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Uĝycie funkcji w jÚzyku Java

W tym rozdziale:
Q

dziaáanie funkcji w rzeczywistym Ğwiecie;

Q

sposób reprezentacji funkcji w Javie;

Q

uĪycie lambd;

Q

praca z funkcjami wyĪszego rzĊdu;

Q

rozwijanie funkcji (ang. currying);

Q

programowanie z uĪyciem interfejsów funkcyjnych.

Aby zrozumieÊ, jak dziaïa programowanie funkcyjne, moglibyĂmy uĝyÊ komponentów
funkcyjnych zapewnianych przez biblioteczkÚ stworzonÈ do tego celu (powstaïo nawet
kilka nakierowanych na JavÚ 8). Zamiast tego postaramy siÚ wszystko skonstruowaÊ samodzielnie i nie korzystaÊ z gotowych komponentów. Po opanowaniu wszystkich elementów
bÚdziesz mógï sam wybraÊ miÚdzy wïasnymi funkcjami a tymi zapewnianymi przez
JavÚ 8 czy teĝ przez zewnÚtrzne biblioteki. W tym rozdziale wykonamy interfejs Function,
bardzo podobny do interfejsu Function z Javy 8. RozwiÈzanie bÚdzie uproszczone w kwestii
obsïugi parametrów typów (unikamy elementów wieloznacznych), aby uïatwiÊ zrozumienie kodu, ale z drugiej strony bÚdzie zawieraïo kilka funkcjonalnoĂci, których brakuje w wersji dostÚpnej w Javie 8. Poza tymi róĝnicami oba rozwiÈzania bÚdÈ w zasadzie wymienne.
MogÈ pojawiÊ siÚ trudnoĂci ze zrozumieniem niektórych fragmentów kodu przedstawianych w tym rozdziale. To normalne, poniewaĝ bardzo trudno wprowadziÊ funkcje bez
korzystania z innych konstrukcji funkcyjnych, takich jak List, Option itp. BÈdě cierpliwy.
Wszystkie nieopisane tu elementy zostanÈ wyjaĂnione w nastÚpnych rozdziaïach.
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ROZDZIAà 2. Uĝycie funkcji w jÚzyku Java

WyjaĂniÚ bardzo szczegóïowo, czym jest funkcja — zarówno w Ăwiecie rzeczywistym,
jak i w jÚzyku programowania. Funkcje nie sÈ tylko czymĂ, co istnieje w matematyce
czy jÚzyku programowania. Funkcje stanowiÈ czÚĂÊ codziennego ĝycia. Caïy czas modelujemy Ăwiat, w którym ĝyjemy; nie dotyczy to tylko programowania. Tworzymy pewne
interpretacje Ăwiata wokóï nas. Reprezentacje Ăwiata bardzo czÚsto bazujÈ na obiektach,
które modyfikujÈ swój stan wraz ze zmianÈ czasu. Ten sposób interpretacji leĝy w naturze czïowieka. PrzejĂcie od stanu A do stanu B wymaga czasu i ma zwiÈzany z tym koszt
w postaci czasu, wysiïku i pieniÚdzy.
Weěmy jako przykïad dodawanie. WiÚkszoĂÊ z nas traktuje dodawanie jako obliczenie
wymagajÈce czasu (a w pewnych sytuacjach nawet wysiïku intelektualnego!). Ma pewien
stan poczÈtkowy, przejĂcie (obliczenia) i stan koñcowy (wynik dodawania).
Aby dodaÊ do siebie 345 765 i 34 524, z pewnoĂciÈ musimy wykonaÊ pewne obliczenia. Niektórym zajmie to tylko chwilkÚ, innym nieco wiÚcej czasu. Niektórym nigdy
siÚ to nie uda lub otrzymajÈ bïÚdny wynik. Niektórzy do obliczeñ bÚdÈ potrzebowali
kartki i oïówka, a innym wystarczy gïowa. Wszyscy z pewnoĂciÈ w trakcie obliczeñ bÚdÈ
zmieniaÊ stan, niezaleĝnie do tego, czy w gïowie, czy na papierze. Z drugiej strony, aby
dodaÊ 2 do 3, nie potrzebujemy tego wszystkiego. WiÚkszoĂÊ z nas zna odpowiedě na
pamiÚÊ, wiÚc moĝe jej udzieliÊ bez przeprowadzania jakichkolwiek obliczeñ.
Ten przykïad pokazuje, ĝe obliczenia nie sÈ elementem niezbÚdnym. StanowiÈ jedynie Ărodek do wskazania wyniku funkcji. Wynik istniaï, zanim dokonaliĂmy obliczeñ —
po prostu jeszcze go nie znaliĂmy.
Programowanie funkcyjne to programowanie z uĝyciem funkcji. Aby go uĝyÊ, musimy
najpierw zrozumieÊ, czym jest funkcja — zarówno w Ăwiecie rzeczywistym, jak i w wybranym jÚzyku programowania.

