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Czy w JS istnieją stałe?
Ustalili my ju , czy zgadzamy się ze sobą co do istnienia klas w JavaScripcie. Wiemy, e nie. Ale jak
jest w przypadku stałych? Chodzi oczywi cie o słowo kluczowe const. To jeden z kilku tematów
zapalnych, które wskazały nam, e taką ksią kę trzeba napisać. eby móc sobie udowodnić kto ma rację,
a kto się myli, w druku!
Bartek: Witam serdecznie. Wiemy, e ja mam rację. Wiemy te , e Ty uwa asz inaczej. Ju o tym
rozmawiali my przy okazji klas. Nie ma sensu tutaj dodawać czegokolwiek więcej. Koniec tematu.
Kuba: No nie wydaje mi się, eby mógł tak szybko uciec od odpowiedzialno ci za swoje słowa!
Oczywi cie, znów mo esz twierdzić, e dokumentacja MDN twierdzi jednoznacznie, e „tak, klasy
istnieją”…

ródło: Dokumentacja MDN dla słowa kluczowego const

ródło: Dokumentacja MDN dla słowa kluczowego const
Bartek: i dokładnie to powiem! i będę powtarzał do obrzydzenia. const to rozwinięcie od constant
i tak samo mówi MDN. Zerknijmy na wersję angielską, jest to jasno napisane i nie budzi adnych
wątpliwo ci. Ani moich, ani czytelników. Tylko Twoje.
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ródło: Dokumentacja MDN dla słowa kluczowego const

Dokumentacja słowa kluczowego „const” na MDN
Kuba: Jasne, e tak. Uwa aj, uwa aj, zaraz mo e się z Tobą nawet zgodzę... a wiesz, co oznacza po
angielsku słowo constant?
Bartek: Stała wła nie. Czyli wszystko się zgadza. Traf w dziesiątkę. Okazuje się, e polska
i angielska wersja MDN są tu nieugięte i mówią prawdę.
Kuba: No wła nie. Dobrze mówisz, brawo za znajomo ć angielskiego! Ale pamiętaj, e pycha
kroczy przed upadkiem. To teraz zerknij. w tej samej dokumentacji, o której rozmawiamy, ni ej
znajdziemy dosyć ciekawą informację, która powinna Cię zainteresować.

ródło: dokumentacja MDN słowa kluczowego "MDN"
Bartek: No czytam, czytam i… co? Nikt nie twierdził, e consta nie mo na zmienić.
Kuba: No i wła nie, teraz skupmy się na chwilę na słowie stała. Wiesz co ona oznacza? Bo
wywodzi się ona z matematyki czy fizyki. Jak czytamy w definicji fizycznej stałej na Wikipedii:
Stała fizyczna (łac. constans) – wielkość fizyczna, która nie zmienia się w czasie
i przestrzeni.
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Dlatego const nie jest stałe. Nie pasuje zupełnie do słowa „stały”.
Bartek: Poszalałe . No, ale czego nie zrobisz, by spróbować dowie ć swojej racji. Której
oczywi cie nie masz. Mo e poszukaj przykładu w filozofii…
Kuba: Proszę bardzo. Je eli jestem stały w uczuciach, to nie oznacza to, e mogę nagle zacząć
kochać kogo innego, bo przecie wcią o kochaniu mówię. Tak samo jak zmiana warto ci (obiektu)
sprawia, e nie jest on prawdziwie stały. Ale fakt, wróćmy do IT. Tutaj te mo emy łatwo znale ć
definicję consta w Wikipedii, tym razem angielskiej:
In computer programming, a constant is a value that should not be altered by the
program during normal execution, i.e., the value is constant. (...) This is contrasted
with a variable, which is an identifier with a value that can be changed during
normal execution, i.e., the value is variable.
Bartek: OK, niech Ci w końcu będzie, e to dotyczy w jakim stopniu tego, o czym rozmawiamy.
Mo emy powiedzieć, e stałe w JS to co innego ni stałe w ogólnym pojęciu programistycznym.
i mamy jasno ć.
Kuba: Oczywi cie i dochodzimy do tego samego co przy klasach. Co absolutnie nie oznacza, e to
jest poprawne u ywanie słowa stała. To mo e wprowadzić zamęt i niezrozumienie pomiędzy
programistami ró nych technologii – tak jak słowo klasa. Tylko jeszcze bardziej. Chcę tylko zauwa yć,
e to jest element, na który zwraca uwagę wiele znanych postaci JavaScriptu.

