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400 G8:«اطالعات«بسیار«زیاد«

401 G9:«کد«بیهوده«

401 G10:«جداسازی«عمودی«

401 G11:«ناسازگاری«

402 G12:«به«هم«ریختن«

402 G13:«اتصال«مصنوعی«

403 G14:«ویژگی«حسادت«

404 G15:«آرگومان«های«انتخابگر«

406 G16:«هدف«مبهم«

406 G17:«مسئولیت«جایگذاری«اشتباه«

407 G18:«متد«استاتیک«نامناسب«

408 G19:«استفاده«از«متغیر«های«توضیحی«

408 G20:«نام«تابع«باید«نشان«دهد«که«این«تابع«چه«کاری«انجام«می«دهد«

409 G21:«الگوریتم«را«درک«کنید«

409 G22:«وابستگی«های«منطقی«را«به«وابستگی«های«فیزیکی«تبدیل«کنید«

411 G23:«چندریختی«را«به«If/Else«یا«Switch/Case«ترجیح«دهید«

412 G24:«از«قراردادهای«استاندارد«پیروی«کنید«
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412 G25:«اعداد«جادویی«را«با«ثابت«های«نامگذاری«شده«جایگزین«کنید«

414 G26:«دقیق«و«صریح«باشید«

414 G27:«ساختار«فراتر«از«قرارداد«

415 G28:«عبارات«شرطی«را«کپسوله«کنید«

415 G29:«اجتناب«از«شرایط«منفی«

415 G30:«توابع«باید«یک«کار«انجام«دهند«

416 G31:«اتصال«های«موقتی«پنهان««

418 G32:«خودسر«نباشید«

419 G33: محصور«کردن«شرایط«مرزی«

419 G34:«توابع«باید«تنها«یک«سطح«از«انتزاع«پایین«تر«بیایند«

421 G35:«داده«های«قابل«پیکر«بندی«را«در«سطوح«باال«نگاه«دارید«

422 G36:«از«جابجایی«ترانزیتی«دوری«کنید«

423 جاوا«
423 J1:«با«استفاده«از«Wildcardها*از«لیست«های«import«طوالنی«اجتناب«کنید«

424 J2:«از«ثابت«ها«در«ارث«بری«استفاده«نکنید«

426 J3:«ثابت«ها«در«مقابل«Enumها«

427 نام«ها«
427 N1:«از«نام«های«توصیفی«استفاده«کنید«

428 N2:«نام«هایی«را«در«سطح«مناسبی«از«انتزاع«انتخاب«کنید«

429 N3:«در«جایی«که«امکان«پذیر«است«از«نامگذاری«استاندارد«استفاده«کنید«

430 N4:«نام«های«غیرمبهم«

431 N5:«برای«محدوده«های«طوالنی«از«نام«های«طوالنی«استفاده«کنید«

431 N6:«اجتناب«از«کدگذاری«ها«

431 N7:«نام«ها«باید«اثرات«جانبی«را«توصیف«کنند«

432 آزمون«ها«
432 T1:«آزمون«های«ناکافی«

432 T2:«از«یک«ابزار«Coverage«استفاده«کنید!«

432 T3:«آزمون«های«کوچک«را«از«قلم«نیندازید«

433 T4:«یک«آزمون«نادیده«گرفته«شده،«پرسشی«درباره«یک«ابهام«است«

433 T5:«شرایط«مرزی«را«آزمایش«کنید«
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433 T6:«نزدیکی«باگ«ها«را«بطور«کامل«و«جامع«آزمایش«کنید«

433 T7:«الگوهای«شکست«آشکار«می«شوند«

433 T8:«الگوهای«پوشش«آزمون«می«تواند«آشکار«شود«

434 T9:«آزمون«ها«باید«سریع«باشند«

434 نتیجه«گیری«
434 فهرست«کتاب«ها«

435 پیوست A: همروندی 2«
435 مثال کالینت/سرور«
435 سرور«
437 »Threading افزودن
438 بررسی«سرور«
440 نتیجه«گیری«
440 مسیرهای اجرایی ممکن«
441 تعداد«مسیرها«
443 کاوش«های«عمیق«تر«
446 نتیجه«گیری«
447 کتابخانه خود را بشناسید«
447 »Executor»چارچوب
448 راه«حل«های«غیرمسدودکننده«
450 کالس«های«غیرایمن«برای«threadها«
452 وابستگی«های بین متدها می«تواند کد همروندی را بشکند«
453 در«شکست«ها«تحمل«خطا«داشته«باشید«
453 قفل«کردن«بر«اساس«کالینت«
456 قفل«کردن«بر«اساس«سرور«
457 افزایش ظرفیت«
459 محاسبه«ظرفیت«تک«threadای««
459 محاسبه«ظرفیت«چند«threadای««
460 بن«بست «
461 ممانعت«متقابل«
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462 قفل«کردن«و«انتظار«کشیدن«
462 نبود«پیشگیری««
462 انتظار«طوالنی««
463 شکستن«ممانعت«متقابل«
463 شکستن«قفل«کردن«و«انتظار«کشیدن«
464 شکستن«پیشگیری««
464 شکستن«انتظار«چرخشی«
465 آزمایش کردن کد چند threadی«
469 »thread ابزار«های پشتیبانی برای آزمایش کردن کد مبتنی بر
469 نتیجه«گیری«
471 آموزش کد کامل مثال ها«
471 کالینت/سرور«بدون«استفاده«از«threadها«
474 کالینت/سرور«با«استفاده«از«thread ها«

