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PROGRAMOWANIE W JĘZYKU SCALA 

2. Składnia  

Skoro już znasz podstawy i wiesz jak uruchomid interpreter, możemy zacząd omawiad 

składnię Scali. 

Podstawowe typy danych 

W Scali występują takie same podstawowe typy danych jak w Javie, czyli mamy: Short, Int, 

Long, Float, Double, Boolean, Char oraz String. To, co jest inne w Scali to, to że wszystkie 

wymienione są obiektami, w Scali nie ma typów prymitywnych jak w Javie. Kompilator stara 

się tam, gdzie to możliwe wykorzystywad prymitywy Javy, zatem  

 

w Scali, w pliku class będzie miało postad: 

 

Znaną z Javy. Dodatkowo występują typy wzbogacone: RichInt, RichFloat, RichDouble, 

RichBoolean i RichString. Dzięki implicit conversion możemy wykorzystywad funkcje z tych 

obiektów np.: 

 

Typowanie zmiennych jest opcjonalne. Jeżeli nie podamy typu, to kompilator wywnioskuje 

go z kodu. Czasami jednak chcemy, aby dana zmienna była innego typu, wtedy możemy 

podad jawnie żądany typ: 

var y = 4 

int y = 4; 

scala> var y = 4.12345 

y: Double = 4.12345 

scala> y.round 

res2: Long = 4 
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W odróżnieniu od Javy, typy w Scali podajemy za nazwą zmiennej. Styl ten jest znany z 

Pascal'a lub ML'a. Jest to czytelniejsze rozwiązanie w przypadku niejawnego typowania. 

Nazwy zmiennych zawsze są w tej samej linii i nie ma potrzeby zastanawiania się, czy to jest 

nazwa zmiennej, czy jej typ co, miałoby miejsce w przypadku stylu zaczerpniętego z Javy. 

Natomiast jeżeli spróbujemy przypisad wartośd nieprawidłowego typu do zmiennej, 

kompilator zgłosi to nam jako błąd.  

 

  

val x = 2 

val i: Int = 4 

val y = 4.1234 

val z: Double = 11.123 

var b = true 

var c: Char = 'c' 

scala> b = true 

b: Boolean = true 

 

scala> b = 3 

<console>:8: error: type mismatch; 

found : Int(3) 

required: Boolean 

b = 3 

^ 



 

 

www.devcastzone.com 

3 
 

Definiowanie funkcji  

Definicja funkcji w Scali wygląda następująco: 

 

Zaczynamy od „def” następnie nazwa funkcji, nawias otwierający, argumenty wraz z typami 

oddzielone ‘:’ (argumenty funkcji są zawsze jawnie typowane), nawias zamykający, ‘:’, typ 

zwracany (opcjonalnie), ‘=’ (opcjonalnie) oraz klamra otwierająca ciało funkcji (opcjonalnie). 

Jedynie „brakuje” słowa kluczowego return. W Scali nie ma obowiązku podawania miejsca 

powrotu funkcji. Jeżeli nie ma return ostatnia wartośd będzie wartością zwróconą. Nie może 

to byd przypisanie zmiennej, gdyż nie zwraca ono wartości. Kolejną ciekawostką Scali jest 

fakt, że prawie wszystkie elementy języka coś zwracają, np. If-else. Klamry dokoła ciała 

instrukcji if-else są opcjonalne, zatem powyższy przykład można przepisad w bardziej zwięzłej 

formie: 

 
   

Klamry dookoła ciała funkcji również są opcjonalne jeżeli funkcja mieści się w jednej 

instrukcji: 

 
 

Dodatkowo kompilator jest w stanie wywnioskowad poprawnie typ zwracany. Zatem i to 

możemy pominąd co ostatecznie daje idiomatyczną postad w Scali: 

