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یکی از آبنباتهای 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-Jolبرای ما دانمارکیها،
عبارات خردمندانه و بامزهای است که روی در هر جعبه چاپ میشود.
امروز صبح  2بسته از این خوراکی خوشمزه خریدم و متوجه شدم که حرف قدیمی دانمارکیها روی
آن نوشته شده که میگویند:
"راستگویی در مورد موارد کوچک ،کم اهمیت نیست".

این یک نشانه خوبی در رابطه با آن چیزی بود که من قب ً
ال میخواستم در اینجا بیان کنم .چیزهای
کوچک مهم است .این یک کتاب درباره نگرانیهای کوچک است که ارزش و اهمیت آنها اص ً
ال
کوچک نیست.
معمار معروف "لودویگ میس فن در روهه" میگوید :خداوند در جزییات نهفته است .این نقل قول
استداللهای معاصر در مورد نقش معماری در توسعه نرمافزار و به ویژه در دنیای  Agileرا یادآوری میکند.
باب و من گاهی اوقات خودمان را درگیر این گفتگو میبینیم .بله" ،لودویگ میس فن در روهه" بسیار
مراقب کارایی و ظاهر ساختمان بود که باعث شد در این زمینه ،معماری فوقالعادهای را بجا بگذارد.
از سوی دیگر ،او شخص ًا دستگیره هر خانهای را که طراحی کرده بود انتخاب کرد .چرا؟ چون موارد
کوچک مهم هستند.
باب و من در بحث درحال پیشرفتمان در مورد  TDDمتوجه شدهایم که ما در مورد اینکه نرمافزار
در توسعه معماری نقش مهمی دارد ،اتفاق نظر داریم .اما در مورد اینکه این موضوع به چه معنی است،
دیدگاههای متفاوتی داریم.
با این حال ،چنین حاشیههایی مهم نیستند ،زیرا ما میتوانیم قبول کنیم که متخصصانی که احساس
مسئولیت میکنند ،درابتدای یک پروژه مقداری وقت برای طراحی و برنامهریزی گذاشتهاند.
از اواخر  ،1990مفاهیم طراحی که تنها توسط تستها و کد مطرح میشد ،در حال از بین رفتن بود .البته
توجه به جزییات بیشتر به عنوان اساس و پایه حرفهای بودن شناخته میشود نه داشتن دیدگاههای عالی.
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او ًال ،تمرینهای کوچک باعث میشود که متخصصان مهارت و اطمینان الزم را برای انجام کارهای
بزرگ را به دست آورند .دوم ًا ،کوچکترین بینظمی در ساختمان مانند دری که محکم بسته نمیشود یا
کاشی که اندکی کج است یا حتی یک میز کثیف و نامرتب ،کام ً
ال جذابیت یک مکان بزرگ را از بین
میبرد .این همان مفهومی است که کد تمیز بیان میکند.