477 »org.jfree.date.SerialDate :Bپیوست



مقدمه
یکی*از*آبنبات*های*مورد*عالقه*ما*اینجا*در*دانمارک،*Ga-Jol است*که*بوی*شیرین*و*قوی*آن*مکمل*
خوبی*برای*آب*و*هوای*مرطوب*و*اغلب*سرد*ماست. بخشی*از*جذابیت*Ga-Jol برای*ما*دانمارکی*ها،*

عبارات*خردمندانه*و*بامزه*ای*است*که*روی*در*هر*جعبه*چاپ*می*شود.
امروز*صبح*۲*بسته*از*این*خوراکی*خوشمزه*خریدم*و*متوجه*شدم*که*حرف*قدیمی*دانمارکی*ها*روی*

آن*نوشته*شده*که*می*گویند:
"راستگویی*در*مورد*موارد*کوچک،*کم*اهمیت*نیست."

*می*خواستم*در*اینجا*بیان*کنم. چیزهای* این*یک*نشانه*خوبی*در*رابطه*با*آن چیزی*بود*که*من*قباًلً
اهمیت*آن*ها*اصاًل* ارزش*و* نگرانی*های*کوچک*است*که* این*یک*کتاب*درباره* کوچک*مهم*است. 

کوچک*نیست. 
معمار*معروف*"لودویگ*میس*فن*در*روهه" می*گوید: خداوند*در*جزییات*نهفته*است. این*نقل*قول*
استدالل*های*معاصر*در*مورد*نقش*معماری*در*توسعه*نرم*افزار*و*به*ویژه*در*دنیای*Agile را*یادآوری*می*کند.
باب*و*من*گاهی*اوقات*خودمان*را*درگیر*این*گفتگو*می*بینیم.*بله،*"لودویگ*میس*فن*در*روهه" بسیار*
مراقب*کارایی و ظاهر*ساختمان*بود*که*باعث*شد*در*این*زمینه،*معماری*فوق*العاده*ای*را*بجا*بگذارد. 
از*سوی*دیگر،*او*شخصًا*دستگیره*هر*خانه*ای*را*که*طراحی*کرده*بود*انتخاب*کرد. چرا؟*چون*موارد*

کوچک*مهم*هستند.
باب*و*من*در*بحث*درحال*پیشرفتمان*در*مورد*TDD متوجه*شده*ایم*که*ما*در*مورد*اینکه*نرم*افزار*
در*توسعه*معماری*نقش*مهمی*دارد،*اتفاق*نظر*داریم. اما*در*مورد*اینکه*این*موضوع*به*چه*معنی*است،*

دیدگاه*های*متفاوتی*داریم.
با*این*حال،*چنین*حاشیه*هایی*مهم*نیستند،*زیرا*ما*می*توانیم*قبول*کنیم*که*متخصصانی*که*احساس*

مسئولیت*می*کنند،*درابتدای*یک*پروژه*مقداری*وقت*برای*طراحی*و*برنامه*ریزی*گذاشته*اند.
از*اواخر*1990،*مفاهیم*طراحی*که*تنها*توسط*تست*ها*و*کد*مطرح*میشد،*در*حال*از*بین*رفتن*بود.*البته*
توجه*به*جزییات*بیشتر*به*عنوان*اساس*و*پایه*حرفه*ای*بودن*شناخته*می*شود*نه*داشتن*دیدگاه*های*عالی.
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اواًل،*تمرین*های*کوچک*باعث*می*شود*که*متخصصان*مهارت*و*اطمینان*الزم*را*برای*انجام*کارهای*
بزرگ*را*به*دست**آورند.*دومًا،*کوچکترین*بی*نظمی*در*ساختمان*مانند*دری*که*محکم*بسته*نمی*شود*یا*
کاشی*که*اندکی*کج*است*یا*حتی*یک*میز*کثیف*و*نامرتب،*کاماًل*جذابیت*یک*مکان*بزرگ*را*از بین 

می*برد.*این*همان*مفهومی*است*که*کد*تمیز*بیان*می*کند.
درحالی*که،*معماری*فقط*یک*استعاره*برای*توسعه*نرم*افزار*است*و مخصوصًا*برای*بخشی*از*نرم*افزار*
که*محصول*اولیه*را*ارائه*می*کند*همانند*آن*است*که*یک*معمار،*یک ساختمان*تازه*را*تحویل*می*دهد.
در*این*روزهایی*که*نرم*افزارهای*Scrum و Agile روی*کار*هستند،*تمرکز*بر*روی*به*سرعت*رساندن*

محصول*به*بازار*می*باشد.*ما*شرکتی*می*خواهیم*که*با*سرعت*باال*به*تولید*نرم*افزار*مشغول*شود.
تفکر*و درک*کدنویس*ها، مانند*کارخانه*ها هستند*که*از*محصوالت*ناتمام یا*داستان*کاربر1*استفاده*

می*کنند*تا*محصوالتی*را*خلق*کنند.
استعاره*تولید*در*چنین*تفکری*همیشه*قوی*تر*می*شود. وضع*تولیدات*اتوماتیک*ژاپن*که*یک*خط*

تولید*جهانی*است*بیشتر*از*Scrum الهام*می*گیرد.
با*این*وجود*حتی*در*صنعت*خودرو،*بخش*عمده*ای*از*کارها*نه*در*تولید*بلکه*در*نگهداری*یا*اجتناب*

