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Kotlin: co to jest i po co?

Ten rozdziaá opisuje:
Q

podstawy jĊzyka Kotlin,

Q

najwaĪniejsze cechy jĊzyka,

Q

tworzenie aplikacji serwerowych i aplikacji
dla systemu Android,

Q

róĪnice w porównaniu z innymi jĊzykami,

Q

tworzenie i uruchamianie kodu.

Czym jest Kotlin? To nowy jÚzyk programowania przeznaczony dla platformy JVM. Jest
zwiÚzïy, pragmatyczny i ukierunkowany na wspóïpracÚ z kodem Java. Moĝna go stosowaÊ niemal wszÚdzie tam, gdzie dzisiaj jest uĝywana Java, tj. do tworzenia aplikacji
serwerowych, aplikacji dla systemu Android i w wielu innych miejscach. Kod w jÚzyku
Kotlin doskonale wspóïpracuje ze wszystkimi bibliotekami i platformami jÚzyka Java i jest
równie wydajny. W tym rozdziale szczegóïowo opisujemy najwaĝniejsze cechy Kotlina.

1.1. Przedsmak Kotlina
Zacznijmy od prostego kodu pokazujÈcego, czym jest Kotlin. Kod ten definiuje klasÚ
Person (osoba), kolekcjÚ klas, wyszukuje najstarszÈ osobÚ i wyĂwietla wynik. Nawet w tym
niewielkim przykïadzie odkryjesz wiele ciekawych cech jÚzyka. Opiszemy dokïadniej kilka
z nich, aby byïy zrozumiaïe w dalszej czÚĂci ksiÈĝki. Kod jest opisany bardzo ogólnie,
nie przejmuj siÚ wiÚc, jeĝeli nie wszystko bÚdzie od razu zrozumiaïe. W dalszej czÚĂci
rozdziaïu szczegóïowo opiszemy wszystkie zawiïoĂci.
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Aby wypróbowaÊ poniĝszy przykïad, najïatwiej uruchomiÊ go w internetowym „placu
zabaw” na stronie http://try.kotl.in. Wpisz na niej kod z listingu 1.1 i uruchom, klikajÈc
przycisk Run.
Listing 1.1. Przedsmak Kotlina
Klasa „danych”.
data class Person(val name: String,
val age: Int? = null)
Typ zerowalny (Int?) i domyĞlna
Gáówna funkcja.
fun main(args: Array<String>) {
wartoĞü argumentu.
val persons = listOf(Person("Alicja"),
Nazwany argument.
Person("Bartek", age = 29))
val oldest = persons.maxBy { it.age ?: 0 }
WyraĪenie lambda
Znakowy szablon.
println("Najstarsza osoba: $oldest")
i operator Elvisa.
}
Automatyczne uĪycie metody toString().
// Najstarsza osoba: Person(name=Bartek, age=29)

ZadeklarowaïeĂ prostÈ klasÚ z dwiema wïaĂciwoĂciami: name (imiÚ) i age (wiek). Jeĝeli
wartoĂÊ wïaĂciwoĂci age nie zostanie okreĂlona, wtedy przyjmie ona domyĂlnÈ wartoĂÊ
null. TworzÈc listÚ klas, nie okreĂliïeĂ wieku Alicji, wiÚc zostaïa uĝyta domyĂlna wartoĂÊ.
Póěniej uĝyïeĂ metody maxBy() do wyszukania najstarszej osoby. Wyraĝenie lambda
umieszczone w argumencie tej metody ma jeden parametr o domyĂlnej nazwie it (to).
Operator Elvisa (?:) zwraca wartoĂÊ 0, jeĝeli wïaĂciwoĂÊ age ma wartoĂÊ null. Poniewaĝ
nie okreĂliïeĂ wieku Alicji, operator uĝyï wartoĂci 0, zatem za najstarszÈ osobÚ zostaï
uznany Bartek.
Podoba Ci siÚ to? Czytaj wiÚc dalej i zostañ ekspertem od Kotlina. Mamy nadziejÚ,
ĝe wkrótce taki kod bÚdziesz stosowaï w swoich projektach, nie tylko podczas lektury
tej ksiÈĝki.

1.2. NajwaĪniejsze cechy jĊzyka Kotlin
Prawdopodobnie masz juĝ wyobraĝenie, czym jest jÚzyk Kotlin. Przyjrzyjmy siÚ teraz
dokïadniej jego najwaĝniejszym cechom. Najpierw sprawděmy, jakiego rodzaju aplikacje
moĝna pisaÊ w tym jÚzyku.
1.2.1. Docelowe platformy: serwery, Android i wszystko,
gdzie jest Java

Kotlin ma byÊ przede wszystkim bardziej zwiÚzïÈ, skuteczniejszÈ i bezpieczniejszÈ alternatywÈ dla Javy. Powinien daÊ siÚ stosowaÊ wszÚdzie tam, gdzie jest Java, która jest niezwykle popularnym jÚzykiem, wykorzystywanym w szerokim spektrum Ărodowisk, od
inteligentnych kart (Java Card) do najwiÚkszych centrów danych dziaïajÈcych w serwisach
Google, Twitter, LinkedIn oraz w duĝych firmach internetowych. W wiÚkszoĂci powyĝszych przypadków programiĂci mogÈ za pomocÈ jÚzyka Kotlin osiÈgaÊ swoje cele, piszÈc
krótszy kod i unikajÈc dziÚki temu kïopotów.
NajwiÚksze obszary zastosowañ jÚzyka Kotlin to:
Q
Q

aplikacje serwerowe (zazwyczaj WWW),
aplikacje przenoĂne dla systemu Android.
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JÚzyk Kotlin moĝna stosowaÊ równieĝ w innych sytuacjach. Na przykïad moĝna uruchamiaÊ kod w systemie macOS, wykorzystujÈc silnik Multi-OS Engine (https://software.intel.
com/en-us/multi-os-engine), a za pomocÈ platform TornadoFX (https://github.com/edvin/
tornadofx) i JavaFX1 moĝna tworzyÊ aplikacje dla komputerów stacjonarnych.
Ponadto, w odróĝnieniu od Javy, kod Kotlin moĝna przeksztaïcaÊ w kod JavaScript
i uruchamiaÊ w przeglÈdarce. Jednak w chwili powstawania tej ksiÈĝki wciÈĝ trwaïo
w JetBrains rozpoznawanie obsïugi jÚzyka JavaScript oraz tworzenie prototypu konwertera, dlatego temat ten nie jest opisany w tej ksiÈĝce. Rozwaĝamy teĝ przystosowanie
przyszïych wersji jÚzyka do nowych platform.
Jak widzisz, obszar zastosowania Kotlina jest bardzo szeroki. JÚzyk ten nie skupia siÚ
na jednej domenie ani nie próbuje rozwiÈzaÊ okreĂlonego problemu, z którym mierzÈ siÚ
dziĂ programiĂci. WrÚcz przeciwnie, posiada wiele udoskonaleñ usprawniajÈcych realizacjÚ zadañ, które pojawiajÈ siÚ w procesie tworzenia oprogramowania. Jest doskonale
zintegrowany z istniejÈcymi bibliotekami do róĝnych zastosowañ i zagadnieñ programistycznych. Przyjrzyjmy siÚ teraz kluczowym cechom wyróĝniajÈcym ten jÚzyk programowania.
1.2.2. Statyczne typowanie danych

Kotlin, podobnie jak Java, jest jÚzykiem wykorzystujÈcym statyczne typowanie danych.
Oznacza to, ĝe typ kaĝdego wyraĝenia jest znany na etapie kompilacji kodu, a kompilator sprawdza, czy istniejÈ metody i pola w obiektach, do których odwoïuje siÚ kod. Tym
Kotlin róĝni siÚ od jÚzyków z dynamicznym typowaniem, takich jak Groovy i JRuby
w Ărodowisku JVM. W tych jÚzykach moĝna definiowaÊ zmienne oraz funkcje przechowujÈce i zwracajÈce dane dowolnych typów, a takĝe identyfikowaÊ metody i pola w trakcie dziaïania kodu. DziÚki temu kod jest krótszy i bardziej elastyczny pod wzglÚdem
tworzenia struktur danych. Problem polega jednak na tym, ĝe podczas kompilacji kodu
nie sÈ wykrywane pomyïki w nazwach identyfikatorów, co skutkuje bïÚdnym niekiedy
dziaïaniem kodu.
W Kotlinie, inaczej niĝ w Javie, nie trzeba jawnie okreĂlaÊ typu kaĝdej zmiennej.
W wielu przypadkach typ jest okreĂlany automatycznie na podstawie kontekstu, dziÚki
czemu moĝna pomijaÊ deklaracjÚ typu. Ilustruje to poniĝszy najprostszy przykïad:
valx = 1

Deklarowana jest tu zmienna. Poniewaĝ jest ona inicjowana liczbÈ caïkowitÈ, Kotlin automatycznie przyjmuje typ Int. OkreĂlanie przez kompilator typu danych na podstawie kontekstu nosi nazwÚ domniemania typów.
Statycznie typowany kod ma m.in. nastÚpujÈce zalety:
Q

Q

1

WydajnoĂÊ — metody wywoïywane sÈ szybciej, poniewaĝ w trakcie dziaïania kodu
nie trzeba wyszukiwaÊ wywoïywanej metody.
NiezawodnoĂÊ — kompilator sprawdza poprawnoĂÊ kodu, dziÚki czemu zmniejsza
siÚ prawdopodobieñstwo jego awarii po uruchomieniu.

