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PROGRAMOWANIE W JĘZYKU SCALA 

3. Programowanie funkcyjne 

Scala zasadniczo różni się od typowych języków funkcyjnych i obiektowych. Z jednej strony 

jest funkcyjna, ale nie czysto funkcyjna ze względu na obiektowośd. Z drugiej strony częśd 

obiektowa ma dośd dużo naleciałości funkcyjnych i rozbudowany system typów. Wśród 

języków programowania Scala prawdopodobnie plasuje się gdzieś pomiędzy Javą i 

Haskellem. Scala jest językiem obiektowo-funkcyjnym. Jeden z podstawowych warunków 

języka funkcyjnego to tak zwane „first-class functions”. Termin ten oznacza, że funkcje muszą 

byd traktowane na równi z innymi obiektami. Język musi udostępniad możliwośd, zapisania 

funkcji jako zmiennej, przekazania jako argument innej funkcji lub zwrócenia jako wartośd 

funkcji. Taki sposób programowania zmienia styl przekazywania. W językach obiektowych 

głównie przekazywane są dane i na tych danych wykonywane operacje, programowanie 

funkcyjne opiera się na przekazywaniu funkcji – kodu, który operuje na danych. 

Funkcje jako obiekty 

W Scali funkcje można traktowad jako obiekty, przypisywad do zmiennych, przekazywad jako 

argumenty, zwracad z funkcji a także wywoływad metody. Brzmi to dośd ekstrawagancko. 

Zobaczmy na przykładzie, wszystko się wyjaśni. 

 

Powyższa definicja tworzy anonimową funkcję biorącą dwa argumenty typu Int i 

zwracającą Int. Funkcja ta została przypisana do zmiennej maxFun. Jeżeli chcielibyśmy 

wykorzystad ją, wystarczy wywoład jak gdyby była zdefiniowana w aktualnym zasięgu lub 

zaimportowana z innego obiektu. 

 

Scala jest silnie typowanym językiem programowania dlatego funkcje też muszą mied jakiś 

typ. W przypadku maxFun jest to: (Int, Int) => Int. Oznacza funkcję 

przekształcającą dwie liczby w jedną inną. Ale tak naprawdę jest to jedynie skrót 

syntaktyczny, gdyż w bibliotece standardowej nie znajdziemy takiego typu. Jest natomiast 

inny: 

 

Plus i minus oznaczają wariancję, o której będzie mowa w kolejnych modułach. Jeżeli chcemy 

zapisad jawnie typ maxFun możemy zrobid to następująco: 

val maxFun = (i: Int, j: Int) => if(i > j) i else j 

scala> maxFun(10,15) 
res12: Int = 15 

trait Function2[-T1, -T2, +R] 
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Będzie to równoznaczne: 

 
 

a dzięki wnioskowaniu typów, możemy pominąd deklarację i wrócid do przykładu 

pierwszego: 

 

W bibliotece standardowej zdefiniowane są typy od Function0 do Function22. W Scali 

nie da się stworzyd funkcji, która ma więcej niż 21 argumentów. Nie stanowi to problemu, 

gdyż funkcje z więcej niż pięcioma argumentami są nieczytelne i powinno unikad się 

tworzenia takich funkcji. 

Dzięki typom Function, Scala w bardzo spójny sposób rozwiązuje problem typizacji funkcji 

w języku obiektowym. Zatem skoro maxFun jest obiektem, to czy można wywoływad na nim 

metody? Odpowiedź można znaleźd w kodzie źródłowym Function2: 

 

Spróbujmy wywoład metodę apply: 

 

Zatem maxFun jest istotnie obiektem typu Function2 i tak naprawdę to, co się dzieje 

podczas wywoływania funkcji przypisanych do zmiennych to przekształcenie przez 

kompilator wszystkich odwołao maxFun(1,2) na maxFun.apply(1,2).  

  

val maxFun: Function2[Int,Int,Int] = (i: Int, j: Int) => if(i > j) i else j 

 

val maxFun:(Int,Int) => Int  = (i: Int, j: Int) => if(i > j) i else j 
 

val maxFun = (i: Int, j: Int) => if(i > j) i else j 

trait Function2[-T1, -T2, +R] { 

  /** Apply the body of this function to the arguments. 
   *  @return   the result of function application. 
   */ 
  def apply(v1: T1, v2: T2): R 

  ... 