از*آن*انجام*می*شود.
در*نرم*افزار،*80*درصد*یا*بیشتر*از*آنچه*ما*انجام*می*دهیم،*به*ظاهر*"نگهداری"*نامیده*می*شود که*در*
واقع*نقش*تعمیر*را*ایفا*می*کند.*به*جای*پذیرفتن*اهداف*معمول*غربی*در*تولید*نرم*افزار*خوب،*ما*باید*
بیشتر*مانند*تعمیرکار*در*صنعت*ساختمان*و*یا*مکانیک*خودرو*در*زمینه*خودرو*باشیم.*مدیریت*ژاپنی*

درمورد*آن*چه*چیزی*برای*گفتن*دارند؟
تقریبًا*در*سال*19۵1،*یک*رویکرد*کیفیت*با*عنوان*"کل*محصول*نگه*داری*شده"*یا*TMP در*ژاپن*به*
*TPM*روی*صحنه*آمد*که*تمرکز*آن*بر*نگهداری*و*نه*در*تولید*محصول*بود.*یکی*از*ستون*های*اصلی
مجموعه*ای*است*به*اصطالح*اصول*5S*نامیده*می*شود.*اصول*5S مجموعه*ای*از*قوانین*است*که*برای*

آن*در*اینجا*از*اصطالح*"رشته"*استفاده*می*کنم.
این*اصول*5S که*در*واقع*بر*پایه Lean می*باشند*و*از کلمات*باب*شده*امروز*دنیای*غرب*می*باشند 

user story*.1*یا*روایت*کاربر،*شامل*جمالتی*از*قول*کاربر*است*که*بخشی*از*کار*وی*یا*نیاز*کاربر*از*نرم*افزار*را*توصیف*می*کند.*
این*مجموعه*جمالت*)که*شباهت*هایی*با*UseCase*در*متدولوژی*هایی*مانند*RUP*دارد(*سنگ*بنای*طراحی*در*متدولوژی*های*

چابک*است.*»مترجم«
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نیستند.* انتخابی* گزینه*های* اصول* این* برجسته*هستند.* بسیار* نرم*افزاری* حلقه*های* در* کلمات* این* و*
همانطور*که*عمو*باب*در*موضوع*اصلی*شرح*می*دهد،*نرم*افزار*خوب*نیازمند*چنین*نظمی*است:*تمرکز،*

حضور*ذهن*و*تفکر.
این*موارد*همیشه*فقط*در*مورد*انجام*دادن*کار*نیست،*بلکه*در*مورد*تحت*فشار*قرار*دادن*کارخانه*

برای*تولید*محصوالت*با*سرعت*مطلوب*می*باشد.*فلسفه*5S*شامل*این*مفاهیم*می*شود:
Seiri یا*سازماندهی*کردن*)همان*"مرتب*کردن" در*زبان*انگلیسی(. دانستن*اینکه*هرچیزی*کجاست*و 

استفاده*از*روش*هایی*مانند*نامگذاری*مناسب*چرا*مهم*هستند.*در*فصل*های*بعد*در*مورد*آن*خواهید*خواند.
Seiton یا*مرتب*بودن*)همان*"سیستمایتک" در*زبان*انگلیسی(. یک*ضرب*المثل*قدیمی*آمریکایی*

وجود*دارد*که*می*گوید: یک*جا*برای*همه*چیز*و*همه*چیز*در*جای*خود. یک*قطعه*کد*باید*جایی*باشد*
که*شما*انتظار*دارید*آن*را*پیدا*کنید*واگر*آنجا*نباشد،*مجدداً*باید*جای*آن*را*پیدا*کنید*و*در*جای*مناسب*

قرار*دهید.
Seiso یا*تمیز*کردن*)همان*"درخشیدن" در*زبان*انگلیسی(: محل*کارتان*را*از*سیم*ها،*چربی،*ضایعات*

و*زباله*پاک*نگه*دارید.
نویسندگان*اینجا*درباره*اینکه*کدتان*را*با*کامنت*ها*و*کدهای*غیرفعال*در*مورد*تاریخچه*یا*آرزوهای*

آینده*خود*نوشته*اید،*چه*می*گویند؟ از*شر*آن*ها*خالص*شوید.
Seiketsu*یا*استاندارد:*این*گروه*در*مورد*چگونگی*تمیز*نگهداشتن*محل*کار*موافقت*کرده*است.*آیا*

شما*فکر*می*کنید*که*این*کتاب*شامل*چیزی*شبیه*به*شیوه*کدگذاری*سازگار*و*مجموعه*ای*از*شیوه*های*
درون*گروهی*می*باشد؟*از*کجا*این*استانداردها*آمده*اند؟*

Shutsuke یا*نظم*)منضبط*بودن( به*این*معنی*است*که*نظم*و*انضباط*داشتن*برای*انجام*تمرینات*

و*برای*به*طور*پی*در*پی نشان*دادن*کار*یک*نفر*و*امید*داشتن*به*تغییر*ضروری*است.
اگر*شما*این*چالش*را*قبول*می*کنید،*بله،*درسته،*چالش*خواندن*و*استفاده*از*این*کتاب باعث*می*شود*
اینجا،*ما*در*نهایت*به*مسئولیت*حرفه*ای*یک*فرد* در* که*شما*آخرین*نکته*را*درک*کنید*و*بفهمید. 