Patrz: JavaFX: Getting Started with JavaFX, Oracle, http://mng.bz/500y.
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Q

Q

atwoĂÊ utrzymania — praca z nieznanym kodem jest ïatwiejsza, poniewaĝ wiadomo, jakiego rodzaju obiekty sÈ w nim stosowane.
DostÚpnoĂÊ narzÚdzi — moĝna korzystaÊ z niezawodnej refaktoryzacji, precyzyjnego uzupeïniania kodu oraz innych funkcjonalnoĂci Ărodowiska IDE.

DziÚki domniemaniu typów zmniejsza siÚ rozwlekïoĂÊ kodu, charakterystyczna dla statycznego typowania, poniewaĝ nie trzeba jawnie deklarowaÊ wszystkich typów.
Jeĝeli przyjrzysz siÚ specyfikacji typów w jÚzyku Kotlin, znajdziesz w niej znane
pojÚcia. Klasy, interfejsy i typy generyczne sÈ bardzo podobne do stosowanych w Javie.
Zatem swojÈ wiedzÚ o tym jÚzyku moĝesz w duĝej mierze przenieĂÊ do Kotlina.
SÈ teĝ nowe idee. Najwaĝniejsze z nich to typy zerowalne, dziÚki którym moĝna
tworzyÊ stabilniejsze programy, w których juĝ na etapie kompilacji moĝna wykrywaÊ
wskaěniki o wartoĂciach null. Do tych typów powrócimy w dalszej czÚĂci rozdziaïu,
a dokïadniej opiszemy je w rozdziale 6.
KolejnÈ nowoĂciÈ w systemie typów sÈ typy funkcyjne. Aby dowiedzieÊ siÚ, czym
one sÈ i jak sÈ obsïugiwane w jÚzyku Kotlin, przypomnijmy sobie najwaĝniejsze zasady
programowania funkcyjnego.
1.2.3. Programowanie funkcyjne i obiektowe

Jako programista Java z pewnoĂciÈ znasz kluczowe pojÚcia z dziedziny programowania
obiektowego, natomiast programowanie funkcyjne moĝe byÊ dla Ciebie nowoĂciÈ. Poniĝej wymienione sÈ najwaĝniejsze terminy stosowane w programowaniu funkcyjnym:
Q

Q

Q

Funkcje pierwszej klasy — funkcje (ciÈgi operacji) traktuje siÚ jak wartoĂci. Moĝna
je zapisywaÊ w zmiennych, umieszczaÊ w argumentach i zwracaÊ w wynikach
innych funkcji.
NiezmiennoĂÊ — obiekty sÈ niezmienne, tzn. po utworzeniu nie moĝna zmieniaÊ
ich stanu.
Brak efektów ubocznych — wykorzystywane sÈ czyste funkcje zwracajÈce te same
wyniki dla tych samych wartoĂci argumentów, nie moĝna równieĝ zmieniaÊ stanu
innych obiektów ani komunikowaÊ siÚ z kodem zewnÚtrznym.

Jakie korzyĂci pïynÈ z programowania funkcyjnego? Po pierwsze, kod jest zwiÚzïy. Jest
krótszy i bardziej elegancki od kodu imperatywnego, poniewaĝ traktujÈc funkcje jak wartoĂci, lepiej wykorzystuje siÚ siïÚ abstrakcji i unika duplikacji kodu.
Wyobraě sobie, ĝe masz dwa podobne fragmenty kodu realizujÈce podobne zadania
(na przykïad wyszukiwanie okreĂlonych elementów kolekcji), jednak róĝniÈce siÚ szczegóïami (np. sposobem identyfikowania elementów). W takim wypadku wspólnÈ logikÚ obu
czÚĂci moĝna ïatwo zapisaÊ w postaci funkcji i umieĂciÊ jÈ w argumentach dwóch innych
funkcji. Argumenty sÈ funkcjami, ale moĝna je opisaÊ zwiÚzïÈ skïadniÈ w postaci funkcji
anonimowych, tzw. wyraĝeñ lambda, jak niĝej:
fun findAlicja() = findPerson { it.name == "Alicja" }
fun findBartek() = findPerson { it.name == "Bartek" }
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InnÈ zaletÈ kodu funkcyjnego jest bezpieczeñstwo miÚdzywÈtkowe. Jednym z gïównych
ěródeï bïÚdów w programach wielowÈtkowych jest modyfikowanie tych samych danych
w róĝnych wÈtkach bez odpowiedniej synchronizacji. Jeĝeli natomiast stosuje siÚ niezmienne struktury danych i czyste funkcje, moĝna mieÊ pewnoĂÊ, ĝe tego typu niebezpieczne modyfikacje nie bÚdÈ siÚ zdarzaÊ, wiÚc nie trzeba stosowaÊ skomplikowanych
mechanizmów synchronizacyjnych.
Ponadto programowanie funkcyjne oznacza prostsze testowanie kodu. Funkcje niewywoïujÈce efektów ubocznych moĝna testowaÊ w izolacji bez koniecznoĂci tworzenia
mnóstwa kodu konfiguracyjnego implementujÈcego otoczenie, od którego testowany kod
jest uzaleĝniony.
PodsumowujÈc, programowanie funkcyjne moĝna stosowaÊ w kaĝdym jÚzyku programowania, równieĝ w Javie, i w duĝej mierze jest to dobry styl. Jednak nie wszystkie
jÚzyki posiadajÈ skïadniÚ i biblioteki umoĝliwiajÈce ïatwe stosowanie tego stylu. Na
przykïad nie byïo to moĝliwe w wersjach starszych niĝ Java 8. Kotlin oferuje bogaty zestaw
funkcjonalnoĂci umoĝliwiajÈcych programowanie funkcyjne juĝ na starcie. SÈ to miÚdzy
innymi:
Q

Q

Q
Q

Typy funkcyjne umoĝliwiajÈce umieszczanie funkcji w argumentach i wynikach
innych funkcji.
Wyraĝenia lambda umoĝliwiajÈce umieszczanie bloków kodu z minimalnym
narzutem.
Klasy danych umoĝliwiajÈce tworzenie zwiÚzïych, niezmiennych obiektów.
Standardowa biblioteka z bogatym zestawem interfejsów API do przetwarzania
obiektów i kolekcji.