 

def min(x: Int, y: Int): Int = { 

  if (x < y) { 

    x 

  } else {  

y 

  } 

} 

def min(x: Int, y: Int): Int = { 
    if (x < y) x 
    else y 

  } 

def min(x: Int, y: Int): Int = if (x < y) x else y 

def min(x: Int, y: Int) = if (x < y) x else y 
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Bardzo ważny jest znak ‘=’, jeżeli powyższa funkcja zostanie zdefiniowana tak: 

 

 

Nigdy nie zwróci poprawnej wartości, lub ściślej będzie zawsze zwracad typ Unit. Powodem 

takiego dośd dziwnego zachowania jest fakt, że w Scali można tworzyd własne struktury 

kontrolne i powyższa składnia pozwala na silniejszą integrację z obecnymi już w języku. 

Innymi słowy jeżeli kiedykolwiek chciałeś napisad własną petlę while to w Scali jest to jak 

najbardziej możliwe. 

Wywołanie funkcji wygląda podobnie jak w innych językach: 

 

W ciele funkcji może występowad słowo kluczowe return. Musimy wtedy jawnie podad typ 

zwracany inaczej kompilator zgłosi błąd. Dlaczego? Kompilator ma dużo więcej pracy do 

wykonania w takim przypadku, oprócz sprawdzenia typu ostatniego wyrażenia musi 

sprawdzid wszystkie punkty wyjścia po drodze. Spowoliniłoby to i tak już dośd mozolny 

scalac. Przykład z użyciem return: 

 
 

Pojawił się też nowy element składniowy: Seq*Int+. Nawiasy kwadratowe są tym czym <> w 

Javie, służą do określania parametrów typu. Powyższy zapis oznacza sekwencję - strukturę 

danych z liniowym dostępem (lista, tablica) zawierającą Int’y. W rozdziale „parametryzacja 

typów” omowione zostanie dokładniej to zagadnienie. 

  

def min(x: Int, y: Int) { if (x < y) x else y } 

scala> val m = min(12, 3) 
 
m: Int = 3 

def hasOdd(nums: Seq[Int]): Boolean = { 
  for (i <- nums) { 
    if (i % 2 == 0) return true; 
  } 
  return false; 
}  
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Średniki 

Średniki są w Scali opcjonalne, kompilator stara się je wstawid w odpowiednich miejscach. 

Czasem się to nie udaje. Jeżeli kod nie kompiluje się tam gdzie powinien, najlepiej dodad 

brakujące średniki. Dotyczy to czywiście przypadku wielu linii, jeżeli chcemy umieścid kilka 

operacji w jednej linii, muszą zostad oddzielone średnikami. Przykładem gdzie kompilator 

sam nie jest w stanie domyślid się średnika jest na przykład taki kod: 

 
 

Należy wstawid średnik po definicji i: 

 

 
W tym miejscu należy wspomnied także o zasięgu zmiennych. W odróżnieniu od Javy, Scala 

pozwala na chowanie zmiennych w wewnętrznych zasięgach, dlatego powyższy kod 

kompiluje się jak najbardziej poprawnie, a po wywołaniu na kosoli pojawi się „i:2”. Należy o 

tym pamiętad podczas programowania, żeby nie zostad później zaskoczonym. 

 

 

  

val i = 4 
{ 
  val i = 2 
  println("i:"+i) 
} 

val i = 4; 
{ 
  val i = 2 
  println("i:"+i) 
} 
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Definiowanie klas 

Scala jako w pełni obiektowy język posiada klasy. Możemy definiowad kilka różnych rodzajów 

klas. Zacznijmy od troszkę bardziej rozbudowanego przykładu, na którym zobaczymy 

działanie klas w Scali: 

 
 
Powyższy kod oprócz definicji klasy zawiera także, znaną z Javy deklarację pakietu oraz 

import. W Scali nie ma obowiązku umieszczania klas w katalogach zgodnych z pakietem, 

niemniej jest to zalecana praktyka. Można też importowad całe pakiety do przestrzeni nazw, 

skraca to długie nazwy pakietów: 