} 

scala> maxFun.apply(1,2) 
res11: Int = 2 
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Obiekty jako funkcje 

Skoro funkcje mogą byd obiektami, to czy odwrotnośd zostaje zachowana? Z punktu 

widzenia purysty językowego byłoby to jak najbardziej wskazane. Tak istotnie jest. Trikiem 

jest specjalna funkcja apply(), którą kompilator zamienia podczas wywoływania funkcji. 

Zatem spróbujmy zdefiniowad funkcję apply dla obiektu. 

 
 

Spróbujmy użyd max jako funkcji: 

 

Jak widad obiekty możemy traktowad również jako funkcje przy drobnej pomocy 

kompilatora. Ta możliwośd jest często wykorzystywana w praktyce. Na przykład do metod 

fabrykujących w obiektach. 

 

  

object max { 
  def apply(i: Int, j: Int) = if(i > j) i else j 
} 

scala> max(1,2) 
res13: Int = 2 
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Funkcje wyższych rzędów 

Funkcje wyższych rzędów, to funkcje przyjmujące jako argument inne funkcje lub zwracające 

funkcje. Są podwaliną programowania funkcyjnego i pojawiają się na każdym kroku. Dla 

przykładu nawet tak banaly kod: 

 

Jest w istocie wywołaniem funkcji wyższego rzędu. Skoro funkcje mają swoje typy to jeżeli 

chcemy utworzyd funkcję wyższego rzędu, należy zdefiniowad odpowiednio argumenty z 

typami funkcji jakie będziemy przekazywad: 

 

 

Funkcja prettyPrint bierze jako argument funkcję wypisującą daną osobę. Dzięki takiej 

definicji nie jesteśmy zmuszeni do definiowania takich funkcji z góry, ani też nie zachodzi 

koniecznośd dziedziczenia w celu podania konkretnej implementacji. Nie trzeba również 

tworzyd specjalnej klasy do wypisywania, przekazujemy funkcję która zrobi to za nas i nie 

zanieczyszczamy modelu nowymi klasami. Po utworzeniu obiektu Person możemy 

spróbowad przekazad prostą implementację printera. 

 

 

Nasza implementacja wypisuje wiek oraz imię osoby na konsoli, oczywiście prawdziwy kod 

wypisywałby te dane także do pliku bądź bazy danych. Zobaczmy jak wygląda wywołanie. 

 

 

Ta forma tworzy funkcję anonimową i w niej wywołuje funkcję printer. Dzięki notacji 

zastępnikowej, a ponieważ odwołujemy się do argumentów tylko raz, można ten zapis 

skrócid do: 

 

 

Argumenty zostały zastąpione znakami “_” oznacza to odwołanie się do kolejnych 

argumentów. Jeżeli miałoby to nastąpid więcej niż raz, na przykład, gdy parametr age 

chcemy przekazad także do innej funkcji. 

"Hello world !".foreach(println)  

class Person(var age: Int, var name: String) { 

  def prettyPrint(printer: (Int, String) => Any) = printer(age, name) 

} 

val p = new Person(29, "John Smith") 

 

val printer = (age: Int, name: String) =>  

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

p.prettyPrint((age, name) => printer(age, name)) 

p.prettyPrint(printer(_,_)) 
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Ale ponieważ typ parametru prettyPrint zgadza się z typem printer, a także printer 

ma tylko dwa argumenty pasujące kolejnością do prettyPrint, można zapisad do 

znacznie krócej: 

 
 

 

 

 

  

p.prettyPrint(printer) 
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Zastosowanie List 

Listy to podstawowa struktura danych wykorzystywana w programowaniu funkcyjnym, ich 

zastosowanie sięga lat 60 i języka LISP. Listy charakteryzują się bardzo szybkim dostępem 

liniowym oraz szybkimi operacjami na początkowych elementach listy. Z tego powodu 

dobrze nadają się do operacji iterujących po całej liście lub działających na początkowym 

elemencie. Niestety są wolne. Jeżeli wykonujemy operacje na koocowych elementach, aby 

wstawid element na koniec listy, cała lista musi zostad prze iterowana. Kolejną istotną cechą 

jest ich niezmiennośd. Raz utworzona lista nie jest zmieniana w trakcie operacji na niej. 