Kotlin umoĝliwia programowanie funkcyjne, ale go nie narzuca. Moĝna w nim bez dodatkowego wysiïku tworzyÊ zmienne obiekty i funkcje z efektami ubocznymi, jeĝeli jest
taka potrzeba. OczywiĂcie korzystanie z platform opartych na hierarchii interfejsów i klas
jest równie proste jak w Javie. PiszÈc kod w jÚzyku Kotlin, moĝna ïÈczyÊ style programowania obiektowego i funkcyjnego oraz uĝywaÊ narzÚdzi najbardziej odpowiednich do
rozwiÈzania danego problemu.
1.2.4. Bezpáatne i otwarte oprogramowanie

¥rodowisko Kotlin, obejmujÈce kompilator, biblioteki i narzÚdzia, jest w caïoĂci otwartym
oprogramowaniem do bezpïatnego korzystania w dowolnych celach. UdostÚpniane jest
w ramach licencji Apache 2, jego kod jest dostÚpny w serwisie GitHub (http://github.com/
jetbrains/kotlin), a nowi czïonkowie spoïecznoĂci sÈ zawsze mile widziani. Do wyboru
sÈ trzy otwarte, w peïni obsïugujÈce jÚzyk Kotlin Ărodowiska programistyczne: IntelliJ
IDEA Community Edition, Android Studio i Eclipse (oczywiĂcie IntelliJ IDEA Ultimate teĝ).
Teraz, gdy wiesz juĝ, jakiego rodzaju jÚzykiem jest Kotlin, poznaj jego zalety ujawniajÈce siÚ w wybranych zastosowaniach.
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1.3. Zastosowania jĊzyka Kotlin
Jak wspomniaïem wczeĂniej, dwa gïówne obszary zastosowañ jÚzyka Kotlin to aplikacje
serwerowe i aplikacje dla systemu Android. Przyjrzyjmy siÚ teraz obu tym obszarom
i sprawděmy, dlaczego Kotlin tak dobrze siÚ w nich sprawdza.
1.3.1. Kotlin na serwerach

Programowanie serwerów to bardzo szeroki temat, obejmujÈcy miÚdzy innymi nastÚpujÈce zagadnienia:
Q
Q

Q

aplikacje WWW generujÈce kody HTML stron,
silniki aplikacji przenoĂnych udostÚpniajÈce interfejs JSON API za pomocÈ protokoïu HTTP,
mikrousïugi komunikujÈce siÚ ze sobÈ za pomocÈ protokoïu RPC.

Od wielu lat programiĂci tworzÈ tego rodzaju aplikacje w jÚzyku Java. W efekcie powstaïo
mnóstwo platform i technologii uïatwiajÈcych programowanie. Zazwyczaj takie aplikacje
nie sÈ tworzone w odosobnieniu, od podstaw. Niemal zawsze istnieje jakiĂ system, który
jest rozbudowywany, ulepszany lub wymieniany, a nowy kod integrowany jest z juĝ istniejÈcymi elementami systemu, napisanego wiele lat wczeĂniej.
Pod tym wzglÚdem ogromnÈ zaletÈ Kotlina jest jego kompatybilnoĂÊ z istniejÈcym
kodem Java. Niezaleĝnie od tego, czy tworzy siÚ nowy komponent, czy migruje istniejÈcÈ
usïugÚ, Kotlin nadaje siÚ do tego celu znakomicie. Nie ma problemów z rozszerzaniem
istniejÈcych klas Java ani dodawaniem adnotacji metod i wïaĂciwoĂci klas. DodatkowÈ
korzyĂciÈ jest bardziej zwarty, stabilny i ïatwiejszy w utrzymaniu kod.
Ponadto Kotlin oferuje kilka nowych technik uïatwiajÈcych programowanie. Na przykïad za pomocÈ szablonów Builder moĝna w zwiÚzïy sposób tworzyÊ dowolne obiekty
graficzne przy zachowaniu peïnej abstrakcyjnoĂci kodu i wykorzystaniu narzÚdzi do tworzenia jego powtarzalnych czÚĂci.
Jednym z najprostszych przykïadów wykorzystania tej cechy jest biblioteka generujÈca kod HTML, dziÚki której kod zewnÚtrzny napisany w jÚzyku szablonowym moĝna
zastÈpiÊ zwiÚzïym kodem zachowujÈcym zgodnoĂÊ typów, jak niĝej:
fun renderPersonList(persons: Collection<Person>) =
createHTML().table {
for (person in persons) {
Metody powiązane
tr {
ze znacznikami HTML.
td { +person.name }
td { +person.age }
}
}
}
}

Zwykáa pĊtla
w jĊzyku
Kotlin.

Moĝna w ten sposób ïatwo ïÈczyÊ funkcje reprezentujÈce znaczniki HTML z typowymi
konstrukcjami jÚzyka Kotlin. Nie trzeba stosowaÊ osobnego jÚzyka szablonowego z wïasnÈ
skïadniÈ. Wystarczy zastosowaÊ pÚtlÚ generujÈcÈ kod HTML strony.
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Innym obszarem, w którym stosuje siÚ czyste, zwiÚzïe jÚzyki DSL (ang. domain-specific language, jÚzyk dziedzinowy), sÈ platformy obsïugujÈce bazy danych. Na przykïad
platforma Exposed (https://github.com/jetbrains/exposed) oferuje czytelny jÚzyk DSL
umoĝliwiajÈcy tworzenie i wywoïywanie zapytañ SQL z peïnym zachowaniem kontroli
typów danych. Poniĝej przedstawiony jest przykïad prostego kodu wykorzystujÈcego tÚ
funkcjonalnoĂÊ:
Opis tabeli w bazie danych.
object CountryTable : IdTable() {
val name = varchar("name", 250).uniqueIndex()
val iso = varchar("iso", 2).uniqueIndex()
}
class Country(id: EntityID) : Entity(id) {
Utworzenie klasy odpowiadającej obiektowi
var name: String by CountryTable.name
w bazie danych.
var iso: String by CountryTable.iso
}
val poland = Country.find {
BazĊ moĪna odpytywaü bezpoĞrednio
CountryTable.iso.eq("pl")
za pomocą kodu Kotlin.
}.first()
println(poland.name)

Powyĝsze techniki opiszemy bardziej szczegóïowo w podrozdziale 7.5 oraz w rozdziale 11.
1.3.2. Kotlin w Androidzie

Typowa aplikacja dla urzÈdzenia przenoĂnego bardzo róĝni siÚ od aplikacji dla komputera. Jest znacznie mniejsza i w ograniczonym stopniu wykorzystuje istniejÈcy kod.
Ponadto zazwyczaj aplikacje przenoĂne trzeba tworzyÊ szybko i muszÈ one dziaïaÊ niezawodnie na urzÈdzeniach bardzo róĝnych rodzajów. Do tworzenia tego typu projektów
Kotlin równieĝ nadaje siÚ bardzo dobrze.
Struktura jÚzyka Kotlin oraz dostÚpnoĂÊ specjalnej wtyczki dla kompilatora powodujÈ, ĝe programowanie w systemie Android jest efektywniejsze i przyjemniejsze. NajczÚstsze zadania, na przykïad kodowanie obsïugi kontrolek lub wiÈzanie elementów interfejsu uĝytkownika z wïaĂciwoĂciami klas, realizuje siÚ za pomocÈ znacznie krótszego kodu,
a czasami bez kodu w ogóle (generuje go kompilator). Biblioteka Anko (https://github.com/
kotlin/anko), równieĝ opracowana przez zespóï autorów Kotlina, jeszcze bardziej uïatwia
to zadanie, oferujÈc adaptery przystosowane do wielu standardowych interfejsów API
systemu Android.
Poniĝej znajduje siÚ prosty kod wykorzystujÈcy bibliotekÚ Anko i pokazujÈcy, co powinien zrobiÊ programista, aby w jÚzyku Kotlin utworzyÊ aplikacjÚ dla systemu Android.
Musi ten kod umieĂciÊ w aktywnoĂci i prosta aplikacja gotowa!
verticalLayout {
Utworzenie prostego pola tekstowego.
val name = editText()
button("Powiedz: czeħè!") {
onClick { toast("Czeħè, ${name.text}!") }
Zwarta skáadnia
}
wiąĪąca kod
nasáuchujący,
}

Po klikniĊciu tego
przycisku wyĞwietlane
jest imiĊ wpisane
w polu tekstowym.