متخصص*می*پردازیم*که*باید*با*چرخه*زندگی*یک*محصول*مرتبط*باشد.
همانطور*که*ما*اتومبیل*ها*و*ماشین*های*دیگر*را*تحت*TPM نگهداری*می*کنیم،*از*کار*افتادن*قسمت*
تعمیر*)منتظر*ماندن*برای*سطح*اشکالت(*استثنا*است.*در*عوض*ما*یک*سطح*باالتر*می*رویم:*هر*روز*
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ماشین*ها*را*بررسی*می*کنیم*و*قبل*از*خراب*شدن*یا*شکستن*قطعات،*آن*ها*را*تعویض*می*کنیم*یا*به*
ازای*هر*ده*هزار*مایل،*روغن*را*عوض*می*کنیم*تا*از*سایش*و*پاره*شدن*چرخ*ها*پیش*گیری*کنیم.

در*کد*نوشتن*بازبینی*وجود*ندارد.*شما*هنوز*می*توانید*یک*سطح*کار*خود*را*بهبود*ببخشید،*همانطور*
که*جنبش*TPM*در*بیش*از*۵0*سال*گذشته*بهبود*داده*شد:*ساخت*ماشین*هایی*که*در*وهله*اول*قابل*

نگهداری*هستند*و*خوانایی*کد*شما*به*اندازه*ی*اجرا*شدن*آن*مهم*است.
کار*نهایی*که*در*سال*های*1960*در*دوره*TPM*معرفی*شده*است،*تمرکز*بر*معرفی*کلی*ماشین*های*
به* ما* است،* داده* تذکر* ما* به* *Fred Brooks است.*همان*طور*که قدیمی*ها* جایگزین*کردن* یا* جدید*
احتمال*فراوان*باید*هر*7*سال*بیشتر*قسمت*های*نرم*افزار*را*از*ابتدا*بازنویسی*کنیم*یا*مجبور*خواهیم*

شد*که*از*شر*طراحی*های*بد*خالص*شویم.
شاید*ما*باید*زمان*ثابت*Brooks را*به*صورت*هفتگی،*روزانه*یا*ساعتی*به*جای*ساالنه*به*روز*کنیم. 

این*جایی*است*که*جزییات*به*ما*دروغ*می*گویند.
قدرت*زیادی*در*جزییات*وجود*دارد،*اما*در*مورد*رویکرد*به*زندگی،*چیزی*ساده*و*عمیق*وجود*دارد، 

شاید*ما*به*طور*کلیشه*ای*انتظار*داشته*باشیم*که*هر*رویکردی،*اساس*تفکر*ژاپنی*را*تایید*کند.
اما*این*فقط*یک*نگاه*شرقی*به*زندگی*نیست؛*سخنان*خردمندانه*عامیانه*انگلیسی*و*آمریکایی*پر*از*

چنین*نصیحت*هایی*است.
نقل*قول*Seiton که*در*متن*باال توضیح*داده*شد توسط*یک*وزیر*اوهایو*نوشته*شده*است*که*به*

معنای*واقعی*کلمه*"هر*درجه*از*شرارت*درمانی*دارد"*را*بررسی*کرده*است. درباره*Seiso چطور؟
پاکیزگی*در*کنار*خداپرستی*می*آید. هرچقدر*هم*که*یک*خانه*زیبا*باشد،*یک*میز*کثیف*شکوه*و*جالل*
خانه*را*از*بین*می*برد. این*موضوع*در*مورد*مسائل*کوچک*Shutsuke چطور*است؟*کسی*که*در*کار*

کوچک*وفادار*نباشد*در*کارهای*بزرگتر*هم*همینطور*است.
در*زمانی*های که*مسئولیت*یک*تصمیم*گیری*بزرگ*را*دارید،*شما*مشتاق*به*re-factor کردن*کد*
هستید*به*جای*آنکه*کل*پروژه*را*حذف*کنید، بهتر*است*قبل*از*اینکه*زیان*های*بزرگ*رخ*دهد*اندکی*

بهبود*بر*روی*کد*خود*انجام*دهید.
پرنده*ی*سریع*تر*کرم*را*می*گیرد.*کاری*را*که*امروز*می*توانید*انجام*دهید*برای*فردا*نگذارید.
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دست* به* که* زمانی* تا* بود* *Lean در  مسئولیت«* لحظه* »آخرین* عبارت* اصلی* معنای* همان* )این*
مشاوران*نرم*افزاری*رسید.(

چگونه*جایگاه*تالش*های*کوچک*و*فردی*در*یک*مجموعه*بزرگ*سنجیده*می*شود؟
بلوط*های*قدرتمند*از*میوه*های*کوچک*بلوط*بوجود*می*آیند. یا*چگونه*موانع*کاری*ساده*را*در*زندگی*

روزمره*رفع*کنیم؟
خرج*کردن*یک*اونس*)مقدار*کم(*برای*پیشگیری*به*اندازه*ی*یک*پوند*برای*درمان*ارزش*دارد.*با*

مصرف*روزانه*یک*سیب*دیگر*نیازی*به*دکتر*نخواهید*داشت.
کد*تمیز*مفتخر*به*داشتن*ریشه*و*فرهنگ،*عمیق*و*گسترده*ای*است. همانطور*که*فرهنگ*ما*از*اول*

جزییات*را*مورد*توجه*قرار*داده*بود*و*باید*هم*همینطور*باشد.
حتی*در*ادبیات*بزرگان*معماری*ما*گفته*هایی*را*پیدا*می*کنیم*که*به*این*جزییات*توجه*کرده*اند.*به*
دستگیره*های*"فن*در*روهه"*فکر**کنید.*این*seiri*است،*این*توجه*کردن*به*نام*هر*متغیر*است.*شما*باید*
به*نامگذاری*یک*متغیر*به*حدی*اهمیت*دهید*که*همان*اندازه*به*نامگذاری یک*کودک*متولد*شده،*

