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JĘZYKI PROGRAMOWANIA

WSTĘP
Wielu programistów zarzeka się, że pisze przejrzysty kod, jednak 
z doświadczenia autora wynika, że często po prostu nie wiedzą 
nawet, że można uniknąć implementacji tych samych algorytmów 
w każdym miejscu ich użycia.

W tym artykule przedstawione zostaną wybrane transformacje, 
które pozwolą zwiększyć przejrzystość kodu napisanego w języku 
C++. Większość z nich można zawrzeć w kilku prostych zasadach:

 » używaj standardowych implementacji algorytmów zamiast 
nagich pętli,

 » unikaj przypadków szczególnych (ang. edge cases), czyli ifów 
w kodzie,

 » poznaj i jak najczęściej korzystaj z biblioteki standardowej1.

Należy jednak podkreślić, że sztywne stosowanie się do reguł nie 
zawsze skutkuje lepszym jakościowo kodem i to do programisty 
(oraz recenzenta jego kodu) powinna należeć ostateczna decyzja, 
czy zastosować algorytm, czy też nie. Autor gorąco zachęca czytel
ników do zapoznania się z algorytmami dostępnymi w bibliotece 
standardowej niewymienionymi w tym artykule.

Cz ęść z poniższych rad może zostać zaadaptowana do innych 
języków programowania (np. C#, D, Java), o ile posiadają one od
powiednie funkcje w bibliotece standardowej.

PODSTAWOWE OPERACJE NA 
ZBIORACH DANYCH
W tej sekcji zostaną opisane elementarne działania na danych. 
Wersje poprawione nie tylko są krótsze, ale jednocześnie, ze wzglę
du na użycie zrozumiałej dla człowieka nazwy, przekazują intencję 
autora kodu. 

Osoba czytająca ten kod nie jest również zmuszona do analizy 
pętli, aby upewnić się, jaki jest jej cel, oraz że jej implementacja jest 
poprawna. Ponadto, dzięki zamknięciu algorytmów do osobnych 
funkcji, można uniknąć zbędnych zmiennych lokalnych, jeśli są 
użyte tylko w jednym miejscu.

Uważny czytelnik może poddać krytyce przedstawianie funkcji 
przyjmujących pary iteratorów jako wzoru czytelności. W opinii 
autora jest w tym wiele racji, ale należy pamiętać, że jest to idioma
tyczny kod wykorzystujący bibliotekę standardową C++. Wobec 
tego dla programisty C++ taki kod jest przejrzysty.

1. I inne, które mogą być wykorzystane w projekcie. W tym artykule nacisk zostanie położony jednak 
na bibliotekę standardową.

Szukanie elementów

Na przykładzie szukania elementu x w kontenerze people. W Li
sting 1 przedstawiono pętlę, a w Listingu 2 użycie szablonu funkcji 
std::find [1]. Jeśli element nie zostanie znaleziony, std::find 
zwraca iterator, który został mu przekazany jako iterator końca 
– dlatego należy z nim porównać zwrócony wynik, aby sprawdzić, 
czy element został znaleziony. 

Listing 1. Szukanie za pomocą pętli

Person* ptr = nullptr;
for(auto& p : people) {
if(p == x) {
ptr = &p;
break;

}
}

if(ptr)
foo(*ptr);

Listing 2. Szukanie z użyciem std::find

auto it = find(people.begin(), people.end(), x);
if(it != people.end())
foo(*it);

Należy nadmienić, że std::find wybierze najlepszy dostępny 
algorytm dla przekazanego typu iteratorów, ale nie jest w sta
nie wydedukować, że kontener jest np. posortowany (jak to jest 
w przypadku std::set lub std::map). W przypadku gdy powyż
sze jest pewne, stosowne jest użycie innego algorytmu szukania, 
np. std::binary_search, albo metody find() kontenera.

Czy dany element występuje w kolekcji?

Alternatywnie:
 » czy wszystkie elementy spełniają dany warunek?
 » czy żaden element nie spełnia warunku?

W Listingu 3 przedstawiono wersję dodającą nową zmienną do za
kresu. W Listingu 4 przedstawiono tę samą weryfikację z użyciem 
algorytmu std::all_of [2].

Listing 3. Wersja z nagą pętlą

bool all_over_18 = true;
for(auto const& p : people) {
if(p.age <= 18) {
all_over_18 = false;
break;

}
}

if(all_over_18) // ...

Piękny kod
Czytelność kodu jest jedną z jego najważniejszych charakterystyk, obok wydaj-
ności i poprawności. Kod napisany z naciskiem na zrozumienie przez czytelnika, 
np. podczas przeglądu kodu (ang. code review), pozwala znacznie uprościć wnio-
skowanie na temat pozostałych dwóch.

„Zawsze pisz kod, udając, że osoba, która po Tobie przejmie obowiązek jego 
rozwijania, jest niebezpiecznym psychopatą, który wie, gdzie mieszkasz.” 
– John F. Woods, 1991.
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