który wyĞwietla
komunikat.
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InnÈ ogromnÈ zaletÈ jÚzyka Kotlin jest wiÚksza stabilnoĂÊ tworzonych w nim aplikacji.
Jeĝeli masz doĂwiadczenie w pisaniu aplikacji dla systemu Android, na pewno dobrze
znasz komunikat: „Niestety, aplikacja zostaïa zatrzymana”. Komunikat ten pojawia siÚ po
zgïoszeniu nieobsïugiwanego wyjÈtku, zazwyczaj NullPointerException. System typów
w jÚzyku Kotlin, które umoĝliwiajÈ precyzyjne Ăledzenie wartoĂci null, ïagodzi problem
zerowych wskaěników. W wiÚkszoĂci przypadków kod, który w jÚzyku Java powoduje
zgïoszenie wyjÈtku NullPointerException, w jÚzyku Kotlin w ogóle siÚ nie kompiluje,
dziÚki czemu przed udostÚpnieniem aplikacji uĝytkownikom moĝna bïÈd poprawiÊ.
Poniewaĝ Kotlin jest w peïni kompatybilny z Java 6, nie wystÚpujÈ problemy z integracjÈ. Moĝna korzystaÊ ze wszystkich nowych, ciekawych funkcjonalnoĂci Kotlina, a uĝytkownicy bÚdÈ mogli uruchamiaÊ aplikacje na swoich urzÈdzeniach wyposaĝonych nawet
w starsze wersje systemu Android.
Pod wzglÚdem wydajnoĂci Kotlin równieĝ wypada niezgorzej. Wygenerowany przez
kompilator kod dziaïa równie wydajnie jak kod Java. Biblioteka uruchomieniowa Kotlina
jest bardzo maïa, wiÚc skompilowane pakiety aplikacyjne nie sÈ duĝe. Ponadto wiele standardowych bibliotek Kotlina zamienia funkcje lambda na kod procesora. DziÚki temu nie
sÈ tworzone nowe obiekty, a dziaïanie aplikacji nie jest wstrzymywane na czas porzÈdkowania pamiÚci.
Teraz, gdy wiesz, jaka jest przewaga Kotlina nad JavÈ, poznaj jego filozofiÚ, odróĝniajÈcÈ go od innych nowoczesnych jÚzyków dla Ărodowiska JVM.

1.4. Filozofia jĊzyka Kotlin
O Kotlinie zwykliĂmy mówiÊ, ĝe jest to pragmatyczny, zwiÚzïy, bezpieczny, kompatybilny
jÚzyk programowania. Co konkretnie znaczÈ te sïowa?
1.4.1. Pragmatyzm

Pragmatyzm oznacza prostÈ cechÚ: Kotlin jest jÚzykiem przeznaczonym do rozwiÈzywania praktycznych problemów. Jego ksztaït wynika z wieloletniego doĂwiadczenia autorów w tworzeniu duĝych systemów, a oferowane funkcjonalnoĂci zostaïy opracowane pod
kÈtem typowych przypadków, z którymi mierzÈ siÚ programiĂci. Co wiÚcej, zarówno
zespóï JetBrains, jak i spoïecznoĂÊ uĝytkowników od wielu lat korzystajÈ ze wstÚpnych
wersji Kotlina i ich opinie zostaïy uwzglÚdnione w oficjalnej wersji. Dlatego twierdzimy,
ĝe Kotlin umoĝliwia rozwiÈzywanie problemów w rzeczywistych projektach.
Kotlin nie jest jÚzykiem akademickim. Nie staramy siÚ wzbogacaÊ sztuki programowania i implementowaÊ innowacji informatycznych. Zamiast tego tam, gdzie jest to
moĝliwe, wykorzystujemy funkcjonalnoĂci i rozwiÈzania spotykane w innych jÚzykach,
które sprawdziïy siÚ w praktyce. DziÚki temu nasz jÚzyk jest mniej skomplikowany,
prostszy w opanowaniu i wykorzystujÈcy sprawdzone koncepcje.
Co wiÚcej, Kotlin nie narzuca ĝadnego stylu ani zasad programowania. RozpoczynajÈc
naukÚ tego jÚzyka, moĝesz stosowaÊ style i techniki, które znasz z Javy. W miarÚ postÚpów
bÚdziesz stopniowo odkrywaï przydatne cechy Kotlina i uczyï siÚ wykorzystywaÊ je
w swoim kodzie, dziÚki czemu bÚdzie on bardziej zwiÚzïy i funkcjonalny.
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Innym pragmatycznym aspektem Kotlina jest koncentracja na narzÚdziach. Dobre
Ărodowisko programistyczne jest równie waĝne dla skutecznego programowania jak
dobry jÚzyk. Dlatego marginalne traktowanie Ărodowiska IDE jest nie do przyjÚcia.
W przypadku jÚzyka Kotlin wtyczka dla Ărodowiska IntelliJ IDEA byïa rozwijana równolegle z kompilatorem, a funkcjonalnoĂci jÚzyka sÈ projektowane równieĝ pod kÈtem
narzÚdzi.
¥rodowisko programistyczne odgrywa wielkÈ rolÚ w poznawaniu funkcjonalnoĂci
Kotlina. CzÚsto narzÚdzia automatycznie wykrywajÈ najczÚĂciej stosowane schematy kodowania, które moĝna zastÚpowaÊ bardziej zwartymi konstrukcjami, i oferujÈ stosowne
zmiany. AnalizujÈc skïadniÚ sugerowanÈ przez zautomatyzowane narzÚdzia, moĝesz uczyÊ
siÚ wykorzystywaÊ nowe funkcjonalnoĂci w swoim kodzie.
1.4.2. ZwiĊzáoĞü

Powszechnie wiadomo, ĝe poznanie istniejÈcego kodu zajmuje programiĂcie wiÚcej czasu
niĝ napisanie nowego. Wyobraě sobie, ĝe jesteĂ czïonkiem zespoïu pracujÈcego nad
ogromnym projektem i musisz zakodowaÊ nowÈ funkcjonalnoĂÊ lub poprawiÊ bïÈd. Jaki
jest Twój pierwszy krok? Musisz najpierw znaleěÊ sekcjÚ kodu, którÈ masz zmieniÊ.
Dopiero wtedy moĝesz poprawiÊ bïÈd. Aby okreĂliÊ, co powinieneĂ zrobiÊ, musisz przeanalizowaÊ mnóstwo kodu, który mógï zostaÊ napisany stosunkowo niedawno przez
Twoich kolegów, ale równie dobrze duĝo wczeĂniej przez Ciebie samego lub kogoĂ, kto
juĝ nie pracuje nad projektem. Dopiero po zrozumieniu sÈsiedniego kodu jesteĂ w stanie wprowadziÊ niezbÚdne zmiany.
Im prostszy i krótszy jest kod, tym szybciej moĝna siÚ dowiedzieÊ, co siÚ w nim
dzieje. OczywiĂcie przemyĂlana struktura i opisowe nazwy majÈ tu istotne znaczenie.
Ale waĝny jest teĝ sam jÚzyk i jego zwiÚzïoĂÊ. JÚzyk jest zwiÚzïy, jeĝeli jego skïadnia jasno
oddaje przeznaczenie kodu i nie zaciemniajÈ go dodatkowe instrukcje niezbÚdne do
osiÈgniÚcia zamierzonego celu.
Dokïadamy wszelkich starañ, aby caïy kod Kotlin niósï treĂÊ, a nie tylko speïniaï
wymogi struktur programistycznych. Niektóre standardowe konstrukcje z jÚzyka Java,
takie jak gettery, settery lub parametry konstruktorów powiÈzane z wïaĂciwoĂciami, sÈ
w jÚzyku Kotlin stosowane niejawnie i nie zaciemniajÈ kodu.
Niekiedy przyczynÈ niepotrzebnego wydïuĝenia kodu jest koniecznoĂÊ jawnego implementowania czÚsto wykonywanych zadañ, na przykïad wyszukiwania elementu w kolekcji.
Podobnie jak wiele innych nowoczesnych jÚzyków, Kotlin równieĝ zawiera bogatÈ standardowÈ bibliotekÚ umoĝliwiajÈcÈ zastÚpowanie dïugich, powtarzalnych sekcji kodu
gotowymi metodami z biblioteki. DziÚki funkcjom lambda moĝna w funkcjach biblioteki ïatwo umieszczaÊ maïe bloki kodu. W ten sposób wszystkie czÚsto wykonywane
zadania moĝna zlecaÊ bibliotece i pisaÊ tylko unikatowe, charakterystyczne dla danego
zadania sekcje kodu.
Jednakĝe przeznaczeniem jÚzyka Kotlin nie jest ĂciĂniÚcie kodu do minimalnej liczby
znaków. Na przykïad mimo tego, ĝe moĝliwe jest przeciÈĝanie operatorów, nie moĝna
definiowaÊ wïasnych. Dlatego twórcy bibliotek nie mogÈ zastÚpowaÊ nazw metod tajemniczymi symbolami. Sïowa sÈ zazwyczaj bardziej zrozumiaïe niĝ symbole i ïatwiej jest
znaleěÊ ich opis w dokumentacji.
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Napisanie zwartego kodu zajmuje mniej czasu i, co waĝne, mniej czasu potrzeba na
jego przeczytanie. DziÚki temu programista moĝe pracowaÊ wydajniej i kodowaÊ szybciej.
1.4.3. BezpieczeĔstwo