اهمیت*می*دهید.
معمار* نمی*یابد.  پایان* هرگز* ظرافتی* و* مراقبت* چنین* می*داند،* خانه*ای* صاحب* هر* که* همانطور*
کریستوفر*الکساندر*)پدر*الگوها*و*زبان*الگوها( به*هر*کدام*از*طراحی*هایش*به*عنوان*یک*کار*کوچک*

و*باریک*بینانه*از*نوع*نوسازی*نگاه*می*کرد.
از*دیدگاه*او*به*عنوان*یک*استاد،*ساختار*خوب*می*تواند*تنها*موضوع*معماری*باشد؛*قسمت*های*اعظیم*

یک*طرح*ساختمانی*می*تواند*بوسیله*ساکنان*خانه*به*حاشیه*رانده*شود*و*دیگر*دیده*نشود.
طراحی*تنها*با*اضافه*کردن*یک*اتاق*جدید*به*آشپزخانه*ادامه*نمی*یابد،*حتی*زمانی*که*به*نقاشی*
ساختمان*یا*جایگزینی*فرش*های*فرسوده*یا*تعویض*سینک*آشپزخانه*توجه*می*کنیم،*همه*این*موارد*

جزء*طراحی*خانه*محسوب*می*شوند.
اکثر*هنرها*احساسات*مشابهی*را*بازگو*می*کنند. شاعر*فرانسوی،*پل*والری،*به*ما*توصیه*می*کند*که*
یک*شعر هرگز*تمام*نمی*شود*و*الزم*است*به*طور*مداوم*بازنویسی*شود*و*متوقف*کردن*کار*بر*روی*
شعر،*در*واقع*رها*کردن*آن*است. در*تمام*تالش*های*عالی*یک*ویژگی*مشترک،*چنین*دغدغه*ای*برای 

کار*کردن*بر*روی*جزییات می*باشد.
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بنابراین*ممکن*است*موارد*جدیدی*در*اینجا*وجود*داشته*باشد،*اما*خواندن*این*کتاب*شما*را*به*چالش*
*با*بی*تفاوتی*از*آن*صرف*نظر*می*کردید. می*خواند*که*دستورالعمل*های*خوبی*را*ادامه*دهید*که*قباًلً

*این*نگرانی*ها*را*به*عنوان*پایه*های*اصلی*هنر*برنامه*نویسی*نمی*بینیم. متأسفانه،*ما*معمواًلً
ما*دیگر*کدنویسی*انجام*نمی*دهیم،*نه*به*این*دلیل*که*تمام*شده،*بلکه*به*این*دلیل*است*که*تمرکز*

سیستم*بیشتر*بر*روی*ظاهر*بیرونی*است*تا*آنچه*که*ما*ارائه*می*دهیم.
این*بی*نظمی*در*پایان*برای*ما*هزینه*خواهد*داشت:*حتی*یک*مورد*اشتباه*کوچک،*همیشه*خودش*را*
نشان*می*دهد.*تحقیقات،*نه*در*صنعت*و*نه*در*دانشگاه،*جایگاه*خودش*را*تا*آخرین*حد*کوچک*می*کند*

تا*بتواند*کد*تمیزی*را*حفظ*کند.
در روزهای من*که در سازمان تحقیقات تولید نرم افزار آزمایشگاه* بل کار می کردم )تولید، در واقع!( ما 
یافته هایی به طور تقریبی داشتیم که نشان می داد در*جاهای از کد که سبک فرورفتگی*)دندانه گزاری( 

یکدست استفاده شده است،*باعث*کم شدن تعداد باگ ها شده*بود.
ما*می*خواهیم*معماری*یا*زبان*برنامه*نویسی*یا*برخی*دیگر*از*مفاهیم*سطح*باال*دلیل*کیفیت*باشند؛*
به*عنوان*افرادی*که*حرفه*ای*بودن*را*درتسلط*به*ابزارها*و*روش*های*طراحی*عالی*فرض*می*کنند،*ما*
احساس*می*کنیم*که*ارزش*این*ماشین*های*بخش*تولیدی*– همان کدنویس ها - کوچک*شمرده*شده*
است*که*فقط*با*یک*درخواست*ساده*و*با*یک*سبک*فرورفتگی*)دندانه*گزاری( کدها*را*اضافه*می*کنند.
از* برتری* تشخیص* راه* تنها* شیوه*ای* چنین* نوشتم،* پیش* سال* *17 که* کتابی* در* گفته*هایم* طبق*
شایستگی*خالص*می*باشد.*جهان*بینی*ژاپنی*متوجه*ارزش*روزانه*هر*کارگر*است*و*حتی*سیستم*هایی*که*

به*سمت*ساده*تر*شدن*پیشرفت*می*کنند،*همگی*مدیون*این*کارگران*هستند.
کیفیت،*نتیجه*یک*میلیون*اقدام*فداکارانه**از*روی*توجه*می*باشد*-*نه*فقط*استفاده*از*هر*شیوه*ای*
فوق*العاده*ای*که*از*آسمان*فرود*می*آید.*با اینکه*این*اقدامات*ساده*هستند،*اما*به*معنای*سطحی*بودن*

آن*ها*نیست*و*به*سختی*می*توان*گفت*که*آن*ها*آسان*هستند.
با*این*همه،*آن*ها*از*عظمت*و*به*عالوه*زیبایی*برخوردارند،*به*نظر*من*هنوز*به*طور*کامل*نیستند.*
البته،*من*هنوز*طرفدار*تفکر*با دید*وسیع*تر*هستم*و*به*ویژه*اگر*ارزش*اصول رویکردهای*معماری*در*

دامنه*عمیق*و*در*کاربردهای*نرم*افزاری*مورد*توجه*قرار*بگیرد.
این*کتاب*درباره*این*مورد*نیست*)حداقل*خیلی*واضح*نیست(.*این*کتاب*یک*پیام*دقیق*تر*دارد*که*



7 مقدمه

اساس*آن*نباید*کم*اهمیت*باشد.*این*دیدگاه*با*نظر*فعلی*افرادی*که*واقعًا*در*کدنویسی*مهارت*دارند،*
مانند Kevlin Henney،Peter Sommerlad و Giovanni Asproni*مطابقت*دارد.