 
 

Ostatni zapis oznacza zmianę nazwy danego importu, Set będzie w danym zasięgu widziany 

jako ScalaSet, jest to bardzo przydatne przy konfliktach nazw, nie ma potrzeby pisania 

pełnych nazw typów wraz ze sznurkiem pakietów. Jeżeli importujemy kilka klas z jednego 

pakietu, można umieścid je po przecinku: 

 

bądź, jeżeli chcemy zaimportowad wszystko z danego pakietu: 

 
 

package it.bns.scala 

import scala.collection.immutable.HashMap 

 
class MyClass(number: Int, text: String) { 
  val hasUpper = text.exists(_.isUpper) 
  val map: HashMap[Int, String] = new HashMap[Int, String]() 
  val x = 2 
  val i: Int = 4 
  var y = 4.1234 
  var z: Double = 11.123 
  var b = true 
  var c: Char = 'c' 
 
  def min(x: Int, y: Int): Int = { 
    if (x < y) x 
    else { 
      y 
    } 
  } 

} 

import scala.collection.immutable 

import immutable.HashMap 
import immutable.List 
import immutable.{Set => ScalaSet} 

import immutable.{Set => ScalaSet, List, HashMap} 

import immutable._ 
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Podkreślenie jest w Scali wykorzystywane w kilku różnych kontekstach tutaj oznacza tzw. 

wildcard znane z Javy jako „*” 

Skoro już wiesz jak definiowad pakiety, oraz importowad, przejdźmy do opisu klasy. 

 
 
Powyższy zapis oznacza definicję nowej klasy typu MyClass, wraz z domyślnym 

konstruktorem z dwoma argumentami, number or text. W ciele klasy możemy umieszczad 

dowolną ilośd definicji metod (wyraz metoda  będę używał zastępnie z funkcja, oznaczają to 

samo) oraz pól, stałych bądź zmiennych. Po zdefiniowaniu klasę można używad podobnie jak 

w Javie, wklej powyższy kod do interpertera i spróbuj odwoład się do elementów klasy: 

 

Jak widzisz próba przypisania nowej wartości do val, nie powodzi się co oczywiście jest 

oczekiwanym wynikiem. Przypisanie nowej wartości do var już tak i jest to jedna z nielicznych 

operacji która nie zwraca żadnej wartości. Dodatkowo w Scali występuje „Uniform access 

principle” odwołania do pól i zmiennych są takie same. Zmieomy trochę przykład, w 

konstruktorze wykorzystamy pola mutowalne: 

 

Zobaczmy, co się stanie po wywołaniu funkcji hasUpper, gdy zmienimy wartośd pola text: 

 

class MyClass(number: Int, text: String) 

defined class MyClass 
 
scala> val myCls = new MyClass(1, "Hello World !") 
myCls: MyClass = MyClass@7fa27edd 
 
scala> myCls.hasUpper 
res2: Boolean = true 
 
scala> myCls.i 
res3: Int = 4 
 
scala> myCls.i = 5 
<console>:10: error: reassignment to val 
       myCls.i = 5 
               ^ 
 
scala> myCls.b 
res4: Boolean = true 
 
scala> myCls.b = false 
 
scala> myCls.b 
res6: Boolean = false 
 
scala> myCls.min(5, 14) 
res5: Int = 5 

class MyClass(var number: Int, var text: String) { 

... 

http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_access_principle
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform_access_principle
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Ponieważ hasUpper to pole, jego wartośd jest wyliczana jedynie podczas tworzenia, jednak 

wystarczy zamienid je na funkcję i będzie wyliczana dynamicznie: 

 
 

Mam nadzieję, że zauważyłeś brak nawiasów bo “def”, jak wiele innych konstrukcji 

składniowych w Scali pozwala je pominąd.  