درحالیکه ،معماری فقط یک استعاره برای توسعه نرمافزار است و مخصوص ًا برای بخشی از نرمافزار
که محصول اولیه را ارائه میکند همانند آن است که یک معمار ،یک ساختمان تازه را تحویل میدهد.
در این روزهایی که نرمافزارهای  Scrumو  Agileروی کار هستند ،تمرکز بر روی به سرعت رساندن
محصول به بازار میباشد .ما شرکتی میخواهیم که با سرعت باال به تولید نرمافزار مشغول شود.
تفکر و درک کدنویسها ،مانند کارخانهها هستند که از محصوالت ناتمام یا داستان کاربر 1استفاده
میکنند تا محصوالتی را خلق کنند.
استعاره تولید در چنین تفکری همیشه قویتر میشود .وضع تولیدات اتوماتیک ژاپن که یک خط
تولید جهانی است بیشتر از  Scrumالهام میگیرد.
با این وجود حتی در صنعت خودرو ،بخش عمدهای از کارها نه در تولید بلکه در نگهداری یا اجتناب
از آن انجام میشود.
در نرمافزار 80 ،درصد یا بیشتر از آنچه ما انجام میدهیم ،به ظاهر "نگهداری" نامیده میشود که در
واقع نقش تعمیر را ایفا میکند .به جای پذیرفتن اهداف معمول غربی در تولید نرمافزار 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؟
تقریب ًا در سال  ،1951یک رویکرد کیفیت با عنوان "کل محصول نگهداری شده" یا  TMPدر ژاپن به
روی صحنه آمد که تمرکز آن بر نگهداری و نه در تولید محصول بود .یکی از ستونهای اصلی TPM
مجموعهای است به اصطالح اصول  5Sنامیده میشود .اصول  5Sمجموعهای از قوانین است که برای
آن در اینجا از اصطالح "رشته" استفاده میکنم.
این اصول  5Sکه در واقع بر پایه  Leanمیباشند و از کلمات باب شده امروز دنیای غرب میباشند
 user story .1یا روایت کاربر ،شامل جمالتی از قول کاربر است که بخشی از کار وی یا نیاز کاربر از نرمافزار را توصیف میکند.
این مجموعه جمالت (که شباهتهایی با  UseCaseدر متدولوژیهایی مانند  RUPدارد) سنگ بنای طراحی در متدولوژیهای
چابک است« .مترجم»
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و این کلمات در حلقههای نرمافزاری بسیار برجسته هستند .این اصول گزینههای انتخابی نیستند.
همانطور که عمو باب در موضوع اصلی شرح میدهد ،نرمافزار 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 میباشد .فلسفه  5Sشامل این مفاهیم میشود:
 Seiriیا سازماندهی کردن (همان "مرتب کردن" در زبان انگلیسی) .دانستن اینکه هرچیزی کجاست و
استفاده از روشهایی مانند نامگذاری مناسب چرا مهم هستند .در فصلهای بعد در مورد آن خواهید خواند.
 Seitonیا مرتب بودن (همان "سیستمایتک" در زبان انگلیسی) .یک ضربالمثل قدیمی آمریکایی
وجود دارد که میگوید :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.
 Seisoیا تمیز کردن (همان "درخشیدن" در زبان انگلیسی) :محل کارتان را از سیمها ،چربی ،ضایعات
و زباله پاک نگه دارید.
نویسندگان اینجا درباره اینکه کدتان را با کامنتها و کدهای غیرفعال در مورد تاریخچه یا آرزوهای
آینده خود نوشتهاید ،چه میگویند؟ از شر آنها خالص شوید.
 Seiketsuیا استاندارد :این گروه در مورد چگونگی تمیز نگهداشتن محل كار موافقت کرده است .آیا
شما فکر میكنید كه این كتاب شامل چیزی شبیه به شیوه كدگذاری سازگار و مجموعهای از شیوههای
درون گروهی میباشد؟ از کجا این استانداردها آمدهاند؟
 Shutsukeیا 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 میکنید ،بله ،درسته ،چالش خواندن و استفاده از این کتاب باعث میشود
که شما آخرین نکته را درک کنید و بفهمید .در اینجا ،ما در نهایت به مسئولیت حرفهای یک فرد
متخصص میپردازیم که باید با چرخه زندگی یک محصول مرتبط باشد.
همانطور که ما اتومبیلها و ماشینهای دیگر را تحت  TPMنگهداری میکنیم ،از کار افتادن قسمت
تعمیر (منتظر ماندن برای سطح اشکالت) استثنا است .در عوض ما یک سطح باالتر میرویم :هر روز
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ماشینها را بررسی میکنیم و قبل از خراب شدن یا شکستن قطعات ،آنها را تعویض میکنیم یا به
ازای هر ده هزار مایل ،روغن را عوض میکنیم تا از سایش و پاره شدن چرخها پیشگیری کنیم.
در کد نوشتن بازبینی وجود ندارد .شما هنوز میتوانید یک سطح کار خود را بهبود ببخشید ،همانطور
که جنبش  TPMدر بیش از  50سال گذشته بهبود داده شد :ساخت ماشینهایی که در وهله اول قابل
نگهداری هستند و خوانایی کد شما به اندازهی اجرا شدن آن مهم است.
کار نهایی که در سالهای  1960در دوره  TPMمعرفی شده است ،تمرکز بر معرفی کلی ماشینهای
جدید یا جایگزین کردن قدیمیها است .همانطور که  Fred Brooksبه ما تذکر داده است ،ما به
احتمال فراوان باید هر  7سال بیشتر قسمتهای نرمافزار را از ابتدا بازنویسی کنیم یا مجبور خواهیم
شد که از شر طراحیهای بد خالص شویم.
شاید ما باید زمان ثابت  Brooksرا به صورت هفتگی ،روزانه یا ساعتی به جای ساالنه به روز کنیم.