MówiÈc, ĝe jÚzyk programowania jest bezpieczny, mamy zazwyczaj na myĂli jego strukturÚ chroniÈcÈ programistÚ przed popeïnianiem okreĂlonego rodzaju bïÚdów. OczywiĂcie nie jest to bezwzglÚdnym wyznacznikiem jakoĂci jÚzyka. ¿aden jÚzyk nie chroni
caïkowicie przed bïÚdami, a ponadto zazwyczaj taka ochrona kosztuje, poniewaĝ kompilatorowi trzeba dostarczyÊ dodatkowych informacji o operacjach, które ma wykonywaÊ program. Kompilator porównuje te informacje z wykonywanymi operacjami. Z tego
powodu zawsze istnieje pewien kompromis pomiÚdzy zapewnianym poziomem bezpieczeñstwa a nakïadem pracy, jakiego wymaga umieszczenie w kodzie szczegóïowych
adnotacji.
Naszym zamiarem byïo zapewnienie w jÚzyku Kotlin wiÚkszego bezpieczeñstwa niĝ
w Javie, ale mniejszym kosztem. Sama maszyna JVM daje gwarancjÚ bezpieczeñstwa,
na przykïad zapewnia ochronÚ pamiÚci, zabezpiecza przed przepeïnieniem buforów,
jak równieĝ chroni przed róĝnymi problemami wynikajÈcymi z niewïaĂciwego korzystania z dynamicznie przydzielanej pamiÚci. Kotlin jako jÚzyk ze statycznym typowaniem
przeznaczonym dla maszyny JVM zapewnia dodatkowo bezpieczeñstwo typów danych.
Odbywa siÚ to jednak mniejszym kosztem niĝ w Javie, poniewaĝ kompilator automatycznie domniemywa typy i nie trzeba ich wszÚdzie specyfikowaÊ.
Kotlin oferuje wiÚcej funkcjonalnoĂci umoĝliwiajÈcych wykrywanie bïÚdów jeszcze
na etapie kompilacji kodu, a nie dopiero po jego uruchomieniu. Przede wszystkim minimalizuje ryzyko zgïoszenia wyjÈtku NullPointerException. System typów umoĝliwia Ăledzenie zmiennych, które mogÈ przyjmowaÊ wartoĂÊ null, oraz tych, które nie mogÈ jej
przyjmowaÊ, i uniemoĝliwia wykonywanie na nich operacji prowadzÈcych do zgïoszenia
powyĝszego wyjÈtku. ZwiÈzany z tym dodatkowy koszt jest minimalny, poniewaĝ w celu
oznaczenia zerowalnej zmiennej wystarczy wpisaÊ znak zapytania, jak niĝej:
val s: String? = null
val s2: String = ""

Zmienna moĪe przyjmowaü wartoĞü null.
Zmienna nie moĪe przyjmowaü wartoĞci null.

Ponadto Kotlin oferuje wiele wygodnych sposobów przetwarzania zerowalnych danych,
co znacznie zmniejsza ryzyko awarii aplikacji.
Innym wyjÈtkiem, przed którym chroni Kotlin, jest ClassCastException. WyjÈtek ten
jest zgïaszany podczas rzutowania typów bez uprzedniego sprawdzenia, czy jest to
poprawna operacja. W Javie czÚsto programiĂci rezygnujÈ ze sprawdzania typu, poniewaĝ
jego nazwy trzeba uĝyÊ dwukrotnie: najpierw w instrukcji sprawdzajÈcej, a nastÚpnie
w instrukcji rzutujÈcej typ. Natomiast w Kotlinie sprawdzanie i rzutowanie typu realizuje siÚ za pomocÈ jednej instrukcji. Po sprawdzeniu typu moĝna odwoïywaÊ siÚ do
elementów czïonkowskich bez dodatkowego rzutowania. Zatem nie ma powodu, aby
rezygnowaÊ ze sprawdzania typu, nie ma równieĝ moĝliwoĂci popeïnienia bïÚdu. Poniĝej przedstawiony jest przykïad:
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Sprawdzenie typu.
UĪycie metody wybranego typu.

1.4.4. KompatybilnoĞü

Twoje pierwsze pytanie dotyczÈce kompatybilnoĂci zapewne brzmi: „Czy mogÚ uĝywaÊ
istniejÈcych bibliotek?”. W jÚzyku Kotlin odpowiedě brzmi: „Tak, oczywiĂcie”. Niezaleĝnie
od interfejsu API, który udostÚpnia biblioteka, moĝna z niej korzystaÊ. Moĝna wywoïywaÊ metody Java, rozszerzaÊ klasy, implementowaÊ interfejsy, stosowaÊ adnotacje itp.
Kotlin, w odróĝnieniu od innych jÚzyków dla maszyny JVM, oferuje jeszcze wiÚkszÈ
kompatybilnoĂÊ umoĝliwiajÈcÈ ïatwe wywoïywanie jego kodu w kodzie Java. Nie sÈ do
tego potrzebne ĝadne sztuczki: klasy i metody napisane w jÚzyku Kotlin wywoïuje siÚ
tak samo jak klasy i metody napisane w Javie. Daje to ogromnÈ elastycznoĂÊ w mieszaniu
kodów Kotlin i Java. Jeĝeli trzeba uĝyÊ jÚzyka Kotlin w projekcie napisanym w jÚzyku
Java, moĝna za pomocÈ konwertera Java-Kotlin przeksztaïciÊ dowolnÈ wybranÈ klasÚ,
a pozostaïÈ czÚĂÊ kodu skompilowaÊ i uruchomiÊ bez dodatkowych modyfikacji. Konwersja dotyczy dowolnego typu klasy.
Innym obszarem kompatybilnoĂci, na którym skupia siÚ Kotlin, jest jak najpeïniejsze
wykorzystanie istniejÈcych bibliotek Java. Kotlin nie ma wïasnej kolekcji bibliotek, poniewaĝ w caïoĂci opiera siÚ na standardowych bibliotekach Java i rozszerza je o dodatkowe
metody, bardziej wygodne w uĝyciu (dokïadniej ten mechanizm opisany jest w podrozdziale 3.3). Oznacza to, ĝe nie trzeba opakowywaÊ ani przeksztaïcaÊ klas z jÚzyka Java
na Kotlin lub odwrotnie. Z bogactwa interfejsu API jÚzyka Kotlin moĝna korzystaÊ bez
ĝadnych dodatkowych kosztów.
NarzÚdzia jÚzyka Kotlin równieĝ moĝna w peïni wykorzystywaÊ w projektach obejmujÈcych dwa jÚzyki. Moĝna kompilowaÊ dowolne kombinacje plików ěródïowych Java
i Kotlin, niezaleĝnie od ich wzajemnych zaleĝnoĂci. ¥rodowisko programistyczne równieĝ obsïuguje oba jÚzyki i umoĝliwia m.in.:
Q
Q

Q

swobodne przemieszczanie siÚ pomiÚdzy plikami ěródïowymi Java i Kotlin,
diagnozowanie mieszanych projektów i przeïÈczanie siÚ pomiÚdzy kodami napisanymi w obu jÚzykach,
refaktorowanie metod Java oraz odpowiedniÈ modyfikacjÚ kodu Kotlin i odwrotnie.

Mamy nadziejÚ, ĝe przekonaliĂmy CiÚ, abyĂ wypróbowaï jÚzyk Kotlin. Jak wiÚc zaczÈÊ go
uĝywaÊ? W nastÚpnej czÚĂci rozdziaïu opisujemy proces kompilowania i uruchamiania
kodu Kotlin za pomocÈ wiersza poleceñ oraz innych narzÚdzi.