 

 

  

scala> val myCls = new MyClass(1, "Hello World !") 
myCls: MyClass = MyClass@58e50f2c 
 
scala> myCls.hasUpper 
res0: Boolean = true 
 
scala> myCls.text = "hello world" 
 
scala> myCls.hasUpper 
res1: Boolean = true 
 

scala>  val myCls = new MyClass(1, "Hello World !") 
myCls: MyClass = MyClass@28681e5a 
 
scala> myCls.hasUpper 
res2: Boolean = true 
 
scala> myCls.text = "hello world" 
 
scala> myCls.hasUpper 
res3: Boolean = false 
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Definiowanie obiektów 

Scala nie posiada statycznych pól, funkcji ani klas. Czasami zachodzi  jednak  potrzeba 

odwołania się po nazwie bez konieczności tworzenia nowych instancji klas, na przykład do 

stałych konfiguracyjnych lub niektórych funkcji bibliotecznych. W Scali takie odwołania 

realizowane są poprzez obiekty. Są to odpowiedniki klas statycznych z Javy i faktycznie 

kompilator Scali przekształca obiekty na statyczne klasy w bajtkodzie. Nie należy mylid 

definicj obiektów z instancjami obiektów. Jeżeli tworzymy nową instację klasy poprzez 

„new”, dostajemy obiekt jako instancję. Obiekty omawiane w tym rozdziale to definicje typu, 

a nie konkretne instancje (obiektów nie da się tworzyd – są statyczne). Aby zdefiniowad nowy 

obiekt należy użyd słówka kluczowego 

 

Definicja obiektu wygląda bardzo podobnie jak definicja klasy. Obiekty nie posiadają 

konstruktorów, bo nie tworzymy nowych instancji obiektów. Zamiast konstruktorów używa 

się specjalnej formy funkcji o nazwie „apply”. Pozwala to na odwoływanie się do obiektu po 

samej nazwie bez konieczności jawnego podawania „apply”. Typowym zastosowaniem 

obiektów jest tworzenie metod fabrykujących, a ponieważ obiekty są singletonami, jest to 

bardzo praktyczne i wygodne. Dodatkowo, jeżeli obok klasy zdefiniujemy obiekt o takiej 

samej nazwie, jest to wzorzec projektowy zwany „compoanion object”.  

Zobaczmy na przykładzie. 

 
 

Przykładowe wykorzystanie dostępnych własności: 

Metoda fabrykująca dla klasy MyClass 

 

object 

 

object MyClass { 
   
  def apply(num: Int, text: String) = new MyClass(num , text) 
   
  def min(x: Int, y: Int) = if (x < y) x else y 
 
  val m = min(12, 3) 
 
  val nums = List(2, 4, 11, 8, 7) 
  def hasOdd(nums: Seq[Int]): Boolean = { 
    for (i <- nums) { 
      if (i % 2 != 0) return true; 
    } 
    return false; 
  } 
 
} 
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Skoro obiekty udostępniają statyczne metody to poniższy kod: 

 

 

Można przetłumaczyd w Javie na:  

 
 

  

scala> val m = MyClass(12, "apply()") 
m: MyClass = MyClass@22367b19 
 
scala> m.i 
res0: Int = 4 
 
scala> m.text 
res2: String = apply() 
 
Statyczne odwołanie do metod obiektu MyClass: 
 
 
scala> MyClass.hasOdd(List(2,4,6)) 
res0: Boolean = false 

object HelloWorld { 

  def main(args: Array[String]) = println("Hello World !") 

} 

public class HelloWorld { 

    public static void main(String[] args) { 

        System.out.println("Hello World !"); 

    } 

} 
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Operatory  

W Scali operatory nie są częścią języka. Wszystkie operatory są to najzwyklejsze funkcje 

jednoargumentowe, różnica polega na sposobie używania opertorów. Jest to specjalna 

forma tzw. Notacja operatorowa, w której pomijana jest kropka oraz nawiasy dookoła 

argumentu. Działa to tylko dla funkcji jednoargumentowych. 