این جایی است که جزییات به ما دروغ میگویند.

قدرت زیادی در جزییات وجود دارد ،اما در مورد رویکرد به زندگی ،چیزی ساده و عمیق وجود دارد،
شاید ما به طور کلیشهای 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 نصیحتهایی است.
نقل قول  Seitonکه 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  Seisoچطور؟
پاکیزگی در کنار خداپرستی میآید .هرچقدر هم که یک خانه زیبا باشد ،یک میز کثیف شکوه و جالل
خانه را از بین میبرد .این موضوع در مورد مسائل کوچک  Shutsukeچطور است؟ كسی که در کار
کوچک وفادار نباشد در کارهای بزرگتر هم همینطور است.
در زمانیهای که مسئولیت یک تصمیمگیری بزرگ را دارید ،شما مشتاق به  re-factorکردن کد
هستید به جای آنکه کل پروژه را حذف کنید ،بهتر است قبل از اینکه زیانهای بزرگ رخ دهد اندکی
بهبود بر روی کد خود انجام دهید.
پرندهی سریعتر کرم را میگیرد .کاری را که امروز میتوانید انجام دهید برای فردا نگذارید.
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(این همان معنای اصلی عبارت «آخرین لحظه مسئولیت» در
مشاوران نرمافزاری رسید).

Lean

بود تا زمانی که به دست

چگونه جایگاه تالشهای کوچک و فردی در یک مجموعه بزرگ سنجیده میشود؟
بلوطهای قدرتمند از میوههای کوچک بلوط بوجود میآیند .یا چگونه موانع کاری ساده را در زندگی
روزمره رفع کنیم؟
خرج کردن یک اونس (مقدار کم) برای پیشگیری به اندازهی 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 گستردهای 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 گفتههایی را پیدا میکنیم که به این جزییات توجه کردهاند .به
دستگیرههای "فن در روهه" فکر کنید .این  seiriاست ،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 میدهید.
همانطور که هر صاحب خانهای میداند ،چنین مراقبت و ظرافتی هرگز پایان نمییابد .معمار
کریستوفر الکساندر (پدر الگوها و زبان الگوها) به هر کدام از طراحیهایش به عنوان یک کار کوچک
و باریکبینانه از نوع نوسازی نگاه میکرد.
از دیدگاه او به عنوان یک استاد ،ساختار خوب میتواند تنها موضوع معماری باشد؛ قسمتهای اعظیم
یک طرح ساختمانی میتواند بوسیله ساکنان خانه به حاشیه رانده شود و دیگر دیده نشود.
طراحی تنها با اضافه کردن یک اتاق جدید به آشپزخانه ادامه نمییابد ،حتی زمانی که به نقاشی
ساختمان یا جایگزینی فرشهای فرسوده یا تعویض سینک آشپزخانه توجه میکنیم ،همه این موارد
جزء طراحی خانه محسوب میشوند.
اکثر هنرها احساسات مشابهی را بازگو میکنند .شاعر فرانسوی ،پل والری ،به ما توصیه میکند که
یک شعر هرگز تمام نمیشود و الزم است به طور مداوم بازنویسی شود و متوقف کردن کار بر روی
شعر ،در واقع رها کردن آن است .در تمام تالشهای عالی یک ویژگی مشترک ،چنین دغدغهای برای
کار کردن بر روی جزییات میباشد.
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بنابراین ممکن است موارد جدیدی در اینجا وجود داشته باشد ،اما خواندن این کتاب شما را به چالش
میخواند که دستورالعملهای خوبی را ادامه دهید که قب ً
ال با بیتفاوتی از آن صرفنظر میکردید.
متأسفانه ،ما معمو ً
ال این نگرانیها را به عنوان پایههای اصلی هنر برنامهنویسی نمیبینیم.