Zamiast tego jest zwracana nowa lista, która jest kopią oryginalnej wraz ze zmianami. Może 

wydawad się to bardzo niewydajne, jednak implementacja jest bardzo szybka dzięki 

zastosowaniu tzw. trwałych kolekcji (persistent collections). Zamiast kopiowad całą listę, 

nowa lista jest połączeniem nowej i części starej. Więcej na ten temat można dowiedzied się 

z prezentacji Martina Oderskyego.  

Listy w Scali można tworzyd na dwa sposoby.  

 
 

Jest to standardowa notacja, gdzie companion object listy przyjmuje jako argumenty kolejne 

elementy listy. Kolekcje w Scali są parametryzowane dlatego powyższa lista będzie typu 

List*Int+. Inny zapis który pochodzi z LISPA można zobaczyd poniżej. 

 
 

Co ciekawe taka forma nie oznacza wywołania funkcji :: na 1 i kolejnych elementach aż do 

Nil, który oznacza pustą listę. W Scali jeżeli funkcja kooczy się na kropce, jest interpretowana 

w notacji prefiksowej, czyli ciąg wywołao zaczyna się od prawej strony od elementu Nil. 

:: jest specjalną notacją oznacza „construct” w skrócie „cons”. Skoro Nil jest pustą 

Listą, to czy do listy niepustej można zastosowad cons?  

 
 

Oczywiście jest to jak najbardziej możliwe i wykorzystywane zamiennie z funkcją prepend. 

Jeżeli chcemy złączyd dwie listy ze sobą do tego celu mamy inny operator - ::: 

 

 

val list = List(1,2,3,4) 

 

val list2 = 1 :: 2 :: 3 :: 4 :: Nil 

 

scala> 0 :: list2 
res16: List[Int] = List(0, 1, 2, 3, 4) 
 
 
scala> list2 
res17: List[Int] = List(1, 2, 3, 4) 

scala> list ::: list2 
res18: List[Int] = List(1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4) 

http://www.parleys.com/#st=5&id=2184
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To co czyni z List taką praktyczną strukturę danych są funkcje wyższych rzędów dostępne do 

operowania na elementach. Zamiast pętli for lub while w programowaniu funkcyjnym 

używa się odpowiednich wywołao funkcji map, flatMap, filter, reduce i innych. 

Map odpowiada za transformację elementów. Lista jest niezmienną strukturą danych zatem 

tak naprawdę map tworzy nową listę. Wszystkie omawiane funkcje są wyższego rzędu i jak 

argument biorą funkcję przekazującą element listy i operującą na tym elemencie zwracając 

odpowiednią wartośd. Zobaczmy na przykładzie, z wykorzystaniem funkcji anonimowych. 

 
 

Dzięki inferencji można pominąd typ x: 

 
 

Niepotrzebne nawiasy też: 

 

 

A ze względu na to, że odwołujemy się do x, tylko raz w całej funkcji można użyd notacji 

zastępnikowej: 

 

 
Jeżeli chcemy wykonad więcej operacji można umieścid ciało funkcji w klamrach: 

 
 

W powyższym przypadku zostanie też zmieniony typ listy wynikowej zamiast List[Int] 

otrzymamy List[Double], ze względu na typ zwracany w ostatniej linii. Jeżeli zachodzi, 

potrzeba można zdefiniowad zmienne lokalne. Jeżeli powyższą funkcje używamy często lub 

rozrasta się do większych rozmiarów, zalecane jest przepisanie jej i przekazanie odnośnika 

zamiast umieszczania dużego ciała funkcji anonimowej. 