Zatem, poniższy zapis: 

 
 

Proszę zwrócid uwagę, że funkcja + jest wywoływana na obiekcie „2”, z tego powodu jest to 

funkcja jednoargumentowa. W matematyce „+” jest oczywiście dwuargumentowa. Skoro 

operatory to funkcje jednoargumentowe to rodzi się pytanie, czy funkcje o “normalnych” 

nazwach też można wywoływad w notacji operatorowej? Oczywiście jest to jak najbardziej 

możliwe i jest jedną z podwalin tworzenia DSL (Domain Specific Language) 

 

 

Proszę zwrócid uwagę na formę zaznaczoną pogrubioną czcionką. Tekst ten przypomina język 

naturalny. Dzięki innym własnością Scali jak niejawne konwersje, można budowad własny 

język który jest poprawnym kompilującym się kodem Scali. Oto ciekawy przykład: 

 

scala> (2).+(2) 
res6: Int = 4 
 
Jest równoznaczny z: 
 
scala> 2+2 
res7: Int = 4 

class Meeting(val p1: Person, val p2: Person) { 
  def at(time: java.util.Date) = "%s has meeting with %s at %s".format(p1, 
p2, time)  
} 
 
class Person(var age: Int, var name: String) { 
  def meet(p: Person) = new Meeting(this, p) 
  override def toString = name 
} 

 

scala> val john = new Person(21, "John") 
john: Person = John 
 
scala> val mary  = new Person (24, "Mary") 
mary: Person = Mary 
 
scala> john meet mary at (new java.util.Date) 
res10: String = John has meeting with Mary at Sun Mar 11 14:47:43 CET 
2012 
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Źródło: http://www.scala-lang.org/node/1403 

Powyższy kod to klasyczny Lunar Lander, znany dla osób programujących na  komputerach 
ośmio-bitowych.  Kod ten wygląda niemal identycznie jak kod napisany w BASIC’u. 
Zainteresowanych implementacją odsyłam do strony domowej projektu Baysic: 
https://github.com/fogus/baysick 

 

object Lunar extends Baysick { 

  def main(args:Array[String]) = { 

    10 PRINT "Welcome to Baysick Lunar Lander v0.9" 

    20 LET ('dist := 100) 

    30 LET ('v := 1) 

    40 LET ('fuel := 1000) 

    50 LET ('mass := 1000) 

 

    60 PRINT "You are drifting towards the moon." 

 

    70 PRINT "You must decide how much fuel to burn." 

    80 PRINT "To accelerate enter a positive number" 

    90 PRINT "To decelerate a negative" 

 

    100 PRINT "Distance " % 'dist % "km, " % "Velocity " % 'v % "km/s, " % 

"Fuel " % 'fuel 

    110 INPUT 'burn 

    120 IF ABS('burn) <= 'fuel THEN 150 

    130 PRINT "You don't have that much fuel" 

 

    140 GOTO 100 

    150 LET ('v := 'v + 'burn * 10 / ('fuel + 'mass)) 

    160 LET ('fuel := 'fuel - ABS('burn)) 

    170 LET ('dist := 'dist - 'v) 

    180 IF 'dist > 0 THEN 100 

    190 PRINT "You have hit the surface" 

    200 IF 'v < 3 THEN 240 

    210 PRINT "Hit surface too fast (" % 'v % ")km/s" 

    220 PRINT "You Crashed!" 

 

    230 GOTO 250 

    240 PRINT "Well done" 

 

    250 END 

 

    RUN 

  } 

} 

 

http://www.scala-lang.org/node/1403
https://github.com/fogus/baysick
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Klasy Abstrakcyjne 

Klasy abstrakcyjne w Scali są bardzo podobne w implementacji i zachowaniu do znanych im 

odpowiedników z Javy. Definicja klasy abstrakcyjnej zaczyna się od słówka kluczowego 

„abstract class”. Następnie definiujemy metody abstrakcyjne i konkretne oraz pola. 