"کد،*طراحی*است" و*"کد*ساده" شعار*آن*هاست.*در*حالی*که*ما*باید*مراقب*باشیم*و*به*یاد*داشته*
باشیم*که*interface برنامه*است*و*ساختارهای*آن*حرف*های*زیادی*برای*گفتن*در*مورد*برنامه*ما*دارند،*

بسیار*مهم*است*که*به*طور*مداوم*موضع*فروتنانه*ای*در*طراحی*کد*اتخاذ*کنیم. 
ارزش* به* منجر* طراحی* در* بازنگری* می*شود،* هزینه* ایجاد* باعث* تولید* در* بازنویسی* که* حالی* در*
می شود. ما*باید*کد*خود*را*به*عنوان*یک*روش*زیبا*از*تالش*های*عالی*در*طراحی*نگاه*کنیم*- طراحی*
را*به*عنوان*یک*فرایند*در*نظر*بگیریم،*نه*یک*نقطه*پایدار*ثابت. این*کد*است*که*معیارهای*معماری*از*

اتصال*و*انسجام*را*ادامه*می*دهد.
اگر*شما*به*حرف*های*لری*کنسنتاین*گوش*کنید،*اتصال*و*انسجام*را*در*کد*توصیف*می*کنید*نه*از*
لحاظ*مفاهیم*انتزاعی*عالی*که*ممکن*است*در*UML پیدا*کنید. ریچارد*گابریل*در*مقاله*خود،*"نقد*

انتزاع" را*توصیه*می*کند*که*در*آن*انتزاع*باعث*دردسر*است.
کد*بر*ضد*بدی*است*و*کد*تمیز*شاید*خدایی*باشد. به*اول*مقاله*برمی*گردم*که*در*مورد*Ga-Jol حرف*
زدم،*من*فکر*می*کنم*این*مهم*است*که*توجه*داشته*باشیم*که*درایت*دانمارکی*ها*نه*تنها*ما*را*به*توجه*

به*موارد*کوچک*توصیه*می*کند،*بلکه*به*صادق*بودن*در*مورد*چیزای*کوچک*نیز*دعوت*می*کند.
این*بدان*معنی*است*که*باید*در*مورد*کدمان*صادق*باشیم،*با*همکارانمان*درباره*وضعیت*کدمان*

صادق*باشیم*و*مهمتر*از*همه*با*خودمان*در*مورد*کدی*که*نوشته*ایم،*صادق*باشیم.
آیا*ما*بهترین*کار*را*برای*کد*انجام*دادیم*"آیا*کد*را*تمیزتر*از*وضعیتی*کردیم*که*آن*را*در*ابتدا*پیدا*

کرده*بودیم"؟*آیا*ما*قبل*از*ورود*به*سیستم*کد*خود*را*مجدداً*بررسی*کردیم؟
این*نگرانی*های*ثانویه*نیست،*بلکه*نگرانی*هایی*است*که*به*وضوح*در*مرکز*ارزش*های*Agile قرار*دارند.
این*یک*روش*توصیه*شده*در*Scrum است*که*re-factoring بخشی*از*مفهوم*»به*اتمام*رسیده« 
است. هیچ*معماری*و*کدنویسی*تمیزی*بر*کمال*گرایی*اصرار*ندارند،*فقط*به*صداقت*و*انجام*بهترین*

کاری*که*می*توانیم*انجام*دهد،*تاکید*دارد.
خدایا،*به*خاطر*اشتباهاتمان*ما*را*ببخش.

در*Scrum*ما*همه*چیز*را*مشهود*می*کنیم.*ما*در*مورد*وضعیت*کدمان*صادق*هستیم*زیرا*کد*هرگز*
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کامل*نیست.*ما*انسانیت*بیشتری*را*در*وجودمان*ایجاد*می*کنیم،*ما*شایستگی*های*درخوری*را*در*خود*
تمام* نیازمند* به*شدت* ما* این*حرفه،* در* نزدیک*می*کند.* به*عظمت*جزییات* را* ما* که* ایجاد*می*کنیم 

کمک*هایی*هستیم*که*می*توانیم*دریافت*کنیم.
اگر*تمیز*بودن*کف*مغازه*اتفاقات*بد*را*کاهش*می*دهد*و*ابزارهای*سازماندهی،*بهره*وری*را*افزایش 
می دهند،*پس*من*کاماًل*طرف*آن*ها*هستم. همانطورکه*این*کتاب*بهترین*منبع*چاپ*شده*در*مورد*

بهترین*کاربرد*عملی*اصول*نرم*افزاری*Lean می*باشد.
کمتر*از*این*انتظار*نمی*رفت*که*این*گروه*کوچک*از*افراد*متفکر*که*سال*های*متمادی*برای*بهتر*
شدن*کدها*تالش*می*کنند،*در*نهایت*دانش*خود*به*صنعت*هدیه*دهند*تا*اکنون*چنین*کتابی*در*دستان*

شما*باشد.
من*جهان*را*کمی*بهتر*از*آنچه*قبل*از*اینکه*عمو*باب*این*مقاله*را*برای*من*ارسال*کند،*یافتم.