ما دیگر کدنویسی انجام نمیدهیم ،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 میدهیم.
این بینظمی در پایان برای ما هزینه خواهد داشت :حتی یک مورد اشتباه کوچک ،همیشه خودش را
نشان میدهد .تحقیقات ،نه در صنعت و نه در دانشگاه ،جایگاه خودش را تا آخرین حد کوچک میکند
تا بتواند کد تمیزی را حفظ کند.
در روزهای من که در سازمان تحقیقات تولید نرمافزار آزمایشگاه بل کار میکردم (تولید ،در واقع!) ما
یافتههایی به طور تقریبی داشتیم که نشان میداد در جاهای از کد که سبک فرورفتگی (دندانهگزاری)
یکدست استفاده شده است ،باعث کم شدن تعداد باگها شده بود.
ما میخواهیم معماری یا زبان برنامهنویسی یا برخی دیگر از مفاهیم سطح باال دلیل کیفیت باشند؛
به عنوان افرادی که حرفهای بودن را درتسلط به ابزارها و روشهای طراحی عالی فرض میکنند ،ما
احساس میکنیم که ارزش این ماشینهای بخش تولیدی – همان کدنویسها  -کوچک شمرده شده
است که فقط با یک درخواست ساده و با یک سبک فرورفتگی (دندانهگزاری) کدها را اضافه میکنند.
طبق گفتههایم در کتابی که  17سال پیش نوشتم ،چنین شیوهای تنها راه تشخیص برتری از
شایستگی خالص میباشد .جهانبینی ژاپنی متوجه ارزش روزانه هر کارگر است و حتی سیستمهایی که
به سمت سادهتر شدن پیشرفت میکنند ،همگی مدیون این کارگران هستند.
کیفیت ،نتیجه یک میلیون اقدام فداكارانه از روی توجه میباشد  -نه فقط استفاده از هر شیوهای
فوقالعادهای که از آسمان فرود میآید .با اینکه این اقدامات ساده هستند ،اما به معنای سطحی بودن
آنها نیست و به سختی میتوان گفت که آنها آسان هستند.
با این همه ،آنها از عظمت و به عالوه زیبایی برخوردارند ،به نظر من هنوز به طور کامل نیستند.
البته ،من هنوز طرفدار تفکر با دید وسیعتر هستم و به ویژه اگر ارزش اصول رویکردهای معماری در
دامنه عمیق و در کاربردهای نرمافزاری مورد توجه قرار بگیرد.
این کتاب درباره این مورد نیست (حداقل خیلی واضح نیست) .این کتاب یک پیام دقیقتر دارد که
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اساس آن نباید کم اهمیت باشد .این دیدگاه با نظر فعلی افرادی که واقع ًا در کدنویسی مهارت دارند،
مانند  Kevlin Henney،Peter Sommerladو  Giovanni Asproniمطابقت دارد.
"کد ،طراحی است" و "کد ساده" شعار آنهاست .در حالی که ما باید مراقب باشیم و به یاد داشته
باشیم که  interfaceبرنامه است و ساختارهای آن حرفهای زیادی برای گفتن در مورد برنامه ما دارند،
بسیار مهم است که به طور مداوم موضع فروتنانهای در طراحی کد اتخاذ کنیم.
در حالی که بازنویسی در تولید باعث ایجاد هزینه میشود ،بازنگری در طراحی منجر به ارزش
میشود .ما باید کد خود را به عنوان یک روش زیبا از تالشهای 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 میدهد.
اگر شما به حرفهای لری کنسنتاین گوش کنید ،اتصال و انسجام را در کد توصیف میکنید نه از
لحاظ مفاهیم انتزاعی عالی که ممکن است در  UMLپیدا کنید .ریچارد گابریل در مقاله خود" ،نقد
انتزاع" را توصیه میکند که در آن انتزاع باعث دردسر است.
کد بر ضد بدی است و کد تمیز شاید خدایی باشد .به اول مقاله برمیگردم که در مورد  Ga-Jolحرف
زدم ،من فکر میکنم این مهم است که توجه داشته باشیم که درایت دانمارکیها نه تنها ما را به توجه
به موارد کوچک توصیه میکند ،بلکه به صادق بودن در مورد چیزای کوچک نیز دعوت میکند.
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 نوشتهایم ،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 نگرانیهای ثانویه نیست ،بلکه نگرانیهایی است که به وضوح در مرکز ارزشهای  Agileقرار دارند.
رسیده»

این یک روش توصیه شده در  Scrumاست که  re-factoringبخشی از مفهوم «به اتمام
است .هیچ معماری و کدنویسی تمیزی بر کمالگرایی اصرار ندارند ،فقط به صداقت و انجام بهترین
کاری که میتوانیم انجام دهد ،تاکید دارد.
خدایا ،به خاطر اشتباهاتمان ما را ببخش.

