
 

Jakoś(ć) kodu 

 



Polecana literatura 
1. Robert C. Martin: 

Clean Code: A Handbook of Agile Software 
Craftsmanship (Czysty Kod: Podręcznik Dobrego 
Programisty) 

2. Peter Kim:  
Podręcznik pentestera. Bezpieczeństwo systemów 
informatycznych 

3. Bill Karwin:  
Antywzorce języka SQL. Jak unikać pułapek podczas 
programowania baz danych 

4. Gynvael Coldwind: 
Zrozumieć programowanie 



Miara jakości kodu 



Jakie są konsekwencje 
niechlujstwa? 



Przyczyny kodu spaghetti 
 Pośpiech, ale przecież naprawa i zrozumienie 

bałaganu zajmie więcej czasu. 

 Presja szefa, ale dobry szef wie, że niektóre rzeczy 
wymagają czasu (jeśli Twój PM twierdzi, że wystarczy 
9 kobiet i 1 miesiąc, aby urodzić dziecko, to uciekaj z 
tej firmy) 

 Zmęczenie i znużenie aktualnym kodem. Każdy lubi 
nowości, ale … złe nawyki tam też się przeniosą 

 No przecież działa. Tylko do czasu 



Przyczyny raz jeszcze 
 Harmonogram był 

nierealny, ale kto go 
tworzył? 

 Zmiany wymaga były 
zbyt poważne, ale jeśli 
kod byłby napisany z wizją 
na przyszłość nie byłoby 
problemu. 

 

 



A czym jest czysty kod? 



A czym jest czysty kod? 



A czym jest czysty kod? 



A czym jest czysty kod? 



A czym jest czysty kod? 



Praca programisty 

Bob wszedł do modułu. 

Przewinął w dół, do 
funkcji wymagającej 

zmiany. 

Przerwał, rozważając 
możliwości. 

Przeszedł do początku 
modułu w celu 
sprawdzenia 

inicjalizacji zmiennej. 

Teraz przesunął się w 
dół i zaczął pisać. 

Ups, usunął to, co 
napisał! 

Wpisał to jeszcze raz. 

Usunął to jeszcze raz. 
Wpisał połowę czegoś 
innego, ale usunął to! 

Przesunął się do innej 
funkcji, która 

wywoływała zmienianą 
funkcję, aby sprawdzić, 

jak była 

wywoływana. 

Przeszedł znów w górę 
i wpisał ten sam kod, 

który usunął. 
Zatrzymał się. 

Ponownie usunął ten 
kod. 

Otworzył nowe okno i 
zajrzał do klasy 

pochodnej. Czy ta 
funkcja jest 

przesłonięta? 



Konkretne umiejętności, które warto nabyć 



Komentarze 
• Jeśli coś można napisać w nazwach 

klas/funkcji/zmiennych, to umieść to tam. VCS też jest 
dobrym pomysłem 

Niewłaściwe 
informacje 

• Jeśli coś jest przestarzałe, to tylko wprowadzi zamęt 
zamiast pomóc Stare komentarze 

• i++ //inkrementacja zmiennej i 
Nadmiarowe 
komentarze 

• Używasz VCSów, prawda? Zakomentowany kod jest 
bardzo enigmatyczny. 

Zakomentowany 
kod 



Środowisko programistyczne 
• Budowanie i inne czynności niebezpośrednio związane z 

kodowaniem powinny być maksymalnie uproszczone One click build 

• Podobnie uruchomienie wszystkich testów automatycznych. One click test 

• Znasz i korzystasz z nich, prawda? Zamiast odrywać się od 
pisania, naucz się skrótów (czy wiesz, że w Netbeansie wystarczy 
wpisać sout i dać [TAB] żeby wstawić  System.out.println()? 

Skróty 
klawiszowe 

• Debuger to potężne narzędzie. Z pozoru tylko należy poświęcić 
dużo czasu, żeby zdebugować program. Ale właściwie – jest to 
znacznie szybsze niż szukanie po omacku! 