بعد*از*اینکه*این*کار*آنقدر*عالی*کامل*شد،*من*می*روم*که*میزم*را*تمیز*کنم.
James O. Coplien



معرفی کتاب

کدام*در،*کد*شما*را*نشان*می*دهد؟*کدام*در،*نماینده*تیم*یا*شرکت*شماست؟*چرا*ما*در*آن*اتاق*هستیم؟*
آیا*بعد*از*شروع*یک*بررسی*معمولی*کوتاه*مدت*کدها،*یک*سلسله*مشکالت*وحشتناکی*پیدا*کردیم؟

آیا*با*دلهره،*مشغول*اشکال*زدایی*کدهایمان*هستیم؟*آیا*به*کدهایی*خیره*شدیم*که*فکر*می*کردیم،*
کار*می*کنند؟*آیا*مشتری*ها*شما*را*تحت*فشار*گذاشته*اند؟*آیا*مدیرها*همیشه*مزاحم*شما*می*شوند؟*چطور*
وقتی*دچار*مشکل*می*شویم،*می*توانیم*مطمئن*باشیم*که*پشت*در*صحیح،*کارها*را*تمام*کرده*ایم؟*پاسخ*

این*است:*استاد*شدن

معرفی کتاب



کدنویسی تمیز10

اصول،  دانش  باید  شما  آن.  کارگیری* به* و  دانش  دارد:  وجود* شدن* استاد* یادگیری  برای  بخش  دو 
الگوهای، شیوه ها و اکتشافات یک استادکار را بدست*آورید،*سپس*شما باید از طریق سخت کار کردن*و*

تمرین*کردن آن دانش را در خود بوجود*آورید.
نسبتًا*ساده* ریاضیات*کالسیک* واقع،* بگیرم.*در* یاد* را* فیزیِک*دوچرخه*سواری* من*می*توانم*اصول*
از* پر* از*یک*صفحه* کمتر* با* غیره*می*تواند* و* مرکز*جرم* زاویه*ای،* اصطکاک،*حرکت* گرانش،* است.*

معادالت*نشان*داده*شود.
با توجه به این فرمول*ها می توانم به شما ثابت کنم که دوچرخه سواری، امکان*پذیر است و تمام دانش 
که*شما*نیاز*دارید*تا*بتوانید*با*دوچرخه*کار کنید*را به شما یاد*بدهم*ولی شما هنوز هم برای*اولین بار که 

سوار دوچرخه می*شوید*از*روی*آن*می*افتید.
کدگذاری*از*این*قاعده*مستثنی*نیست.*ما*می*توانیم*تمام*اصول*“حس*بهتر”1*کد*تمیز*را*بنویسیم*
و*سپس*به*شما*اعتماد*کنیم*که*آن*کارها*را*انجام*می*دهید*)به*عبارت*دیگر،*اجازه*دهیم*تا*هنگامی*
که*دوچرخه*سواری*می*کنید*از*روی*دوچرخه*سقوط*کنید(،*اما*بعد*از*آن*کدام*معلمان*ما*را*به*سمت*

بهترشدن*راهنمایی*می*کنند*و*شما*به*چه*نوع*دانش*آموزی*تبدیل*می*شوید؟
نه. این روش این کتاب نیست. یادگیری نوشتن کد تمیز، کار سختی است. این نیاز، بیشتر*از*دانش 
اصول و الگوها می*باشد. شما باید زحمت*بکشید. شما باید خودتان را تمرین دهید و شکست*خودتان*را*
ببینید.*شما باید تمرین*دیگران و*شکست آن*ها*را ببینید. شما باید سردرگمی*آن*ها*را ببینید و همان*راه*
را*طی*کنید. شما باید*ببینید آن*ها*به*تقال*افتادند*به*خاطر*تصمیماتی*که*گرفته*اند.*شما*باید*هزینه*ای*را*

که*آن*ها*به*خاطر*گرفتن*این*تصمیمات*شان*در*مسیر*اشتباه*پرداخت*کرده*اند،*ببینید.
در هنگام خواندن این کتاب آماده باشید که سخت کار کنید. این یک کتاب “حس*بهتر”۲ نیست که 
شما می توانید در یک هواپیما بخوانید و قبل از اینکه به زمین برسید*آن*را تمام کنید. این کتاب شما*را*
مجبور*می*کند*که*کار کنید و حتی*بهتر*بگویم*به*سختی کار کنید. شما*باید*چه کاری را*انجام دهید؟*

جواب*ساده*است شما کدهای زیادی را خواهید خواند.
شما به چالش کشیده می شوید که*فکر*کنید*در کد چه*چیزی*درست*است*و*چه*چیزی*اشتباه*است.

از شما خواسته می شود که با*همراهی*ما*ماژول ها را کنار بگذارید و دوباره آن*ها را کنار*هم*قرار*دهید. 