در  Scrumما همه چیز را مشهود میکنیم .ما در مورد وضعیت کدمان صادق هستیم زیرا کد هرگز

8

کدنویسیتمیز

کامل نیست .ما انسانیت بیشتری را در وجودمان ایجاد میکنیم ،ما شایستگیهای درخوری را در خود
ایجاد میکنیم که ما را به عظمت جزییات نزدیک میکند .در این حرفه ،ما به شدت نیازمند تمام
کمکهایی هستیم که میتوانیم دریافت کنیم.
اگر تمیز بودن کف مغازه اتفاقات بد را کاهش میدهد و ابزارهای سازماندهی ،بهرهوری را افزایش
میدهند ،پس من کام ً
ال طرف آنها هستم .همانطورکه این کتاب بهترین منبع چاپ شده در مورد
بهترین کاربرد عملی اصول نرمافزاری  Leanمیباشد.
کمتر از این انتظار نمیرفت که این گروه کوچک از افراد متفکر که سالهای متمادی برای بهتر
شدن کدها تالش میکنند ،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 میروم که میزم را تمیز کنم.
James O. Coplien

معرفی کتاب

معرفی کتاب

کدام در ،کد شما را نشان میدهد؟ کدام در ،نماینده تیم یا شرکت شماست؟ چرا ما در آن اتاق هستیم؟
آیا بعد از شروع یک بررسی معمولی کوتاهمدت کدها ،یک سلسله مشکالت وحشتناکی پیدا کردیم؟
آیا با دلهره ،مشغول اشکالزدایی کدهایمان هستیم؟ آیا به کدهایی خیره شدیم که فکر میکردیم،
کار میکنند؟ آیا مشتریها شما را تحت فشار گذاشتهاند؟ آیا مدیرها همیشه مزاحم شما میشوند؟ چطور
وقتی دچار مشکل میشویم ،میتوانیم مطمئن باشیم که پشت در صحیح ،کارها را تمام کردهایم؟ پاسخ
این است :استاد شدن
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دو بخش برای یادگیری استاد شدن وجود دارد :دانش و به کارگیری آن .شما باید دانش اصول،
الگوهای ،شیوهها 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.

فیزیک دوچرخهسواری را یاد بگیرم .در واقع ،ریاضیات کالسیک نسبت ًا ساده
من میتوانم اصول
ِ
است .گرانش ،اصطکاک ،حرکت زاویهای ،مرکز جرم و غیره میتواند با کمتر از یک صفحه پر از
معادالت نشان داده شود.
با توجه به این فرمولها میتوانم به شما ثابت کنم که دوچرخهسواری ،امکانپذیر 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 میشوید از روی آن میافتید.
کدگذاری از این قاعده مستثنی نیست .ما میتوانیم تمام اصول “حس بهتر” 1کد تمیز را بنویسیم
و سپس به شما اعتماد کنیم که آن کارها را انجام میدهید (به عبارت دیگر ،اجازه دهیم تا هنگامی
که دوچرخهسواری میکنید از روی دوچرخه سقوط کنید) ،اما بعد از آن کدام معلمان ما را به سمت
بهترشدن راهنمایی میکنند و شما به چه نوع دانشآموزی تبدیل میشوید؟
نه .این روش این کتاب نیست .یادگیری نوشتن کد تمیز ،کار سختی است .این نیاز ،بیشتر از دانش
اصول و الگوها میباشد .شما باید زحمت بکشید .شما باید خودتان را تمرین دهید و شکست خودتان را
ببینید .شما باید تمرین دیگران و شکست آنها را ببینید .شما باید سردرگمی آنها را ببینید و همان راه
را طی کنید .شما باید ببینید آنها به تقال افتادند به خاطر تصمیماتی که گرفتهاند .شما باید هزینهای را
که آنها به خاطر گرفتن این تصمیماتشان در مسیر اشتباه پرداخت کردهاند ،ببینید.
در هنگام خواندن این کتاب آماده باشید که سخت کار کنید .این یک کتاب “حس بهتر” 2نیست که
شما میتوانید در یک هواپیما بخوانید و قبل از اینکه به زمین برسید آن را تمام کنید .این کتاب شما را
مجبور میکند 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 میشوید که فکر کنید در کد چه چیزی درست است و چه چیزی اشتباه است.
از شما خواسته میشود که با همراهی ما ماژولها را کنار بگذارید و دوباره آنها را کنار هم قرار دهید.
 .2خواندن کتابهای انگیزشی را تصور کنید «مترجم»
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این کار ،نیازمند زمان و تالش است اما ما فکر میکنیم که ارزشش را دارد.