1.5. NarzĊdzia jĊzyka Kotlin
Kotlin, tak jak Java, jest jÚzykiem kompilowanym. Oznacza to, ĝe aby uruchomiÊ kod,
trzeba go najpierw skompilowaÊ. Przeanalizujmy teraz proces kompilacji i przyjrzyjmy
siÚ róĝnym narzÚdziom, które zajmujÈ siÚ tym procesem za Ciebie. Jeĝeli potrzebujesz
dodatkowych informacji o przygotowaniu Ărodowiska, zapoznaj siÚ z sekcjÈ Tutorials
(podrÚczniki) na stronie Kotlina (https://kotlinlang.org/docs/tutorials).
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1.5.1. Kompilator kodu

Kod ěródïowy Kotlin zazwyczaj zapisuje siÚ w plikach z rozszerzeniem .kt. Kompilator
analizuje kod ěródïowy i generuje pliki .class tak samo jak kompilator Java. NastÚpnie
wygenerowane pliki sÈ pakowane i uruchamiane w sposób wïaĂciwy rodzajowi aplikacji.
W najprostszym przypadku kod kompiluje siÚ za pomocÈ polecenia kotlinc, a uruchamia poleceniem java, jak niĝej:
kotlinc <plik ļródđowy lub katalog> -include-runtime -d <nazwa pliku JAR>
java -jar <nazwa pliku JAR>

Rysunek 1.1 przedstawia uproszczony proces budowania aplikacji w jÚzyku Kotlin.

Rysunek 1.1. Proces budowania aplikacji w jĊzyku Kotlin

Kod wygenerowany za pomocÈ kompilatora Kotlin jest uzaleĝniony od biblioteki uruchomieniowej tego jÚzyka zawierajÈcej wïasne klasy i rozszerzenia, o które uzupeïniane sÈ standardowe interfejsy API jÚzyka Java. Biblioteka uruchomieniowa musi byÊ
dostarczana razem z aplikacjÈ.
W wiÚkszoĂci przypadków bÚdziesz kompilowaï kod za pomocÈ systemów Maven,
Gradle i Ant. Kotlin jest kompatybilny ze wszystkimi wymienionymi systemami. Szczegóïowe informacje na ten temat znajdziesz w dodatku A. Systemy te obsïugujÈ równieĝ
projekty z mieszanym kodem. Ponadto Maven i Gradle doïÈczajÈ bibliotekÚ uruchomieniowÈ Kotlina jako zaleĝnoĂÊ wymaganÈ przez aplikacjÚ.
1.5.2. Wtyczki dla IntelliJ IDAE i Android Studio

Wtyczka Kotlin dla Ărodowiska IntelliJ IDEA byïa rozwijana równolegle z samym jÚzykiem.
IntelliJ IDEA jest najlepiej wyposaĝonym Ărodowiskiem programistycznym dla jÚzyka
Kotlin. Jest ono dojrzaïe, stabilne i oferuje peïny zestaw narzÚdzi programistycznych.
Wtyczka jest standardowo dostÚpna w wersjach IntelliJ IDEA 15 i nowszych, nie
trzeba wiÚc wykonywaÊ dodatkowych czynnoĂci, aby z niej korzystaÊ. Moĝna jej uĝywaÊ
w wersjach IntelliJ IDEA Community Edition i IntelliJ IDEA Ultimate. Wystarczy
w oknie New Project (nowy projekt) wybraÊ opcjÚ Kotlin i gotowe.
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Jeĝeli korzystasz z Android Studio, musisz zainstalowaÊ wtyczkÚ za pomocÈ menedĝera wtyczek. W tym celu w oknie Settings (ustawienia) wybierz sekcjÚ Plugins (wtyczki),
kliknij przycisk Install JetBrains plugin (zainstaluj wtyczkÚ JetBrains) i wybierz z listy
pozycjÚ Kotlin.
1.5.3. Interaktywna powáoka

Aby szybko sprawdziÊ krótki kod, moĝesz uĝyÊ interaktywnej powïoki (tzw. REPL —
ang. read-eval-print loop, pÚtla „wczytaj, wykonaj, wyĂwietl”). W tej powïoce moĝna wpisywaÊ kod Kotlin wiersz po wierszu i od razu sprawdzaÊ wyniki jego wykonania. PowïokÚ
uruchamia siÚ, wpisujÈc polecenie kotlinc bez argumentów lub klikajÈc odpowiedniÈ
opcjÚ menu w Ărodowisku IntelliJ IDEA.
1.5.4. Wtyczka dla Eclipse

Jeĝeli uĝywasz Ărodowiska Eclipse, równieĝ moĝesz korzystaÊ z wtyczki dla jÚzyka Kotlin.
Wtyczka ta oferuje najwaĝniejsze funkcjonalnoĂci, takie jak poruszanie siÚ po projekcie
i uzupeïnianie kodu. Jest dostÚpna w serwisie Eclipse Marketplace. Aby jÈ zainstalowaÊ, wybierz polecenie menu Help/Eclipse Marketplace, a nastÚpnie wyszukaj na liĂcie
pozycjÚ Kotlin.
1.5.5. Internetowy „plac zabaw”

Najprostszy sposób wypróbowania jÚzyka Kotlin nie wymaga instalacji ani konfiguracji
Ărodowiska. Na stronie http://try.kotl.in dostÚpny jest „plac zabaw”, na którym moĝna pisaÊ,
kompilowaÊ i uruchamiaÊ proste programy. Strona zawiera równieĝ przykïadowe kody
prezentujÈce moĝliwoĂci tego jÚzyka, miÚdzy innymi wszystkie przykïady opisane w tej
ksiÈĝce. DostÚpne sÈ teĝ serie interaktywnych Êwiczeñ do nauki jÚzyka.
1.5.6. Konwerter Java-Kotlin

Opanowanie nowego jÚzyka programowania nigdy nie przychodzi bez wysiïku. Dlatego
przygotowaliĂmy ciekawe, maïe narzÚdzie, dziÚki któremu, wykorzystujÈc swoje doĂwiadczenie z jÚzykiem Java, szybciej nauczysz siÚ Kotlina. Tym narzÚdziem jest zautomatyzowany konwerter Java-Kotlin.
Na poczÈtku nauki, gdy nie bÚdziesz jeszcze znaï dokïadnie skïadni jÚzyka, konwerter
pomoĝe Ci formuïowaÊ wyraĝenia. BÚdziesz mógï pisaÊ kod w Javie, zapisywaÊ go w pliku
i automatycznie konwertowaÊ na jÚzyk Kotlin. Uzyskany kod nie zawsze bÚdzie idealnie
Ăcisïy, ale bÚdzie dziaïaï poprawnie i pozwoli Ci robiÊ postÚpy w nauce.
Konwerter doskonale nadaje siÚ równieĝ do wprowadzenia jÚzyka Kotlin do istniejÈcego projektu. Jeĝeli bÚdziesz chciaï utworzyÊ nowÈ klasÚ, najlepiej zrób to od razu
w Kotlinie. W przypadku koniecznoĂci wprowadzenia wiÚkszych zmian w istniejÈcej
klasie równieĝ moĝesz uĝyÊ Kotlina. W tym miejscu pojawia siÚ konwerter. Najpierw
przeksztaïÊ klasÚ na jÚzyk Kotlin, a nastÚpnie wprowadě w niej zmiany, wykorzystujÈc
wszystkie zalety tego jÚzyka.
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ROZDZIAà 1. Kotlin: co to jest i po co?

Uĝywanie konwertera w Ărodowisku IntelliJ IDEA jest wyjÈtkowo proste. Wystarczy
skopiowaÊ kod Java i wkleiÊ go do pliku Kotlin albo uĝyÊ polecenia menu Convert Java
File to Kotlin File (przeksztaïÊ plik Java w Kotlin), jeĝeli trzeba przeksztaïciÊ caïy plik.
Konwerter jest równieĝ dostÚpny w Ărodowisku Eclipse i w internecie.

1.6. Podsumowanie
Q

Q

Q

Q

Q

Q

JÚzyk Kotlin wykorzystuje statyczne typy danych i domniemanie typów, dziÚki
czemu kod jest poprawny, wydajny i zwiÚzïy.
Jest to zarówno jÚzyk programowania obiektowego, jak i funkcyjnego o wysokim
poziomie abstrakcji dziÚki funkcjom pierwszej klasy. Obsïuga niezmiennych wartoĂci uïatwia tworzenie i testowanie kodu wielowÈtkowego.
JÚzyk ten dobrze nadaje siÚ do tworzenia aplikacji serwerowych, w peïni obsïuguje wszystkie istniejÈce platformy Java i oferuje nowe narzÚdzia do wykonywania
najczÚstszych zadañ, takich jak generowanie kodu HTML i obsïuga baz danych.
Moĝna go uĝywaÊ do tworzenia aplikacji dla systemu Android, poniewaĝ jego
biblioteka uruchomieniowa jest maïa, kompilator obsïuguje interfejs API systemu
Android, a biblioteka funkcji realizujÈcych najczÚstsze operacje w tym systemie
jest bardzo bogata.
Kotlin jest bezpïatnym, otwartym oprogramowaniem, w peïni obsïugiwanym przez
najwaĝniejsze Ărodowiska programistyczne i systemy kompilujÈce.
Jest to jÚzyk pragmatyczny, bezpieczny, zwiÚzïy i kompatybilny. Wykorzystuje
sprawdzone sposoby realizacji typowych zadañ i zapobiega powstawaniu najczÚstszych problemów, na przykïad zgïaszaniu wyjÈtku NullPointerException. Kod jest
zwarty i czytelny, w peïni integrujÈcy siÚ z kodem Java.