Autor: Mathias Bynens – pracujący nad Chrome DevTools-ami i nad ECMAScript.
ródło: https://mathiasbynens.be/notes/es6-const
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Autor: Marius Schulz – pracujący jako front-end developer w Facebooku, opiekun TypeScript
Weekly, instruktor na egghead.io, MVP w Microsofcie.
ródło: https://mariusschulz.com/blog/constant-variables-in-javascript-or-when-const-isntconstant

Autor: Catalin Rosu – front-end developer.
ródło: https://catalin.red/es6-const-is-not-constant-immutable/
Chcę po prostu zwrócić, nie tylko Twoją, bo na to ju za pó no, ale te Czytelnika uwagę, na
słownictwo, jakiego u ywamy. Mo emy mówić o tym, e u ywamy const-ów, ale nie, e u ywamy
stałych. Bo one nimi po prostu nie są. Nie, nie i jeszcze raz nie.
Bartek: Ustalili my ju jaki czas temu, nagrywając MEGA KURS,

e będziemy u ywali

stwierdzenia „stała zmienna” lub „zmienna stała” i to się wydaje OK. Ale jednak zdarza Ci się mówić
po prostu stała. Więc de facto sam się tego nie trzymasz.
Kuba: Jasne, e u ywam! Ale czego nie rozumiesz, zarzucając mi brak konsekwencji. U ywam
czasem takiego sformułowania, dlatego, e const jak najbardziej stałą MO E być. Je eli przypiszemy
do niej warto ć prymitywną, to tak wła nie będzie.
Bartek: No wła nie, to mo e to dokładnie poka my. Ten kawałek kodu produkuje prawdziwą stałą:
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ten zresztą te :

ten te :

Kuba: OK, jasne, zgodzę się z Tobą, e wtedy mo emy po prostu powiedzieć „stała”. Bo dlatego
sam wtedy u ywam takiego sformułowania. z tym, e w tym ostatnim przykładzie tylko middleElement,
trzeba uwa ać! Swoją drogą fajnie, e zwróciłe na to uwagę. Warto wiedzieć, e często ludziom stała
kojarzy się ze stałymi wła nie matematycznymi czy fizycznymi, jak liczba pi. Takie stałe warto
zapisywać wielkimi literami i za pomocą SNAKE_CASE. Na przykład:
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JS Shot: Sposoby zapisów – wielko ci liter
Istnieją ró ne sposoby zapisów, je eli chodzi o oddzielenie poszczególnych słów, wielko ć liter
i łączników między nami. Zapewne spotkasz się z wieloma z nich, programując w JavaScripcie. Istnieją
równie inne sposoby zapisów, spotykane w innych językach programowania. Co ciekawe, mówiąc
o sposobie zapisów, warto wiedzieć, e jest to termin szerszy, wywodzący się z ortografii i typografii.
Znaczenie wielko ci liter w niektórych językach jest bardzo sformalizowane. Mowa tutaj m.in. o j.
angielskim, polskim czy niemieckim. Więc nie tylko o językach programowania. Istnieje tak e wiele
odstępstw od zasad. Czy wiedziałe , e w j. niemieckim do 2017 roku ß zapisywane symbolem istniało
wyłącznie małe? Dopiero od 2017 powstała jego alternatywa – wielka litera.
Niektórzy uznają pisanie wielkimi literami w Internecie za krzyczenie. Innym zastosowaniem pisania
wielkimi literami jest wyró nienie nagłówków, kiedy nie stosuje się stylizowania wielko cią fontu.
Ustalili my zatem, e sposób zapisu wielko ci liter jest z nami od bardzo dawna oraz jest u ywany
w szeregu zastosowań. Nie dziwi więc, e te same rozterki mają programi ci. z tym, e ze względu na
semantykę języka bardzo często nie mamy do dyspozycji spacji, tak jak języki naturalne,
a recalculatexandyinformula nie wygląda zbyt czytelnie. Nie sądzisz? Zatem jakie mamy
najpopularniejsze mo liwo ci zapisu nazw w programowaniu? Przeglądnijmy je.

