
Dziesięć wskazówek dotyczących tworzenia aplikacji 

Aplikacja może być pięcioliniowym skryptem, który wyświetla Hello World !. Tworzenie aplikacji dla 

tego skryptu jest dość proste. Jednak aplikacja może być bardziej złożona, często wymagająca wielu 

skryptów i wielu skoordynowanych programistów. Tworzenie aplikacji dla złożonej aplikacji może być 

bardzo trudne. Podamy kilka sugestii dotyczących praktyk kodowania, które sprawią, że 

programowanie przebiegnie płynniej, bez względu na to, jak skomplikowana jest aplikacja. 

Najpierw zaplanuj 

Ogranicz swoje pragnienie, aby wskoczyć i natychmiast rozpocząć kodowanie. Plan na papierze jest 

niezbędny. Plan powinien odpowiedzieć na następujące pytania: 

* Jakie zadania musi wykonać Twoja aplikacja? 

* Jakich metod programowania użyjesz do realizacji każdego zadania? 

* W jaki sposób zadania współdziałają ze sobą? 

* Jak łatwa jest obsługa aplikacji 

* Jak dodasz funkcje do aplikacji w przyszłości? 

* W jaki sposób aplikacja spełnia potrzeby użytkownika? 

Nie ma nic bardziej bolesnego niż uświadomienie sobie, że po zakodowaniu połowy aplikacji 

zapomniałeś ważnego czynnika i musisz zacząć od nowa. 

Bądź konsekwentny 

Wiele decyzji jest podejmowanych podczas kodowania aplikacji. Podejmij każdą decyzję raz, a 

następnie zachowaj spójność w całej aplikacji. Na przykład zdecyduj się na konwencje nazewnictwa na 

początku i używaj tych samych konwencji w całym tekście. Jeśli używasz małych liter dla zmiennych i 

wielbłądów w nazwach funkcji na początku aplikacji lub w jednej klasie, zastosuj te same konwencje w 

całej aplikacji lub we wszystkich klasach. Konsystencja znacznie ułatwia zrozumienie i utrzymanie kodu. 

Testuj kod przyrostowo 

Program składa się z wielu bloków kodu. Budowanie i testowanie aplikacji przebiega najlepiej, gdy 

każdy mały blok kodu jest testowany samodzielnie. Przetestuj prosty fragment kodu, aż zadziała 

zgodnie z oczekiwaniami. Dodaj funkcjonalność do kodu po jednym elemencie, testując w miarę 

dodawania każdego nowego fragmentu kodu. Na przykład, jeśli zadanie programu wymaga pętli w 

pętli, zbuduj i przetestuj jedną pętlę. Kiedy to działa, dodaj drugą pętlę. 

Pamiętaj o tych, którzy podążają za Tobą 

Zachowaj swój kod tak prosty i łatwy do odczytania, jak to możliwe. W pewnym momencie w 

przyszłości ktoś spróbuje zrozumieć Twój kod, aby mógł go utrzymać lub zmodyfikować. Kod, którego 

nie można łatwo zrozumieć, stanowi problem, bez względu na to, jak by się wydawał i ile razy jest 

krótszy. 

Użyj stałych 

Stałe znacznie upraszczają konserwację. Jeśli używasz tej samej wartości więcej niż raz w aplikacji, np. 

stawki podatkowej lub nazwy firmy, przechowuj ją w stałej i używaj stałej w swojej aplikacji. Służy to 

dwóm celom. Po pierwsze, stała nazwa jest o wiele bardziej pouczająca niż niejasna liczba dla osoby 



czytającej kod. Oznacza to, że TAX_RATE ma znacznie więcej informacji niż 6,5. Po drugie, jeśli wartość 

się zmienia, musisz ją zmienić tylko raz, na początku programu, zamiast znajdować i zmieniać ją w wielu 

miejscach w aplikacji. 

Napisz kod wielokrotnego użytku 

Poszukaj okazji do napisania kodu wielokrotnego użytku. Za każdym razem, gdy piszesz ten sam kod w 

różnych częściach aplikacji, napisz funkcję. Oszczędza to dużo czasu i znacznie ułatwia czytanie 

programu. Z czasem stworzysz bibliotekę funkcji, z których możesz korzystać w wielu różnych 

aplikacjach. Oczywiście, jeśli piszesz kod obiektowy, zawsze piszesz kod wielokrotnego użytku. 