Oprócz transformacji jedną z najczęstszych operacji jest filtrowanie i redukcja. Funkcja filter 

jako argument bierze funkcję operującą na elemencie i zwracającą boolean. Na podstawie 

wartości zwróconej, podejmowana jest decyzja czy element pasuje do listy, czy powinien 

zostad odrzucony. 

scala> list.map((x: Int) => x * 3) 

res7: List[Int] = List(3, 6, 9, 12) 
 

list.map((x) => x * 3) 

list.map(x => x * 3) 

list.map(_ * 3) 

 

list.map(x => { 
  val i = x + 3 
  i * 3.0 

}) 

 

res19: List[Double] = List(12.0, 15.0, 18.0, 21.0) 
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W powyższym przykładzie odrzucamy wszystkie element niepodzielne przez dwa. Funkcja 

reduce pozwala na „zwijanie” listy, jest ona bardzo podobna to funkcji fold, która jest 

tłumaczona dosłownie zawio. W wyniku działania reduce, lub fold powstaje jeden element, 

stąd nazwa która opisuje niejako zwijanie długiej listy do jednego elementu. Typ zwracany 

musi zgadzad się z typem listy, jeżeli chcemy zmienid typ należy użyd wcześniej funkcji map. 

Zobaczmy na przykładzie sumowania elementów listy. 

 
 

Reduce jako argument bierze funkcję operującą na dwóch kolejnych elementach listy. 

We wcześniejszych rozdziałach widziałeś zastosowanie funkcji foreach. Wródmy do tego 

przykładu: 

 

Powyższy ciąg znaków, nie jest tablicą skąd ta funkcja? Odpowiedź brzmi w niejawnych 

konwersjach, które będą omówione w dalszych modułach. Funkcja foreach jest zdefiniowana 

dla typu StringOps, który pozwala traktowad String jak kolekcję. W Scali występuje obiekt o 

nazwie Predef, z tego obiektu importowane są wszystkie pola i funkcje, między innymi 

funkcje konwertujące niejawnie String -> StringOps. Dlatego funkcja foreach jest dostępna 

dla typu String. Jej główne działanie polega na wywoływaniu efektów ubocznych, gdyż 

zwracany typ Unit (void z Javy) jest ignorowany. Powyższy kod wypisze każdy znak na 

konsoli, jako argument przekazaliśmy funkcję println, która także jest zdefiniowana w Predef. 

Wszystkie funkcje operujące na listach zwracają listę, zatem możemy bezpośrednio 

wykonywad kolejne. Takie zastosowanie nazywa się łaocuchowaniem i jest bardzo zwięzłą 

formą operowania na funkcyjnych strukturach danych. 

 
 

 

  

scala> list.filter(_ % 2 == 0) 

res8: List[Int] = List(2, 4) 

scala> list.reduce(_ + _) 

res9: Int = 10 

"Hello World!".foreach(println) 

scala> list.filter(_ % 2 == 0).map(_ * 3).reduce(_ + _) 

res12: Int = 18 
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Funkcje częściowo zaaplikowane 

W poprzednim rozdziale, widzieliśmy przykład z wykorzystaniem podkreślenia „_” do 

zastępowania argumentów. Jeżeli go zmienimy nieco, przybierze on formę funkcji częściowo 

zaaplikowanej: 

 

Podkreślenie w takim kontekście, służy do zastąpienia całej listy argumentów. Kompilator 

jest w stanie sobie poradzid, gdyż println jest jednoargumentowa.  Poniższy przykład 

pokazuje jak stworzyd funkcję z zaaplikowanym tylko jednym argumentem 

 
   
Możemy teraz traktowad funkcję concat_! jak funkcję jednoargumentową: 

 

   

 

  

"Hello World!".foreach(println _) 

def concat(s1: String, s2: String) = s1.concat(s2) 
  
val concat_! = concat(_: String, " !") 

scala> concat_!("Test") 

res25: java.lang.String = Test ! 
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Pattern matching 

Często podczas programowania zachodzi potrzeba założenia pewnych własności struktur 

danych. Na przykład interesuje nas pewna szczególna własnośd obiektu, lub nawet jego 

konkretna wartośd. Innym razem potrzebujemy decydowad o przepływie programu na 

podstawie wartości lub stanu innych obiektów. W takich przypadkach bardzo przydatny jest 

pattern matching. Jeżeli programujesz w Javie możesz traktowad dla uproszczenia pattern 

matching, jak instrukcję switch na sterydach. Używając pattern matchingu nie jesteśmy 

ograniczeni do specyficznych typów jak Javie, dodatkowo można dekonstruowad w łatwy 

sposób case klasy, dlatego oba te elementy języka współpracują ze sobą bardzo dobrze. 