ródło: https://en.wikipedia.org/wiki/File:CamelCase_new.svg
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Najpierw omówmy camelCase. Taki styl zapisu dla nas, jako programistów JS, jest najczę ciej
spotykanym. Co ciekawe, zapis ten nie wziął się z programowania. Jest popularnie u ywany w języku
naturalnym, m.in. we włoskim. w wiecie naukowym spopularyzował się w on w zapisie formuł
chemicznych. Wbrew pozorom pojawienie się camelCase w programowaniu czy szerzej informatyce,
nie było takie trywialne i proste. Początkowo wiele systemów IT pozwalało jedynie na wprowadzanie
wielkich liter. Naturalnie, dopiero po zniesieniu takiego ograniczenia miał sens zapis, rozró niający
wielko ć liter.
Wariacją, w której pierwsza litera jest wielka nazywamy czasem CamelCase, upper camel case lub
Pascal case, od Pascala, w którym stał się bardzo popularny. o ile m.in. w Pascalu wszystkie zmienne
zapisujemy z wielkiej litery za pomocą Pascal case, o tyle wykorzystujemy go równie w JavaScripcie.
Jednak w JS słu y on nam do zapisu konkretnych informacji, np. nazw klas czy funkcji konstruktora.
Warto wspomnieć od razu o kebab-case. a tak e o jego wariacji – SCREAMING-KEBAB-CASE. Są
to jedne z pierwszych sposobów zapisu słów osobno. Czasami nazywamy je, odpowiednio, lisp-case
i COBOL-CASE. Wła nie dlatego, e języki te preferowały taki sposób zapisu (czy raczej była praktyka
promująca taki zapis). To one go spopularyzowały. Tak naprawdę dopiero po tym zapisie został
spopularyzowany wcze niej wspomniany camelCase. Powstanie następców kebab-case wynikało to
z tego, e niektóre języki, których zapis operacji matematyczny był zbli ony do tego, co znamy z JS,
głównie Fortran, traktowały my lnik jako operację odejmowania. Nie wszędzie było więc mo liwe
udostępnienie my lnika jako czę ci identyfikatora.
Do dzisiaj kebab-case i COBOL-CASE są często wykorzystywane. Przez programistów webowych
chocia by w HTML czy CSS. Zauwa jednak, e o ile atrybuty w HTML wprowadzają czasem pisownię
z my lnikami (data-), to jednak standardowe atrybuty są raczej zapisywane domy lnie bez adnego
specjalnego traktowania, a tak e wielko ć liter jest ignorowana. Mo na je więc swobodnie zapisywać za
pomocą camelCase. Tak samo sprawa wygląda w przypadku nazw znaczników – są pisane razem, bez
znaczenia co do wielko ci liter. Jednak mało kto decyduje się na szalony zapis jak np. ten.
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Oczywi cie gdy mówimy o technologiach, które bazują na HTML, np. React, to tam podobne zapisy
się jak najbardziej stosuje. Po prostu raczej mało kto tak robi w czystym HTML.
Nadszedł czas na omówienie snake_case, jednego z najpopularniejszych zapisów w programowaniu,
głównie dzięki językowi C, w którym preferowało się taki zapis, jako odpowied na potencjalne
problemy kebab-case. Co bardzo ciekawe, długo ta nazwa nie była ustandaryzowana. Tzn. snake_case
wcale nie był snake_casem. Dopiero w 2014 r. pojawił się pierwszy, udokumentowany przypadek u ycia
tej nazwy w grupie o języku Ruby, w wiadomo ci napisanej przez Gavina Kistnerna.
Obecnie w JavaScripcie istnieje raczej tendencja do nie korzystania ze snake_case. Przynajmniej
w swojej podstawowej formie. Oczywi cie nie jest to zabronione, a kawałki kodu z pierwszych lat JS
bardzo często korzystały z takiego zapisu.
Na koniec wspomnimy o SCREAMING_SNAKE_CASE, który jest rodzajem snake_case, gdzie
ka da litera jest wielka. Zapis ten został spopularyzowany przez makra preprocesora C, skąd jego inna
nazwa: MACRO_CASE. Taki zapis jest zresztą często u ywany w innych makrach preprocesorów –
chocia by w Delphi, czy w skryptach Basha. w JavaScripcie czasem korzystamy z takiego zapisu,
dokładniej wtedy, kiedy mówimy o stałych (matematycznych, fizycznych itd.). Zresztą jest to popularny
zapis stałych w programowaniu, w ogóle, skąd jego jeszcze jedna nazwa: CONSTANT_CASE.
Zapisów jest jeszcze wiele więcej. Oto lista kilku z nich, gdzie porównujemy przykład z początku –
recalculatexandyinformula. Który zapis przemawia do Ciebie najbardziej, wydaje Ci się najbardziej
przejrzysty?
Przykład formatowania