 
 

W odróżnieniu od Javy poza metodami abstrakcyjne mogą byd także pola, a nawet typy. 

Niezaimplementowane pola i metody muszą byd zdefiniowane w klasie dziedziczącej, chyba 

że ta klasa również jest abstrakcyjna. Nie można tworzyd nowych instancji klas 

abstrakcyjnych. 

 

 

  

abstract class Fruit { 
 
  type T 
 
  val size: Int 
 
  def grow(): Unit 
 
  def mixWith(other: T) = println("mixing fruits") 
 

} 

class Apple extends Fruit { 
 
  type T = Apple 
 
  def grow = println("growing") 
 
  val size = 1 
 

} 
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Case class i case object 

Case klasy są wyspecjalizowanymi rodzajami klas, ich główne zastosowanie to tworzenie 

struktur danych, doskonale zastępują JavaBeans. Parametry konstruktora w case klasach są 

automatycznie przypisywane do pól o tej samej nazwie. Dodatkowo wszystkie case klasy 

generują automatycznie metody toString(), hashCode() oraz equals(). Każdy kto próbował 

tworzyd własne implementacje hashCode() oraz w szczególności equals(), wie że jest to 

wbrew pozorom bardzo trudne zadanie. Zainteresowanych odsyłam do świetnego artykułu, 

nota bene stworzonego przez autorów „Programming in Scala”.  

Case klasy są niezmienne. Twórca co prawda ma możliwośd złamania tej zasady poprzez 

własną implementację pól i metod, jednak jest to niezalecane ze względu na łamanie 

implementacji hashCode() oraz equals() dostarczonych przez kompilator Scali. Bardzo 

praktycznym i istotnym zastosowaniem case klas jest pattern matching. Omówiony w 

kolejnym module, pozwala na szybką i bardzo wygodną dekonstrukcję klas. Case obiekty 

mogą posiadad tylko i wyłącznie konstruktor bezargumentowy oraz istnieje wyłącznie jedna 

instancja case obiektu tym samym case obiekty są w pewnym sensie statyczne. Poniższy 

przykład obrazuje zastosowanie case klas i obiektów. 

Wyobraźmy sobie, zamodelowanie obiektowe owoców. Do tego celu stworzyłem dwie 

abstrakcyjne klasy reprezentujące odpowiednio owoc i kolor. 

 
 

Kolory są niezmienne oraz dany kolor występuje tylko raz, reprezentuje sam siebie, zatem w 

tym miejscu doskonale sprawdzą się case obiekty (zwród uwagę na brak niepotrzebnych 

nawiasów i klamr). 

 

 

Owoce występują w wielu rodzajach, a także w dużej ilości (instancji), model owocu lepiej 

odwzoruje case klasa. Każdy owoc posiada jakiś kolor; zatem jako argument konstruktora 

class Apple extends Fruit { 
 
  type T = Apple 
 
  def grow = println("growing") 
 
  val size = 1 
 

} 

abstract class Fruit 

abstract class Color 

case object Green extends Color 

case object Red extends Color 

case object Orange extends Color 

http://www.artima.com/lejava/articles/equality.html
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przekazujemy kolor jaki dany owoc posiada w momencie tworzenia. Pojawia się tutaj także 

nowe słowo kluczowe extends. Jest to forma dziedziczenia, która zostanie bardziej 

szczegółowo omówiona w kolejnym module.  

 

 

Takie definicje pozwalają na tworzenie nowych instancji klas. Różnica pomiędzy zwykłą klasą 

polega na nie używaniu słówka kluczowego „new”. Spróbujmy stworzyd kilka instancji 

owoców. 