2.1. Czym jest funkcja?
Funkcja znana jest jako pewien byt matematyczny, choÊ sama koncepcja dotyczy teĝ ĝycia
codziennego. Niestety, w ĝyciu codziennym bardzo czÚsto mylimy funkcjÚ i efekty. Co
gorsza, ten sam bïÈd popeïniamy równieĝ w trakcie korzystania z jÚzyków programowania.
2.1.1. Funkcje w Ğwiecie rzeczywistym

W Ăwiecie rzeczywistym funkcja to przede wszystkim koncepcja matematyczna. To zwiÈzek miÚdzy zbiorem ěródïowym, nazywanym dziedzinÈ funkcji, a zbiorem docelowym,
nazywanym przeciwdziedzinÈ funkcji. Dziedzina i przeciwdziedzina nie muszÈ siÚ róĝniÊ. Na przykïad, funkcja moĝe posiadaÊ ten sam zbiór liczb caïkowitych w dziedzinie
i przeciwdziedzinie.
CO CZYNI RELACJĉ MIĉDZY DWOMA ZBIORAMI FUNKCJĄ?

Relacja, aby byïÈ funkcjÈ, musi speïniÊ jeden warunek — wszystkie elementy dziedziny
muszÈ mieÊ jeden i tylko jeden odpowiadajÈcy im element w przeciwdziedzinie, co przedstawia rysunek 2.1.
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Rysunek 2.1. Wszystkie elementy dziedziny muszą mieü jeden i tylko jeden odpowiadający im element
w przeciwdziedzinie

Ma to pewne interesujÈce implikacje:
Q

Q

Q

Q

Q

Nie moĝe istnieÊ element dziedziny, który nie posiada odpowiadajÈcej mu wartoĂci w przeciwdziedzinie.
Nie mogÈ istnieÊ dwa elementy w przeciwdziedzinie odpowiadajÈce temu samemu
elementowi dziedziny.
MogÈ istnieÊ w przeciwdziedzinie elementy, którym nie odpowiada ĝaden element
zbioru ěródïowego.
MogÈ istnieÊ w przeciwdziedzinie elementy, które odpowiadajÈ kilku elementom
ze zbioru ěródïowego.
Zbiór elementów przeciwdziedziny, które posiadajÈ odpowiadajÈce im elementy
dziedziny, nazywa siÚ obrazem funkcji.

Rysunek 2.1 ilustruje funkcjÚ.
Zdefiniujmy nastÚpujÈcÈ funkcjÚ:
f(x) = x + 1

w której x to liczba dodatnia. Funkcja reprezentuje zwiÈzek miÚdzy kaĝdÈ liczbÈ dodatniÈ
i jej nastÚpczyniÈ. Moĝemy funkcji nadaÊ nazwÚ. W szczególnoĂci moĝemy nadaÊ nazwÚ,
która pozwoli przypomnieÊ sobie dziaïanie funkcji:
nastúpca(x) = x + 1

Wydaje siÚ to dobrym pomysïem, ale nie naleĝy Ălepo ufaÊ nazwie funkcji. Przecieĝ ktoĂ
mógï nazwaÊ funkcjÚ w poniĝszy sposób:
poprzednik(x) = x + 1

Nie jest to bïÈd, bo nie istnieje ĝaden oficjalny zwiÈzek miÚdzy nazwÈ funkcji a jej definicjÈ. OczywiĂcie, uĝycie takiej nazwy nie jest dobrym pomysïem.
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Zauwaĝ, ĝe mówimy tutaj o tym, czym funkcja jest (jej definicja), a nie o tym, co robi.
Funkcja nic nie robi. Funkcja nastúpca nie dodaje 1 do argumentu. Ty moĝesz dodaÊ 1
do wartoĂci caïkowitej i obliczyÊ nastÚpcÚ, ale Ty nie jesteĂ funkcjÈ. Funkcja:
nastúpca(x)

nie dodaje 1 do x. Jest jedynie równowaĝna x + 1, co oznacza, ĝe za kaĝdym razem, gdy
natkniesz siÚ na wyraĝenie nastúpca(x), moĝesz je zamieniÊ na (x + 1).
Nawiasy stosuje siÚ tylko w celu odizolowania wyraĝenia. JeĂli wyraĝenie stosuje siÚ
w odosobnieniu, sÈ zbÚdne, choÊ w wielu momentach rozjaĂniajÈ sytuacjÚ.
FUNKCJE ODWROTNE