ما این کتاب را به سه قسمت تقسیم کردیم .چند فصل اول کتاب اصول ،الگوهای و شیوههای نوشتن
کد تمیز را توصیف میکند .در این فصل تعداد کمی کد وجود دارد و خواندن آنها ،تنها چالش شما
خواهند بود .آنها شما را برای قسمت دوم آماده میکنند .اگر بعد از خواندن قسمت اول کتاب را کنار
گذاشتید ،برای شما آرزوی موفقیت میکنم!
خواندن قسمت دوم کتاب کار سختتری برای شما خواهد بود .این قسمت شامل بررسی وضعیتهایی
خواهد بود که پیچیدگی آنها همیشه در حال افزایش است .هر بررسی این وضعیتها ،یک تمرین برای
تمیز کردن برخی از کدها میباشد – 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 میدهیم ،پیروی کنید .بعضی وقتها خواندن کتاب را کنار
بگذارید زیرا روزهای زیادی از وقت شما را میگیرد.
سومین قسمت این کتاب ،نتیجه نهایی کار ما میباشد .این قسمت ،یک فصل است که شامل یک
لیست از اکتشافات و نشانهها در زمان تولید بررسی وضعیتها میباشد .وقتی که ما از هر قسمت کد در
 case studiesعبور میکردیم و آن را تمیز میکردیم ،هر موردی را که انجام میدهیم به عنوان یک
کشف یا نشانه برای هر کارمان مستند میکردیم .ما سعی کردیم واکنشهای خودمان را نسبت به کدی
که میخواندیم و تغییر میدادیم ،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 مینویسیم و میخوانیم و تمیز میکنیم ،نشان میدهد.
اگر شما با دقت بر روی  case studiesقسمت دوم این کتاب کار و تمرین نکرده باشید ،این دانش
پایه ارزش کمی خواهد داشت .در این مطالعات موردی ،ما با دقت هر تغییری را با ارجاع دادن به
اکتشافات – فصل – 17توضیح دادیم .این ارجاعات به صورت براکت مانند [ ]H22نشان داده شدهاند.
این ارجاعات به شما اجازه میدهد زمینهای که در آن اکتشافات مورد استفاده قرار گرفته و نوشته شده
است را ببینید! این نشانهها 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 ،آنها را ارزشمند میکند.
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اگر بخشهای اول و سوم را بخوانید و در قسمت مطالعات موردی کتاب را کنار بگذرید ،پس شما یک
کتاب “حس بهتر” در مورد نوشتن نرمافزار خوب خواهید خواند.
اما اگر وقت خود را صرف کار کردن بر روی مطالعات موردی کنید و به دنبال هر گام کوچک و
تصمیمگیری 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 عمیقتری از این اصول ،الگوهای ،شیوهها و اکتشافات
خواهید رسید.
این قسمتهای کتاب دیگر نمیتوانند “حس بهتر” داشته باشند .آنها در تمام وجود شما قرار گرفتهاند.

آنها به عنوان بخشی از شما به همان شیوهای تبدیل میشوند که وقتی که شما به دوچرخهسواری
مسلط شدید و دوچرخهسواری جزئی از شما خواهد شد.
تقدیر و تشکر
با تشکر از شام دو هرنمند من ،جنیفر کوهنکه و آنجال بروکس .جنیفر مسئول تصاویر
خیرهکننده و خالقانه در ابتدای هر فصل هست و همچنین طراح تصاویر کتابهای کنت
بک ،وارد کانینگهام ،بایرن اسرتوسرتوپ ،رون جفریز ،گرادی بوچ ،دیو توماس ،مایکل پراد و
خود من بود.
آنجال مسئول تصاویری ماهرانهای است که قسمتهای داخلی هر فصل را زیبا کرده
است .او در طول سالها چند عکس برای من آماده کرده است ،از جمله بسیاری از تصاویر
کتاب توسعه برنامه با  :Agileاصول ،الگوها و مترینها.