Podstawowa składnia to: 

 
 
gdzie alternatywy mają postad: 

 

Zobaczmy jak wygląda to na przykładzie: 

 
 

Powyższy kod wypisze na konsoli tekst odpowiednio z dopasowanym wzorcem. W 

powyższym przykładzie zaczaił się błąd, gdyż rand może przyjmowad wartości od 0 do 2. W 

przypadku gdy nie zostanie trafiona wartośd, zostanie wyrzucony wyjątek RuntimeException. 

Żeby uniknąd takiego przypadku zawsze należy wyczerpad wszystkie możliwości, w czym 

pomaga kompilator dając ostrzeżenie o niepełnym pattern matchingu, jeżeli jest to możliwe. 

Sprawdzenie wszystkich możliwości dla Int zajęłoby dużo czasu ze względu na ilośd, dlatego 

w takich przypadkach kompilator nie ostrzega. Aby uniknąd błędu można podad domyślny 

case, to znaczy taki który zostanie wykonany, gdy inne nie pasowały.  

 

 

<wyrażenie> match { alternatywy } 

case <wzorzec> => <wyrażenie> 

val rand = Random.nextInt(3) 
 
rand match { 
  case 1 => println("It is one") 
  case 2 => println("It is two") 
  case 3 => println("It is three") 
} 

rand match { 
  case 1 => println("It is one") 
  case 2 => println("It is two") 
  case 3 => println("It is three") 
  case _ => println("unknown") 
} 
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W Scali praktycznie wszystkie wyrażenia zwracają wartośd (oprócz deklaracji), tak samo jest z 

pattern matchingiem. 

 
 

Z tego powodu jest wyrzucany wyjątek MatchError, bez domyślnego przypadku nie byłoby 

wartości do zwrócenia. Scala w tym miejscu stara się byd spójna i nawet po wyrzuceniu 

wyjątku jest zwracany Nothing, który oznacza jedynie, że nastąpił wyjątek. Takie rozwiązanie 

nie ma praktycznego zastosowania, oprócz zadowalania purystów językowych. 

Zobaczmy nieco bardziej rozbudowany przypadek: 

 
 

Rozpatrzmy po kolei każdy z przypadków. 

 
 

Są to tak zwane przypadki stałe, dlatego że pasują jedynie dla jednej niezmiennej wartości, 

przykład z liczbami zawierał stałe przypadki. 

 

val randString = rand match { 
  case 1 => "one" 
  case 2 => "two" 
  case 3 => "three" 
  case _ => "unknown" 
} 

val x: Any = "can be anything"  

   

val matched: String = x match { 

  case "const" => "matched 'const'" 

  case true => "true" 

  case str: String => "found string:"+str 

  // case list:List("str", 4, true) => "specific list" + list 

  // błąd kompilacji ! 

  case list @ List("str", 4, true) => "specific list" + list 

  case _ => "didn't find anything interesting" 

} 

 

scala> println(matched) 
found string:can be anything 

case "const" => "matched 'const'" 

case true => "true" 

case str: String => "found string:"+str " 
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Ten przypadek pasuje dla każdej wartości lub instancji danego typu, (w tym wypadku jest to 

String) dodatkowo deklarując go jak powyżej mamy możliwośd odwoład się do zmiennej str 

w kodzie obsługującym przypadek. 

 

Tutaj niestety kompilator zgłosi nam błąd, nie istnieje typ List(„str”, 4, true).  

 
 

Jeżeli chcemy zdekonstruowad jakąś wartośd i wykorzystad ją później w kodzie obsługującym, 

musimy użyd składni z @. Powoduje to przypięcie danej wartości do zmiennej. Znak @ może 

pojawid się także wewnątrz elementu, który rozpakowujemy. 

 

Powyższy przypadek zadziała dla List o dowolnych dwóch pierwszych elementach oraz 

trzecim o typie List. Do tej listy możemy się odwoład w kodzie obsługującym pod nazwą 

„last” 

Spróbujmy sobie wyobrazid typową sytuację, gdzie posiadamy bazę danych, z której 

pobieramy obiekty. Zawsze może zdarzyd się sytuacja, gdzie to czego szukamy nie istnieje. 