Funkcja moĝe posiadaÊ funkcjÚ odwrotnÈ, ale nie musi. JeĂli f(x) to funkcja od A do B
(A jest dziedzinÈ, a B przeciwdziedzinÈ), funkcjÚ odwrotnÈ zapisuje siÚ jako f-1(x) (teraz
B jest dziedzinÈ, a A przeciwdziedzinÈ). JeĂli typ funkcji wyrazimy jako A -> B, to funkcja
odwrotna (jeĂli istnieje) ma typ B -> A.
Funkcja odwrotna jest funkcjÈ, jeĂli speïni te same warunki, jak kaĝda inna funkcja,
czyli jedna i tylko jedna wartoĂÊ docelowa dla kaĝdej ěródïowej. Oznacza to, ĝe funkcjÈ
odwrotnÈ dla nastúpca(x) bÚdzie relacja poprzednik(x) (oczywiĂcie nazwa jest dowolna).
Nie jest to jednak funkcja w N (zbiór liczb caïkowitych dodatnich wïÈcznie z 0), poniewaĝ dla 0 nie ma w N poprzednika. JeĂli jednak funkcjÚ nastúpca(x) rozwaĝamy w zbiorze
liczb caïkowitych ze znakiem (wartoĂci dodatnie i ujemne, oznaczane jako C), posiada
ona funkcjÚ odwrotnÈ w postaci poprzednik(x).
Niektóre proste funkcje nie posiadajÈ funkcji odwrotnych. Oto przykïad:
f(x) = (2 * x)

Powyĝsza funkcja nie ma funkcji odwrotnej, jeĂli jest definiowana jako przejĂcie z N do N.
Posiada jednak funkcjÚ odwrotnÈ, jeĂli stanowi funkcjÚ przejĂcia z N do zbioru liczb
caïkowitych parzystych.
FUNKCJE CZĉĝCIOWE

Relacja, która nie jest zdefiniowana dla wszystkich elementów dziedziny, ale która speïnia pozostaïe wymagania (ĝaden element dziedziny nie ma wiÚcej niĝ jednej relacji
z elementem z przeciwdziedziny), nazywana jest czÚsto funkcjÈ czÚĂciowÈ. Relacja
poprzednik(x) jest funkcjÈ czÚĂciowÈ w zbiorze N (liczby dodatnie i 0), ale jest funkcjÈ
peïnÈ w zbiorze N+ (liczby caïkowite dodatnie bez 0). Jej przeciwdziedzinÈ jest N.
Funkcje czÚĂciowe sÈ bardzo waĝne w trakcie programowania, poniewaĝ wiele bïÚdów wynika z faktu, iĝ uĝyto funkcji czÚĂciowej w taki sposób, jakby byïa funkcjÈ peïnÈ.
Przykïadowo, relacja f(x) = 1/x jest funkcjÈ czÚĂciowÈ z N do W (liczby wymierne), poniewaĝ nie jest zdefiniowana dla 0. Jest funkcjÈ peïnÈ z N+ do W, jak i dla przejĂcia z N do W
plus bïÈd. DodajÈc element do przeciwdziedziny (bïÈd), moĝemy przeksztaïciÊ funkcjÚ
czÚĂciowÈ w funkcjÚ peïnÈ. Oznacza to jednak, ĝe funkcja potrzebuje jakiegoĂ sposobu,
aby zwróciÊ bïÈd. Czy widzisz juĝ analogiÚ do programów komputerowych? Przekonasz
siÚ, ĝe zamiana funkcji czÚĂciowych na peïne stanowi jeden z istotnych elementów programowania funkcyjnego.
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ZàOĩENIE FUNKCJI

Funkcje to bloczki, które moĝna poïÈczyÊ w celu zbudowania innych funkcji. Zïoĝenie
funkcji f i g zapisuje siÚ jako f ° g, który czyta siÚ f od g. JeĂli f(x) = x + 2 i g(x) = x * 2,
wtedy:
f ° g (x) = f(g(x)) = f(x * 2) = (x * 2) + 2

Zauwaĝ, ĝe zapisy f ° g (x) i f(g(x)) sÈ równowaĝne. Jednak zapis kompozycji jako
f(g(x)) wskazuje, ĝe uĝywa siÚ x jako miejsca dla argumentu. Zapis f ° g pozwala na okreĂlenie zïoĝenia funkcji bez wskazywania elementu tymczasowego.
JeĂli uĝyjemy tej funkcji dla wartoĂci 5, otrzymamy:
f ° g (5) = f(g(5)) = f(5 * 2) = 10 + 2 = 12