 
 

Jak widad do stworzenia case class należy podad nazwę klasy i w nawiasach argumenty 

konstruktora. Wszystkie pola klasy są niezmienne. Jeżeli spróbujemy przypisad nową wartośd 

do pola, kompilator zgłosi błąd.  

 

 

 

  

case class Apple(color: Color) extends Fruit 

case class Pear(color: Color) extends Fruit 

case class Orange(color: Color) extends Fruit 

val redApple = Apple(Red) 

val greenApple = Apple(Green) 

val pear = Pear(Green) 

val orange = Orange(Orange) 

 

scala> redApple == Apple(Red) 

res6: Boolean = true 

 

scala> redApple == greenApple 

res7: Boolean = false 

 

scala> pear.color 

res8: Color = Green 

 

scala> orange.color = Green 

<console>:12: error: reassignment to val 

         orange.color = Green 

                      ^ 
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Zagnieżdżanie 

W Scali zagnieżdżad można praktycznie wszystko oprócz pakietów. 

 

 
Wewnątrz klas możemy umieszczad inne klasy, wewnątrz funkcji funkcje, zmienne a także 

klasy. Powyższy nieco pogmatwany przykład obrazuje te możliwości. Pakiety także można 

zagnieżdżad, ale tylko w innych pakietach. W pakietach można definiowad jedynie klasy i 

obiekty. 

 

Powyższy zapis dla obiektu Inner jest równoznaczny z: 

 
 

  

object Nesting { 
 
  var txt = "" 
 
  def func(name: String) = { 
    case class UsedOnlyHere(name: String) 
    class AnotherInner { 
      def usingOuterClass(arg: UsedOnlyHere) = println(arg.name) 
    } 
    def innerFunc() = "working" 
    UsedOnlyHere(innerFunc()) 
  } 
  class Inner { 
    private case class MoreNested(i: Int, j: Int) 
  } 
} 

 

package it { 
   
  class Test 
   
  package bns { 
   
    object Inner 
     
  } 
} 

package it.bns 
object Inner 
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Modyfikatory dostępu 

W Scali nieco podobnie jak w Javie występują trzy modyfikatory dostępu: public, 

private oraz protected. Nie ma jawnego modyfikatora pakietowego a domyślnym 

modyfikatorem jest public. W stosunku do Javy „naprawiono” modyfikator protected, 

który oprócz dostępu dla klas dziedziczących, pozwalał na dostęp dla klas z tego samego 

pakietu. Dodatkowo można, określad zasięg modyfikatora, podając w nawiasach 

kwadratowych nazwę pakietu, bądź „this”. Tym samym dostęp pakietowy z Javy można 

emulowad poprzez odpowiednią deklarację protected[nazwa_pakietu].  

 

Powyższy obiekt Person zawiera wszystkie modyfikatory dostępu. Sam obiekt jako, że nie 

posiada jawnej deklaracji jest dostępny publicznie. Podobnie funkcja prettyPrint. 

Funkcja apply(age: Int, name: String) nie jest dostępna poza obiektem Person 

a funkcja apply() – bezargumentowa jedynie dla klas dziedziczących. Ostatnia funkcja – 

addAge(p: Person) jest zadeklarowana z dostępem „pakietowym”. Będzie widoczna 

dla klas dziedziczących oraz w pakietach zaczynających się na bns. 

Problem modyfikatora protected w Javie polega na tym, że definiując klasę w takim samym 

pakiecie w jakim jest klasa zawierająca elementy protected, uzyskujemy do nich dostęp, bez 

konieczności dziedziczenia.  

 

package bns 

object Person { 

   

  /*public*/ def prettyPrint(p: Person) =  

               println("name:%s age:%s".format(p.name, p.age)) 

   

  private def apply(age: Int, name: String) = new Person(age, name) 

   

  protected def apply() = new Person(0, "undefined") 

   

  protected[bns] def addAge(p: Person) = p.age += 1 

} 
 