Oddziel układ strony od funkcji 

Konserwacja jest łatwiejsza, jeśli oddzielisz kod układu strony sieci Web od kodu logiki programu. 

Możesz napisać kod, który wyświetla stronę w osobnym pliku, pliku wyjściowym kod HTML. Główny 

skrypt PHP, który zawiera logikę programu, może zawierać plik zawierający kod wyświetlania, gdy 

strona musi zostać wyświetlona. Biorąc pod uwagę to rozdzielenie, znacznie łatwiej jest zmienić wygląd 

strony internetowej. Zmieniasz tylko kod wyświetlania w pliku układu; nie musisz zmieniać żadnego 

kodu logicznego programu. 

Nie wymyślaj na nowo koła 

Zanim poświęcisz godziny na pisanie kodu, który odmawia robienia tego, co chcesz, przeszukaj Internet 

w poszukiwaniu potrzebnego kodu. Tysiące programistów PHP chce udostępnić swój kod. Repozytoria 

kodu PHP przechowują kod do różnych celów, być może dokładnie do tego, co masz na myśli. Jeśli 

Twoja aplikacja jest popularna, możesz znaleźć gotową aplikację, której możesz użyć, zamiast budować 

własną. Wiele aplikacji PHP - za darmo lub do zakupu - jest dostępnych w Internecie. Dostępnych jest 

kilka aplikacji do systemów zarządzania treścią, koszyków, tablic ogłoszeń, systemów szablonów i wielu 

innych zastosowań. Spróbuj googlować, aby znaleźć kompletne rozwiązanie, zanim zdecydujesz, że 

musisz zbudować własne. 

Korzystaj z list dyskusyjnych często, ale mądrze 

Użytkownicy PHP i MySQL są bardziej niż chętni do pomocy, jeśli masz kłopoty. Skorzystaj z tego 

zasobu. Jednak upewnij się, że twoje pytanie jest uporządkowane i trafne. „Próbowałem uzyskać 

dostęp do mojej bazy danych, ale nie działała. Co powinienem zrobić?" nie jest wiadomością, na którą 

każdy może odpowiedzieć. I każdy, kto odpowie, prawdopodobnie zwróci uwagę na głupotę tej 

wiadomości, która nie zawiera żadnych szczegółów. Dołącz do wiadomości następujące informacje z 

prośbą o pomoc: 

* Podaj oprogramowanie i wersje, których używasz, takie jak Windows , PHP 5.0.2, MySQL 4.1.7, 

Apache 1.3.27. 

* Wyjaśnij szczegółowo, co zrobiłeś. Jeśli masz problem z tym, że kod wyświetla komunikat o błędzie 

lub kod nie daje oczekiwanych rezultatów, dołącz kod. Jeśli Twój kod jest ogromnym programem, 

dołącz tylko tyle kodu, aby pokazać problem. A może skonstruuj uproszczony fragment kodu, który ma 

problem. 

* Podaj, jaki był oczekiwany wynik. 

* Podaj, co się właściwie wydarzyło inaczej niż oczekiwany wynik. Ponadto należy zadać zadanie 

domowe przed zadaniem pytania. Przeczytaj instrukcję. Google dla odpowiedzi. Przejdź do listy tylko 



wtedy, gdy zawiodą inne zasoby. Dokument zawierający wiele dobrych porad na temat zadawania 

pytań można znaleźć na liście na stronie www.catb.org/~esr/faqs/smart-questions.html. 

Najbardziej przydatne listy pomocy PHP i MySQL to 

* www.php.net/mailing-lists.php 

* http://lists.mysql.com 

Dokumentuj wszystko 

Gdy piszesz aplikację, szczegóły wydają się niezatarte w twoim umyśle. Jednak za sześć miesięcy, kiedy 

chcesz wprowadzić zmiany w aplikacji, zdziwisz się, że większość tych szczegółów zniknęła. Więc nie 

polegaj na swojej pamięci. Zapisz wszystkie swoje decyzje. Używaj komentarzy swobodnie w swoich 

skryptach. 