Kup książkę

Poleć książkę

Skorowidz
A
abstrakcje, 313
adnotacja
@Retention, 278
o zerowalnoĂci, 169
adnotacje, 271, 272, 332
adres, 273
argumenty, 278
deklarowanie, 277
dostosowywanie serializacji, 286
klasy generyczne, 279
proces przetwarzania, 277
serializacja JSON, 275
stosowanie, 272
adres adnotacji, 273
analiza
danych JSON, 289
odwiedzin stron, 228
Android, 31, 325, 332
Android Studio, 36
anonimowe klasy wewnÚtrzne, 121
Ant, 333
aplikacje
stacjonarne, 341
WWW, 340
argumenty
domyĂlne wartoĂci, 68
nazwane, 68
typowane, 167, 223, 245–248
wartoĂÊ domyĂlna, 223
wartoĂÊ null, 223
ASCII, 83
asercja
niezerowa, 161
should, 319
automatyczne generowanie
uniwersalnych metod, 111

Kup książkę

B
badanie obiektów, 280
bazy danych, 341
bezpieczeñstwo, 34
bezpieczne rzutowanie typów, 160
biblioteka
Anko, 31, 325, 326
Bootstrap, 313
Exposed, 323, 324
JKid, 275, 340
kotlintest, 320, 321
Retrofit, 340
uruchomieniowa, 36
bloki inicjatora, 100

C
ciaïo
blokowe, 41
wyraĝeniowe, 41
ciÈgi znaków, 80
dzielenie, 81
wielowierszowe, 83
cudzysïowy potrójne, 81, 82

D
daty, 321
definiowanie jÚzyka DSL, 299
deklaracja
adnotacji, 272, 277
destrukturyzujÈca, 77, 206
funkcji, 69, 70
funkcji wysokopoziomowej, 221
interfejsu, 96
klas, 100
klas generycznych, 244

Poleć książkę

344

Skorowidz

deklaracja
mutowalnej wïaĂciwoĂci, 46
obiektu, 114
obiektu towarzyszÈcego, 118
typu funkcyjnego, 223
wïaĂciwoĂci rozszerzajÈcej, 77
dekorowanie klas, 112
delegat, 214
delegowanie
klas, 108, 112
operacji, 208
wïaĂciwoĂci, 208–216
deserializacja, 293
obiektów, 289
Dokka, 336
dokumentowanie kodu, 335
komentarze, 335
narzÚdzie Dokka, 336
domniemanie typów, 27, 41
dostÚp
do elementu, 202
do mapy walidatorów, 269
do pól, 105
dowolne obiekty, 51
DRY, Don’t Repeat Yourself, 84
DSL, domain-specific language, 31, 299
dziedziczenie klas, 171

E
elementy map, 59
etykieta, 237

F
filtrowanie
elementów kolekcji, 233
wïaĂciwoĂci, 287
filtry, 133
formatowanie ciÈgów znaków, 43
funkcja, 40
all(), 135
any(), 135
apply(), 147, 149
buildString(), 150
count(), 136
filter(), 222, 239
find(), 136

Kup książkę

flatMap(), 137
groupBy(), 136
item(), 314
lazy, 209
let(), 163
should(), 320
startActivity(), 253
use(), 235
with(), 147, 148
funkcje
anonimowe, 239
bloki kodu, 124
deserializujÈce, 292
generujÈce kod HTML, 311
generujÈce tag, 311
generyczne, 243
kopiujÈce, 264
lokalne, 84
nadrzÚdne, 85
najwyĝszego poziomu, 70, 315
nienadpisywalnoĂÊ, 75
o dowolnej liczbie argumentów, 78
pomocnicze, 74
rozszerzajÈce, 72, 86, 149, 166, 322
serializujÈce obiekt, 285
serializujÈce wïaĂciwoĂÊ, 289
Ăródwierszowe, 229, 230
ograniczenia, 232
stosowanie, 234
tworzÈce kolekcje, 183
wysokopoziomowe, 219
wywoïywanie, 67
z urzeczowionymi
argumentami typowanymi, 250
zawierajÈce funkcje, 226

G
generator HTML, 309, 312, 314
generowanie
dokumentacji, 336
kodu HTML, 304
generyczne funkcje, 243
gettery, 45, 105
Gradle, 318, 331

Poleć książkę

345

Skorowidz

H
hierarchia
interfejsów kolekcji, 183
klas, 53, 90

I
identyfikator this, 238
implementacja
funkcji, 67
interfejsu, 90, 92, 97
wïaĂciwoĂci interfejsu, 104
wyraĝenia lambda, 145
importowanie klas, 73
inicjalizacja z opóěnieniem, 209
inicjowanie
klas, 100
klas nadrzÚdnych, 102
mapy, 59
wïaĂciwoĂci, 164
instrukcja
catch, 63
return, 236, 237, 239
return z etykietÈ, 237
switch, 50, 51
synchronized, 230
throw, 159
try, 62, 235
inteligentne rzutowanie, 53, 54
IntelliJ IDEA, 36, 41
interaktywna powïoka, 37
interfejs
API, 78, 300
API refleksji, 281
Compare, 115
DataParser, 186
FileContentProcessor, 185
KCallable, 281
KClass, 281
KFunction, 281
KProperty, 281
SAM, 143
interfejsy, 90
funkcyjne, 133
funkcyjne Java, 143
kolekcji, 183
mutowalne, 181
tylko do odczytu, 181

Kup książkę

uĝytkownika, 325
z serializowanym stanem, 96
inwariantne klasy kolekcji, 258
iteracje
dat, 205
elementów map, 59
liczb, 57

J
jawna
implementacja powiadamiania, 212
konwersja, 146
jÚzyk DSL, 31, 299
generowanie kodu HTML, 304
konwencja invoke, 318
obsïuga zapytañ SQL, 322
przetwarzanie dat, 322
struktura, 303
wewnÚtrzny, 302
jÚzyki
domenowe, 301
ogólnego przeznaczenia, 301
JSON, JavaScript Object Notation, 275, 340

K
katalogi, 48
klasa, 44
Button, 92
ObservableProperty, 213
PropertyChangeSupport, 211
String, 81
klasy
abstrakcyjne, 94
danych, 29, 108, 111
deserializujÈce obiekt, 292
generyczne, 244, 279
inwariantne, 258, 262
jako argumenty adnotacji, 278
kolekcji, 67
kontrawariantne, 262
kowariantne, 257, 262
przechowujÈce informacje, 295
wewnÚtrzne, 96
wyliczeniowe, 49, 50
zagnieĝdĝone, 96
zapieczÚtowane, 98

Poleć książkę

346

Skorowidz

klienci HTTP, 340
kolekcje, 66, 125, 133, 178
jako typy platformowe, 184
leniwe operacje, 138
mutowalne, 181
obronne kopiowanie, 181
tylko do odczytu, 153, 181
wartoĂci zerowalnych, 179
zagnieĝdĝone, 137
zerowalnych wartoĂci, 180
komentarze dokumentacyjne, 335
kompatybilnoĂÊ, 35
kompilator, 36
kompilowanie projektów
adnotacje, 332
narzÚdzie
Ant, 333
Gradle, 318, 331, 332
Maven, 333
konflikt nazw metod, 149
konstruktor
dodatkowy, 117
gïówny, 100
SAM, 146
kontrawariancja, 261
konwencja, 193
invoke, 316, 317, 318
iterator, 205
operatora in, 203
konwencje
w kolekcjach, 202
w zakresach, 202
zagnieĝdĝanie bloków kodu, 316
konwersja
listy na mapÚ, 136
wartoĂci, 176
konwerter Java-Kotlin, 37
kowariancja, 257
kowariantne klasy kolekcji, 258