Nasz model zawierad będzie dwie klasy reprezentujące osobę oraz adres: 

 
 

Oraz bardzo prosta implementacja bazy danych: 

   

 

Spróbujmy wykorzystad pattern matching do pobierania danych z naszej hipotetycznej bazy. 

   

// case list:List("str", 4, true) => "specific list" + list 

// błąd kompilacji ! 

case list @ List("str", 4, true) => "specific list" + list 

case List(e1, e2, last @ List) => "specific list" + last 

case class Address(street: String, no: Int) 

case class Person(age: Int, name: String, address: Address) 

val peopleDB = Map( 

  "John" -> Person(21, "John", Address("Downing Street", 10)),  

  "Mary" -> Person(24, "Mary", Address("Wall Street", 10)), 

  "a bug"-> "I'm nasty bug here") 
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Przyjrzyjmy się temu przykładowi, gdyż pojawiły się nowe elementy. 

 
 

Taka forma jest nazywana strażnikiem, dany przypadek zostanie wykonany tylko, gdy 

warunek zwróci true. W tym przypadku jest to warunek, że imię osoby musi zaczynad się od 

„John”. 

 

Taka forma oznacza dekonstrukcję, jest to możliwe tylko dla case klas oraz w przypadku tzw. 

extractor objects. Nie będziemy omawiad extractor objects, zainteresowanych odsyłam do 

http://www.scala-lang.org/node/112. Wyżej wymieniony przypadek zadziała dla osób w 

wieku 24 lat oraz wyekstrahuje imię. Ostatne pole „_” oznacza, że nie jesteśmy 

zainteresowani jego szczegółami, może przyjąd dowolną wartośd. 

Ekstrakcja może byd zagnieżdżana, jeżeli pozwalają na to warunki (case klasy lub extractor 

objects) 

 
 

W tym przypadku interesuje nas jedynie własnośd “street” z adresu. 

  

peopleDB.values.foreach(_ match { 

   case p:Person if(p.name.startsWith("John")) => println("Hello John") 

   case Person(24, name, _) => println("Hello "+name) 

   case Person(_, _, Address(st, _)) => println("Street:"+st) 

   case x:Any => println("not a person: "+x) 

}) 

case p:Person if(p.name.startsWith("John")) => println("Hello John") 

 

case Person(24, name, _) => println("Hello "+name) 

 

case Person(_, _, Address(street, _)) => println("Street:"+street) 

 

http://www.scala-lang.org/node/112
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Nicość w Scali 

Może wyda się to zaskakujące, ale pojęcie braku wartości w Scali jest dośd skomplikowane, 

gdyż mamy kilka różnych definicji braku wartości. Pierwszą znaną z Javy jest Null. Jest to 

odpowiednik null z Javy i reprezentuje referencję null. Aby utworzyd instancję Null 

należy użyd formy zaczynającej się z małej litery: null. Różnica polega na tym, że Null to 

typ, a null to konkretna instancja tego typu; oczywiście null można przypisad do 

dowolnego typu. Należy unikad takich przypisao, jest to możliwe ze względu na 

kompatybilnośd z Javą, jednak idiomatyczny kod w Scali zwraca inne łatwiejsze i pewniejsze 

w obsłudze typy odpowiadające brakującej wartości.  
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scala> val a = null 
a: Null = null 
 
scala> a.toString 
java.lang.NullPointerException 
        at .<init>(<console>:10) 
        at .<clinit>(<console>) 
        at .<init>(<console>:11) 
        at .<clinit>(<console>) 
        at $print(<console>) 
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 
Method) 
        at 
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.
java:39) 
        at 
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAcces
sorImpl.java:25) 
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) 
        at 
scala.tools.nsc.interpreter.IMain$ReadEvalPrint.call(IMain.scala:704) 
        at 
scala.tools.nsc.interpreter.IMain$Request$$anonfun$14.apply(IMain.sca
la:920) 
        at 
scala.tools.nsc.interpreter.Line$$anonfun$1.apply$mcV$sp(Line.scala:4
3) 
        at scala.tools.nsc.io.package$$anon$2.run(package.scala:25) 
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) 
 
