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PROGRAMOWANIE W JĘZYKU SCALA 

Moduł 4: Parametryzacja typów i typy generyczne 

Ćwiczenie 1: Generyczny stos 

Treść: 

Zaimplementuj generyczny stos definiując klasę Stack posiadająca metody push (przyjmującą 

jako parametr element do wrzucenia na stos) i pop. Stwórz dwa obiekty stosu dla różnych 

typów i użyj na nich funkcji push i pop. 

Instrukcja rozwiązania: 

1. Zdefiniuj klasę Stack z parametrem typu. 

2. Dodaj pole będące listą elementów danego typu. 

3. Zdefiniuj funkcje push i pop wykorzystując działania na listach. 

4. Stwórz obiekty Stack różnego typu elementów. 

5. Użyj funkcji push i pop na tych obiektach. 
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Rozwiązanie: 

 

 

 

  

scala> class Stack[T] { 

     | var elements : List[T] = Nil 

     | def push(element:T) = { elements = element :: 

elements } 

     | def pop :T = { var top = elements.head; elements = 

elements.tail; top } 

     | } 

defined class Stack 

scala> val st = new Stack[String] 

st: Stack[String] = Stack@7e61daf0 

scala> st.push("one") 

scala> st.push("two") 

scala> st.pop 

res7: String = two 

scala> st.pop 

res8: String = one 

scala> val iSt = new Stack[Int] 

iSt: Stack[Int] = Stack@318ca7cb 

scala> iSt.push(23) 

scala> iSt.pop 

res10: Int = 23 
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Ćwiczenie 2: Wariancja 

Treść: 

Zdefiniuj klasę Car posiadająca parametr typu T, z domyślnym konstruktorem przyjmującym 

parametr typu T. Zdefiniuj także klasę BigCar oraz SmallCar, która jest podklasą BigCar. 

Zdefiniuj także klasę Driver przyjmującą parametr typu Car*BigCar+. Następnie stwórz obiekty 

klas Car*BigCar+ oraz Car*SmallCar+, a także bigDriver i smallDriver będące obiektami klasy 

Driver, która przyjęła jako parametr obiekt typu Car*BigCar+ i Car*SmallCar+. Kod powinien się 

kompilowad. 

Instrukcja rozwiązania: 

1. Zdefiniuj klasę Car posiadającą parametr typu T, z domyślnym konstruktorem 
przyjmującym parametr typu T. Parametr musi byd w pozycji covariant. 

2. Zdefiniuj klasę BigCar oraz SmallCar dziedziczącą po BigCar. 

3. Zdefiniuj klasę Driver z domyślnym konstruktorem przyjmującym parametr 
typu Car[BigCar]. 

4. Stwórz obiekty bigCar i smallCar odpowiednio klas Car*BigCar+ oraz 
Car[SmallCar]. 

5. Stwórz obiekty smallDriver i bigDriver klasy Driver, podając parametry 
smallCar oraz bigCar w konstruktorze. 

6. Możesz powtórzyd dwiczenie, próbując ustawid parametr typu w innej pozycji. 

Rozwiązanie: 
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scala> class Car[+T](val car: T) 

defined class Car 

scala> class BigCar 

defined class BigCar 

scala> class SmallCar extends BigCar 

defined class SmallCar 

scala> class Driver(val car: Car[BigCar]) 

defined class Driver 

scala> val smallCar: Car[SmallCar] = new Car[SmallCar](new 

SmallCar) 

smallCar: Car[SmallCar] = Car@63b34ca 

scala> val bigCar: Car[BigCar] = new Car[BigCar](new 

BigCar) 

bigCar: Car[BigCar] = Car@35071f57 

scala> val bigDriver:Driver = new Driver(bigCar) 

bigDriver: Driver = Driver@62edc88b 

scala> val smallDriver:Driver = new Driver(smallCar) 

smallDriver: Driver = Driver@1d84bc10 

 