1. ”Feel Good“
۲.*خواندن*کتاب*های*انگیزشی*را*تصور*کنید*»مترجم«
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این کار، نیازمند*زمان و تالش است اما ما فکر می کنیم که ارزشش را دارد.
ما این کتاب را به سه قسمت تقسیم کردیم. چند فصل اول*کتاب اصول، الگوهای و شیوه های نوشتن 
شما* تنها*چالش  آن*ها،  خواندن  و  دارد  وجود  کد  کمی  تعداد  فصل  این  در  می کند.  توصیف  را  تمیز  کد 
خواهند بود. آن*ها شما را برای قسمت دوم آماده می کنند. اگر بعد از خواندن قسمت اول کتاب را کنار*

گذاشتید،*برای*شما*آرزوی*موفقیت می*کنم!
خواندن*قسمت دوم کتاب کار سخت تری برای*شما*خواهد*بود. این قسمت*شامل بررسی وضعیت*هایی*
خواهد*بود*که*پیچیدگی آن*ها*همیشه*در حال افزایش است. هر بررسی این*وضعیت*ها،*یک تمرین برای 
تمیز کردن برخی از کدها می*باشد – تبدیل*کردن*کدی*که*دارای مشکالت*زیادی*است به*کدی*که*

دارای مشکالت کمتری است.
جزییات در این بخش زیاد است. شما باید میان توضیحات*و لیست کدها به*طور*دائم*به عقب و جلو 
حرکت کنید. شما باید*کد مورد نظر که ما در حال کار با آن هستیم،*تجزیه و تحلیل کنید*و*به*استداللی*
که ما برای ایجاد هر تغییری*در*کد*انجام می دهیم، پیروی کنید. بعضی وقت ها خواندن*کتاب*را کنار 

بگذارید زیرا روزهای*زیادی*از*وقت شما را می گیرد.
سومین*قسمت*این*کتاب،*نتیجه*نهایی*کار*ما*می*باشد.*این*قسمت،*یک*فصل*است*که*شامل*یک*
لیست*از*اکتشافات*و*نشانه*ها در*زمان*تولید*بررسی*وضعیت*ها*می*باشد.*وقتی*که*ما*از*هر*قسمت*کد*در*
case studies عبور*می*کردیم*و*آن*را*تمیز*می*کردیم،*هر*موردی*را*که*انجام*می*دهیم*به*عنوان*یک*

کشف*یا*نشانه*برای*هر*کارمان*مستند*می*کردیم. ما سعی کردیم واکنش های خودمان را نسبت به کدی 
که می*خواندیم و تغییر می*دادیم، درک کنیم و به*سختی*تالش کردیم تا آن*را*مستند*کنیم*که چرا این*

احساس را*پیدا*کردیم و*چه چیزی را احساس کردیم و چه کاری انجام دادیم.
نتیجه این*روش*دانش*پایه*ما*را*زمانی*که*کد*را*می*نویسیم*و*می*خوانیم*و*تمیز*می*کنیم،*نشان*می*دهد.
اگر*شما*با*دقت*بر*روی*case studies*قسمت*دوم*این*کتاب*کار*و*تمرین*نکرده*باشید،*این*دانش*
به  دادن  ارجاع* با  را  تغییری  هر  دقت  با  ما  موردی،  مطالعات  این  در  داشت.* خواهد* کمی* ارزش* پایه*
اکتشافات*–*فصل17*– توضیح دادیم. این ارجاعات به صورت براکت*مانند ]H22[*نشان*داده*شده*اند. 

این ارجاعات*به شما اجازه می دهد زمینه ای که در آن اکتشافات مورد استفاده قرار*گرفته*و نوشته شده 
است را ببینید!*این نشانه*ها نیستند که بسیار ارزشمند هستند،*بلکه*این ارتباط بین اکتشافات و تصمیمات 

مجزا که ما در هنگام تمیز کردن کد در مطالعات موردی انجام دادیم،*آن*ها*را*ارزشمند*می*کند.



کدنویسی تمیز12

اگر بخش های اول و سوم را بخوانید و در قسمت*مطالعات موردی*کتاب*را*کنار*بگذرید، پس شما یک 
کتاب “حس*بهتر” در مورد نوشتن نرم افزار خوب خواهید خواند.

و* کوچک* گام  هر  دنبال  به  و* کنید* موردی* مطالعات  بر*روی  کار*کردن* صرف  را  خود  وقت  اگر  اما 
تصمیم گیری در*هر دقیقه خودتان را به*جای*ما قرار دهید و خودتان را مجبور به فکر کردن در همان 
مسیرهایی کنید که ما*فکر کردیم،*شما به*فهم*عمیق*تری از*این اصول، الگوهای، شیوه ها و اکتشافات*

خواهید رسید.
این*قسمت*های*کتاب دیگر نمی توانند “حس*بهتر” داشته باشند. آن*ها در تمام*وجود شما قرار گرفته اند. 
به*دوچرخه*سواری* وقتی*که*شما* که  می شوند  تبدیل  شیوه*ای  همان  به  شما  از  بخشی  عنوان  به  آن*ها 

مسلط*شدید و دوچرخه*سواری*جزئی*از*شما*خواهد*شد.

تقدیر و تشکر

با تشکر از شام دو هرنمند من، جنیفر کوهنکه و آنجال بروکس. جنیفر مسئول تصاویر 

خیره کننده و خالقانه در ابتدای هر فصل هست و همچنین طراح تصاویر کتاب های کنت 

بک، وارد کانینگهام، بایرن اسرتوسرتوپ، رون جفریز، گرادی بوچ، دیو توماس، مایکل پراد و 

خود من بود.

کرده  زیبا  را  فصل  هر  داخلی  قسمت های  که  است  ماهرانه ای  تصاویری  مسئول  آنجال 

است. او در طول سال ها چند عکس برای من آماده کرده است، از جمله بسیاری از تصاویر 

کتاب توسعه برنامه با Agile: اصول، الگوها و مترین ها.