Poznaj 
debugera 



Funkcje 
• Idealna funkcja nie ma argumentów. Jeśli 

jednak ma ich więcej niż 3 – coś jest nie tak. 
Nadmiar 

argumentów 

• Czyli inaczej – przekazywanie przez referencję. 
Rzadko kiedy jest usprawiedliwione. 

Argumenty 
wyjściowe 

• Czyli argument typu prawda/fałsz, który 
zmienia sposób wykonania funkcji. Argh! 

Argumenty 
znacznikowe 

• Skoro do niczego jest niewykorzystywana, to 
po co ją zostawiać w kodzie? Martwe funkcje 



Przykład 



Inne 
• Spodziewamy się, że nazwa funkcji odzwierciedla jej sposób 

działania. Jeśli coś nie działa tak jak sądzimy, musimy zajrzeć 
do kodu. 

Zaskoczenie 

• Niby proste, ale czemu zwykle ograniczamy się do testowania 
kilku przypadków „standardowych” zamiast wysilić szare 
komórki i wymyśleć „co może pójść nie tak”? 

Błędy graniczne 

• NIGDY nie jest dobrym pomysłem. Wszystkie „tylko tutaj na 
chwilę” i inne „brudne hacki” prędzej czy później się 
zemszczą. 

Wyłączanie 
zabezpieczeń 

• Ten sam kod w wielu funkcjach? Ten sam zbiór warunków  
switch-if-else? Moduły, które robią to samo, ale różnymi 
algorytmami? 

Powtórzenia 



Co tutaj jest nie tak? 



Co tutaj jest nie tak? 

Funkcja percentFull() jest na nieodpowiednim poziomie abstrakcji. 
Po pierwsze – nie zwraca żadnego wyjątku (a jaki stos jest tak naprawdę 
nieograniczony?) 
Po drugie – istnieją implementacje, które nie muszą znać poziomu wypełnienia 
stosu. A ten interfejs wymusza takową funkcję. 



Co tutaj jest nie tak? 



Co tutaj jest nie tak? 

Obiekt klasy ParameterAnalyser  jest całkowicie przeładowany informacjami.  
 
Czy da się to jakoś poprawić? 
 
Czy widząc pierwszy raz taki konstruktor wiadomo, co wykonuje? 



Inne 
• Niczym martwe zło – jest to kod, który jest 

niemożliwy do wykonania. Większość IDE 
sygnalizuje taki fakt (np. kod po returnie z funkcji) 

Martwy kod 

• Jeśli definiujemy funkcje, które korzystają z innych 
funkcji, to dobrze je mieć blisko siebie w kodzie. 

Separacja 
pionowa 

• Jeśli zawsze rezultat nazywa się result, to trzymajmy 
się tego we wszystkich funkcjach. Niespójność 



Zazdrość funkcji 

getTenthRate() i getTenthsWorked() należą do innej klasy. Funkcja 
calculateWeeklyPay zazdrości klasie HourlyEmployee, że w niej nie jest. 



Zazdrość funkcji - kontrprzykład 



Argumenty wybierające 



Argumenty wybierające 

Trzeba pamietać, czym jest 
executeUpdate(„…”, false) 



Funkcje statyczne 
 

 

Math.max(double a, double b) 

 

new Math().max(a, b) 

lub 

a.max(b) 



Funkcje statyczne 
 
 

Math.max(double a, double b) 

 

new Math().max(a, b) 

lub 

a.max(b) 

Staramy się unikać niepotrzebnych 

funkcji statycznych (polimorfizm!), ale 

czasami mają one sens. 



Kroki pośrednie 



Kroki pośrednie 

Drugi z kodów jest mniej czytelny dla postronnego czytelnika.  
Oszczędność kilku bajtów pamięci oraz dwóch kroków pośrednich zwykle nie jest warta 
zaciemnienia kodu. 



Stałe 



Hermetyzacja warunków 

Nie tylko powoduje to zdecydowanie szybsze zrozumienie i sprawdzenie kodu, ale także 
pozwala uniknąć wielu błędów w konstrukcjach warunkowych. 
 