Nazwa

recalculatexandyinformula

flatcase
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RECALCULATEXANDYINFORMULA

UPPERFLATCASE

recalculateXAndYInFormula

camelCase, dromedaryCase

RecalculateXAndYInFormula

PascalCase, UpperCamelCase, StudlyCase

recalculate_x_and_y_in_formula

snake_case, pothole_case

RECALCULATE_X_AND_Y_IN_FORMUL

SCREAMING_SNAKE_CASE,

A

MACRO_CASE, CONSTANT_CASE

recalculate_X_And_Y_In_Formula

camel_Snake_Case

Recalculate_X_And_Y_In_Formula

Pascal_Snake_Case

rEcaLCuLAte_x_AnD_Y_in_FOrmULa

sPonGEbOB_cAsE, studly caps

recalculate-x-and-y-in-formula

kebab-case, dash-case, lisp-case, spinal-case

RECALCULATE-X-AND-Y-IN-FORMULA

TRAIN-CASE,

COBOL-CASE,

SCREAMING-KEBAB-CASE
Recalculate-X-And-Y-In-Formula

Train-Case, HTTP-Header-Case

ródło: Wikipedia
Bartek: Dla jasno ci – akurat ten przykład z PI nie ma sensu. Liczba π i to z większą ilo cią miejsc
po przecinku znajduje się pod Math.PI.
Kuba: Racja. Zresztą jeszcze kilka innych stałych matematycznych mo na znale ć w obiekcie Math.
Jednak taki zapis mo e się przydawać równie , gdy mówimy o jakiej konfiguracji. Np. ile postów na
stronie głównej forum wy wietlać – mo emy to nazwać MAX_POSTS_PER_PAGE, jaki jest adres
URL jakiego API itd. – nazywając taką stałą np. API_URL itd. Natomiast przy prostym przypisywaniu
jakiego elementu czy po prostu tworzeniu sobie lepszej zmiennej, u ywamy ju normalnego zapisu,
czyli dla JS to camelCase.
Bartek: Lepszych zmiennych w sensie takim, e tworzymy const, bo są to stałe.
Kuba: adne stałe! Nie mo na ich ponownie przypisać. a nie mo na ich zmienić, o ile ich warto ci
to typy proste. Ale wła nie to, e nie mo na ich ponownie przypisać, czyni je lepszymi.
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Pamiętajmy.

ródło: https://twitter.com/andreysitnik/status/792697579712675840
Je eli chcieliby my mieć prawdziwie stały obiekt, mogliby my zapisać:

Co ciekawe, próba zmiany wła ciwo ci w takim obiekcie wywoła cichy błąd, je eli nie u ywamy
strict mode. By otrzymywać jasne komunikaty o tym, e taki obiekt jest faktycznie stały musimy być
wła nie w strict mode, np.:
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Bartek: Tu te nie jest to takie oczywiste, co jest na tym obrazku. Byłoby pro ciej tak my leć, ale
nie mo na udawać, e var-a nie ma. Dodam na koniec tylko, e według wielu var ma swoje zastosowanie:
ma wskazać, gdzie nie dotykali my starego kodu. Czyli np. nie zmieniajmy na siłę var na const, je eli
u ywamy czyjego kodu.

ródło: https://twitter.com/raganwald/status/564792624934961152

Bardzo ciekawe, idące nieco pod prąd, podej cie Dana Abramova co do u ycia const-ów i let-ów.
Warto się z nim zapoznać, eby zobaczyć jeszcze inny sposób my lenia ni ten, który my
prezentujemy – eby zawsze u ywać const-ów, tam gdzie się da.
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Kolejny ciekawy punkt widzenia na to czy w takiej formie const-y mają w ogóle sens w kodzie
w artykule „A fucking rant about fucking const vs fucking let”. Uwaga, du o wulgarnego języka.
Chocia , skoro czytasz tę ksią kę, to pewnie Ci to niestraszne.
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