L
lambda, Patrz wyraĝenia lambda
leniwe operacje, 138
lista rozwijana, 314
literaïy typów prostych, 175

Kup książkę


ïÈczenie
tabel, 324
wywoïañ infix, 319, 321

M
mapy, 59, 133, 215
Maven, 333
metaadnotacje, 277
metoda
callBy(), 293
compareTo(), 200
contains(), 204
copy(), 112
Delegates.observable(), 214
equals(), 109, 160
get(), 202
hashCode(), 110
invoke(), 316
rangeTo(), 204
set(), 202, 203
split(), 81
toString(), 108
metody
dostÚpowe, 45, 106
gettery, 45, 105
settery, 45, 105
wïasne, 47
komponentowe, 206
nasïuchujÈce, 124
operatorów, 195
uniwersalnych obiektów, 108
wytwórcze, 116, 118
modyfikator
abstract, 92, 94
final, 92, 94
inline, 230
internal, 95
open, 92, 94
override, 90, 94
private, 95
protecte, 95
public, 45, 95

Poleć książkę

347

Skorowidz

N
nadpisanie metody, 75
narzÚdzia, 341
jÚzyka, 35
narzÚdzie
Ant, 333
Dokka, 336
Gradle, 318, 331, 332
Maven, 333
nawiasy klamrowe, 41
nazwa argumentu, 68, 129, 221
niemutowalnoĂÊ zmiennych, 111
nienadpisywalnoĂÊ funkcji, 75
niestandardowy serializator, 289

O
obiekt anonimowy, 121
obiekty
expando, 215
nasïuchujÈce, 147
towarzyszÈce, 114, 116, 118
implementacja interfejsu, 119
rozszerzenia, 119
wartoĂci, 45
obronne kopiowanie kolekcji, 181
obsïuga wartoĂci null, 159
odbiorniki, 147, 149
odwoïania
do elementów, 123, 126, 131
do zmiennych, 129
do wïaĂciwoĂci zerowalnej, 164
ograniczenia
argumentów typowanych, 245
funkcji Ăródwierszowych, 232
urzeczowionych argumentów
typowanych, 253
operacje
na bazach danych, 341
na kolekcjach, 233
na sekwencjach, 139
operator
.., 59
bezpiecznego rzutowania, 160
bezpiecznego wywoïania, 158

Kup książkę

dodawania, 195
Elvisa, 158
identycznoĂci, 200
in, 60, 203
indeksu, 202
is, 160
porównania, 199
przypisania, 196
rozciÈgania, 79
równoĂci, 199
wywoïania, 157
operatory
arytmetyczne, 194
bitowe, 197
dwuargumentowe, 195
jednoargumentowe, 198, 199
zïoĝone, 196
opóěnienie, 209
oprogramowanie, 29
otwarty zakres, 204

P
pakiety, 48
parser danych JSON, 290
pÚtla, 207
for ... in, 59
loop, 205
while, 57
podtypy, 254, 255
postÚpy, 57
powiadamianie, 212
o zmianie wïaĂciwoĂci, 212, 214
powtarzalny kod, 313
pragmatyzm, 32
problem kruchej klasy bazowej, 92
programowanie
funkcyjne, 28
obiektowe, 28
reaktywne, 341
serwerów, 30
projekcja
typu, 265
z gwiazdkÈ, 266
protokóï REST, 340

Poleć książkę

348

Skorowidz

przeciÈĝanie
operatorów, 193
arytmetycznych, 194
jednoargumentowych, 198
nierównoĂci, 200
porównania, 199
metody, 317
przeksztaïcanie liczb, 174
przetwarzanie
dat, 321
kolekcji, 77

R
refaktoryzacja kodu, 55
refleksja, 271, 280
serializacja obiektów, 285
tworzenie obiektu, 293
reprezentacja obiektu, 108
rozszerzajÈcy typ funkcyjny, 305
rozszerzenia, 74, 84
czïonkowskie, 322, 324
typów
prostych, 321
zerowalnych, 166
funkcyjnych, 317
równoĂÊ obiektów, 109
rzutowanie typów, 39, 53, 160, 248
generycznych, 249

S
SAM, Single Abstract Method, 143
sekwencje, 139, 142
serializacja
JSON, 275, 340
obiektów, 285, 287
pojedynczej wïaĂciwoĂci, 288
wartoĂci logicznej, 294
settery, 45, 105
silnik Multi-OS Engine, 27
singleton, 114, 116
skïadnia
infix, 77
kodu, 300
wyraĝenia lambda, 126

Kup książkę

sïowa kluczowe
miÚkkie, 50
sïowo kluczowe
by, 112
class, 50
enum, 50
extends, 90, 245
finally, 62
implements, 90
in, 60
object, 114
catch, 62
static, 116
try, 62, 63
out, 257
val, 42
var, 42
varargs, 77
sprawdzanie
typów, 248, 250
zakresu, 60
stosowanie adnotacji, 272
struktura
jÚzyka DSL, 303
danych, 341
system typów danych, 153
szablon znakowy, 44

¥
Ăródwierszowe wyraĝenia lambda, 234

T
tablice, 178
obiektów, 186
typów prostych, 186, 188
znaków, 187
testowanie kodu, 339
translacja delegowanych wïaĂciwoĂci, 215
tworzenie
interfejsu uĝytkownika, 325
kolekcji, 66
sekwencji, 142

Poleć książkę

349

Skorowidz

typ danych, 153
Any, 176
Any?, 176
Boolean, 172
Boolean?, 173
Int, 172
Int?, 173
Nothing, 178
Unit, 177
typowanie danych
dynamiczne, 27
statyczne, 27
typy
funkcyjne, 28, 220–223, 317
rozszerzajÈce, 305, 307
generyczne, 241, 248, 254
odbiornika, 307
opakowujÈce, 176
platformowe, 168, 170, 184
projekcja, 265
proste, 172
rzutowanie, 248
sprawdzanie, 248
surowe, 242
wariancja w miejscu deklaracji, 263
zerowalne, 28, 153, 166, 173, 178
znaczenie, 156

U
urzeczowione argumenty typowane, 252
uĝycie klasy, 46

W
walidator, 267, 268
wariancja typu
w miejscu deklaracji, 241, 263
w miejscu uĝycia, 242
wariancje, 254
wartoĂÊ
domyĂlna, 223
null, 159, 169, 223
wïaĂciwoĂci, 45
inicjowane z opóěnieniem, 164
najwyĝszego poziomu, 70
rozszerzajÈce, 72, 76
zerowalne, 164

Kup książkę

wspóïdzielenie metod dostÚpowych, 208
wstawianie
kodu funkcji, 230
operacji, 233
wstrzykiwanie zaleĝnoĂci, 116, 340
wtyczki
Android Studio, 36
dla Eclipse, 37
dla IntelliJ IDAE, 36
wydajnoĂÊ wyraĝeñ lambda, 229
wygïadzanie kodu, 84
wyjÈtek, 61
NullPointerException, 32, 156, 169
NumberFormatException, 62
wyjĂcie
lokalne domyĂlne, 239
nielokalne, 237
z wyraĝenia lambda, 237
wyraĝenia, 41
lambda, 28, 123, 147, 227
instrukcja return, 236
jawna konwersja, 146
nielokalne wyjĂcie, 237
skïadnia, 126
usuniÚcie typu argumentu, 128
w argumentach, 144
wydajnoĂÊ, 229
z odbiornikami, 147, 305, 309
zarzÈdzanie zasobami, 234
obiektowe, 114, 121
regularne, 80, 81
wyraĝenie
if, 55
if zwracajÈce wartoĂÊ, 55
try, 63
when, 49–56
when bez argumentów, 52
wywoïanie infix, 79
wywoïywanie funkcji, 67
rozszerzajÈcych, 74

Z
zagnieĝdĝanie bloków kodu, 316
zakresy, 57
zaleĝnoĂci miÚdzy podtypami, 257
zapisywanie w mapie, 216
zapytania SQL, 322

Poleć książkę

350
zastosowania jÚzyka, 30
zdarzenia, 124
zerowalne typy
danych, 153, 168, 178
proste, 173
zerowalnoĂÊ argumentów typowanych, 167

Kup książkę

Skorowidz

zmienne, 42
lokalne, 130
mutowalne, 42
niemutowalne, 42
zwiÚzïoĂÊ kodu, 33

Poleć książkę