Warto tu wspomnieć też o: 
1. Szybkiej ewaluacji warunków logicznych 
2. Minimalizacji funkcji logicznych 
3. Zwiększeniu abstrakcji i re-use kodu. 



Inne 
• Każda z funkcji powinna wykonywać dokładnie 

jedną operację. Błędem jest pisanie uber-funkcji. 
Funkcje specjalizowane 

• Kod mówi sam za siebie:  
for(int i=1;i<=length()-1;i++) 

Hermetyzacja 
warunków granicznych 

• Najlepiej stałe wrzucić do oddzielnej klasy 
Constants, żeby były dostępne wszędzie, tak? 

Stałe na wysokim 
poziomie abstrakcji 

• Znamy funkcję toString()? To czemu piszemy 
wszystko po swojemu? 

Standardowa 
nomenklatura 





Testy jednostkowe 
 Test jednostkowy to fragment kodu napisany przez dewelopera, 

który wykonuje fragment testowanej aplikacji i ewaluuje jej 
wynik.  
 

 Dobry program to taki, którego pokrycie testami jest 
maksymalne (czyli procent kodu testowanego) 
 

 Unit testy pokrywają mały fragment kodu (zwykle jedną metodę 
lub maksymalnie klasę) 
 

 Testy jednostkowe zapewniają zamierzone działanie kodu. 
Zwykle są wykonywane wielokrotnie w trakcie powstawania 
aplikacji aby być pewnym, że funkcjonalność działa przez cały 
czas pomimo zmian w kodzie. 



jUnit 
 JUnit jest narzędziem służącym do tworzenia 

powtarzalnych testów jednostkowych oprogramowania 
pisanego w języku Java. 

 Cechy JUnit: 

 metoda najmniejszą jednostką testowania, 

 przypadki testowe, 

 oddzielenie testów od kodu, 

 wiele mechanizmów uruchamiania, 

 tworzenie raportów, 

 integracja z różnymi środowiskami programistycznymi. 

 

http://www.vogella.com/tutorials/JUnit/article.html http://junit.org/ 



Testujemy klasę 



Tworzymy testy 



Możliwe testy 
• W ten sposób oznaczamy metodę do wykonania 

jako test 
@Test  

public void method() 

• Metoda powinna zwrócić wyjątek „Exception” 
@Test (expected = 
Exception.class) 

• Metoda powinna się wykonać w mniej niż 100ms @Test(timeout=100) 

• Metoda wykonywana przed każdym testem 
@Before  

public void method() 

• Metoda wykonywana po każdym teście 
@After  

public void method() 

• Metoda wykonywana raz przed wszystkimi testami 
@BeforeClass  

public static void method() 

• Metoda wykonywana raz po wszystkich testach 
@AfterClass  

public static void method() 



Test dla dodawania 



Możliwe asercje 
• Zawsze się nie uda (zwróci test negatywny) fail() 

• Sprawdzi, czy warunek jest prawdziwy 
assertTrue([message], 

boolean condition) 

• Sprawdzi czy expected == actual +/- 
tolerance. Do tego ewentualnie wyświetli 
message 

assertEquals([String 
message], expected, 

actual, tolerance) 

• Czy obiekt jest nullem 
assertNull([message], 

object) 

• Czy obiekty są takie same 
assertSame([String], 

expected, actual) 

http://junit.sourceforge.net/javadoc/org/junit/Assert.html 



Wykonujemy testy 



Testowanie - błędy 
• Nigdy nie ma czegoś takiego jak „wystarczająca 

liczba testów” 
Niewystarczające 

testy 

• Idealnie 100% kodu jest pokryte testami; są 
narzędzia, które to sprawdzają 

Pokrycie kodu 
testami 

• Zgodnie z prawami Murphy’ego, „jeśli coś się 
może nie udać, to na pewno się nie uda” Proste testy 

• Jeśli odkryliśmy błąd, to sprawdźmy „podobne” 
elementy i „podobne” fragmenty kodu Pobliskie błędy 

• Testy powinny być szybkie. Inaczej nie będą 
wykonywane Szybkość testów 


