyřazena; změna metod Changed getPreviousDayOfWeek(),
* getFollowingDayOfWeek() and getNearestDayOfWeek() za účelem opravy chyb;
* 05-Dec-2001 : Opravena chyba ve třídě SpreadsheetDate (DG);
* 29-May-2002 : Měsíční konstanty přesunuty do zvláštního rozhraní
* (MonthConstants) (DG);
* 27-Aug-2002 : Opravena chyba v metodě addMonths(), díky Petru Nálevkovi (DG);
* 03-Oct-2002 : Opraveny chyby podle výpisu nástroje Checkstyle (DG);
* 13-Mar-2003 : Serializable, implementováno(DG);
* 29-May-2003 : Opravena chyba v metodě addMonths (DG);
* 04-Sep-2003 : Comparable, implementováno. isInRange javadocs, aktualizováno(DG);
* 05-Jan-2005 : Operavena chyba v metodě addYears() (1096282) (DG);

Tyto komentáře obsahují tolik šumu, že si zvykneme je ignorovat. Během čtení kódu je naše oči pro-
stě přeskočí. Nakonec tyto komentáře budou odpovídat pravdě tím méně, čím více se kód v jejich 
blízkosti bude měnit.

První komentář na výpisu 4.4 se zdá být vhodný.2 Vysvětluje, proč je ignorován blok catch. Ale druhý 
komentář je čirý šum. Očividně byl programátor psaním boků try/catch natolik frustrován, že se 
potřeboval odreagovat. 

Výpis 4.4. startSending
private void startSending()
{
   try
   {
      doSending();
   }
   catch(SocketException e)
   {
      // normální. Někdo požadavek zastavil.
   }
   catch(Exception e)
   {
      try
      {
         response.add(ErrorResponder.makeExceptionString(e));
         response.closeAll();
      }
      catch(Exception e1)
      {
         //Dej mi trochu času!
      }
   }
}

2. Současný trend v moderních integrovaných vývojových systémech je kontrolovat pravopis v poznámkách bude bal-
zámem pro ty, kteří čtou velká množství kódu.
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