 
scala> val b: String  = null 
b: String = null 
 
scala> b 
res8: String = null 
 
 
scala> b.length 
java.lang.NullPointerException 
        at .<init>(<console>:10) 
        at .<clinit>(<console>) 
        at .<init>(<console>:11) 
        at .<clinit>(<console>) 
        at $print(<console>) 
        at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native 
Method) 
        at 
sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.
java:39) 
        at 
sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAcces
sorImpl.java:25) 
        at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:597) 
        at 
scala.tools.nsc.interpreter.IMain$ReadEvalPrint.call(IMain.scala:704) 
        at 
scala.tools.nsc.interpreter.IMain$Request$$anonfun$14.apply(IMain.sca
la:920) 
        at 
scala.tools.nsc.interpreter.Line$$anonfun$1.apply$mcV$sp(Line.scala:4
3) 
        at scala.tools.nsc.io.package$$anon$2.run(package.scala:25) 
        at java.lang.Thread.run(Thread.java:662) 
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Zamiast null używany jest typ Option, który ma dwa pod typy: None oraz Some. 

Reprezentują one odpowiednio brak wartości oraz jej istnienie. W przypadku funkcji 

mogących zwrócid jakąś wartośd, wybieramy typ Option. Dla funkcji które nigdy nie 

zwracają sensownej wartości np. println, należy wybrad typ Unit. Jest to odpowiednik 

void z Javy, Unit można skrótowo zapisad „()”. Zwracanie Unit z funkcji oznacza, że funkcja 

ma jakieś efekty uboczne – zapis do bazy, wysłanie danych do interfejsu sieciowego lub 

wypisanie na konsolę. 

 
 

Jak widad funkcja println zwraca Unit.  Wiele kodu bibliotecznego zwraca Option, np. 

kolekcje. 

 
 

Typ zwracany przez getPersonDB to Option[Person]. Zobaczmy na przykładzie, jak 

można obsłużyd taki kod. 

 

Do wybrania wartości możemy użyd pattern matchingu. W tym miejscu nie ma domyślnego 
przypadku, jednak kompilator nie zgłasza ostrzeżenia, gdyż wszystkie opcje są wyczerpane: 
Some(wartość) oraz None. 
 

 

Funkcja getOrElse zwraca wartośd w przypadku Some oraz podaną domyślną w 

przypadku None. 

scala> val ret = println("hey") 
hey 
ret: Unit = () 

val peopleDB = Map("John" -> Person(21, "John"), "Mary" -> Person(24,  
 "Mary")) 

 

def getPersonDB(name: String) = peopleDB.get(name)  

val maybeJohn_? : Option[Person] = getPersonDB("Jonh") 

 

maybeJohn_? match { 

  case Some(p) => println("Person found") 

  case None => println("not found") 

} 

val john = maybeJohn_?.getOrElse(Person(21, "John")) 
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Option to monada. Jest to dośd rozległe pojęcie. Zainteresowanych odsyłam tutaj. Istotne z 

naszego punktu widzenia jest to, że można wywoład na Option funkcję map, która pozwala 

przekształcad zawartośd. Nie pobieramy w tym miejscu wartości więc nawet, gdy w środku 

jest None, nie spowoduje to błędu. 

 
 

Jeżeli jesteśmy pewni zawartości możemy użyd funkcji get, jednak należy uważad gdyż może 

rzucid wyjątek NullPointerException. Warto wcześniej sprawdzid wartośd za pomocą 

funkcji isDefined. 

 
 

Funkcje możemy łaocuchowad co często jest wykorzystywane, jeżeli interesuje nas 

konkretna wartośd, (w tym przypadku wiek) przekształcamy ją odpowiednio i wykonujemy 

inne operacje przykładowo getOrElse z już konkretną wartością age. 

val age_? : Option[Int] = maybeJohn_?.map(_.age) 

val age_! = maybeJohn_?.map(_.age).get // uwaga może rzucić wyjątek 

val age = maybeJohn_?.map(_.age).getOrElse(-1) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Monad_(functional_programming)