Warto zwróciÊ uwagÚ, ĝe f ° g róĝni siÚ od g ° f, choÊ czasem mogÈ byÊ sobie równowaĝne. Oto przykïad:
g ° f (5) = g(f(5)) = g(5 + 2) = 7 * 2 = 14

Funkcje stosuje siÚ odwrotnie do kolejnoĂci zapisu. Zapis f ° g oznacza, ĝe najpierw
stosuje siÚ g, a potem f. Standardowe funkcje Javy 8 definiujÈ metodÚ compose() i metodÚ
andThen(), aby obsïuĝyÊ oba przypadki. W praktyce nie jest to potrzebne, bo f.andThen(g)
oznacza g.compose(f) lub f ° g.
FUNKCJE Z KILKOMA ARGUMENTAMI

Na razie mówiliĂmy jedynie o funkcjach z jednym argumentem. A co z funkcjami posiadajÈcymi kilka argumentów? Tak naprawdÚ nie istnieje funkcja z kilkoma argumentami.
PrzypomnÚ definicjÚ: funkcja to relacja pomiÚdzy zbiorem ěródïowym i zbiorem docelowym. Nie jest to relacja miÚdzy kilkoma zbiorami wejĂciowymi i zbiorem docelowym.
Funkcja nie moĝe mieÊ kilku argumentów.
Iloczyn dwóch zbiorów równieĝ jest zbiorem, wiÚc funkcja korzystajÈca z takiego
iloczynu zbiorów moĝe siÚ wydawaÊ funkcjÈ przyjmujÈcÈ kilka argumentów. Rozwaĝmy
nastÚpujÈcÈ sytuacjÚ:
f(x, y) = x + y

Jest to relacja miÚdzy N × N i N, czyli mamy do czynienia z funkcjÈ. Istnieje jednak tylko
jeden argument — jest nim N × N.
N × N to zbiór wszystkich moĝliwych par liczb caïkowitych. Elementami takiego zbioru
sÈ pary liczb caïkowitych. Para to specjalny przypadek bardziej ogólnej koncepcji nazywanej krotkÈ, która reprezentuje poïÈczenie kilku elementów. Para to dwuelementowa
krotka.
Krotki zapisuje siÚ w nawiasach, wiÚc (3, 5) to krotka i element zbioru N × N. Moĝemy
dla tej krotki uĝyÊ funkcji f:
f((3, 5)) = 3 + 5 = 8

W takiej sytuacji przyjmuje siÚ, ĝe zgodnie z konwencjÈ jeden zestaw nawiasów jest
zbÚdny, wiÚc powstaje zapis:
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f(3, 5) = 3 + 5 = 8

Nadal jest to jednak funkcja z jednÈ krotkÈ, a nie funkcja z dwoma argumentami.
ROZWIJANIE FUNKCJI

Funkcje z krotkami moĝemy potraktowaÊ nieco inaczej. FunkcjÚ f(5, 3) moĝemy zdefiniowaÊ jako funkcjÚ z N do zbioru funkcji od N. Poprzedni przykïad moglibyĂmy wiÚc
zapisaÊ nastÚpujÈco:
f(x)(y) = g(y)

gdzie:
g(y) = x + y

W takiej sytuacji moĝemy napisaÊ:
f(x) = g

Oznacza to, ĝe wynikiem zastosowania funkcji f dla argumentu x jest nowa funkcja g.
Zastosowanie funkcji g dla y daje wynik:
g(y) = x + y

W przypadku stosowania g, x nie jest juĝ dostÚpne. Nie zaleĝy od argumentu lub czegokolwiek innego. To staïa. StosujÈc to dla przykïadu z (3, 5), otrzymujemy:
f(3)(5) = g(5) = 3 + 5 = 8

Nowym elementem jest jedynie to, ĝe przeciwdziedzina f to zbiór funkcji, a nie zbiór
liczb. Wynikiem zastosowania f dla liczby caïkowitej jest funkcja. Wynikiem zastosowania
tej funkcji dla liczby caïkowitej jest liczba caïkowita.
PostaÊ f(x)(y) to rozwiniÚta forma funkcji f(x, y). Zastosowanie tego przeksztaïcenia
dla funkcji krotki (jeĂli chcesz, moĝesz uĝyÊ nazwy „funkcja wieloargumentowa”) nazywa
siÚ rozwiniÚciem funkcji (ang. currying). Wersja angielska nazwy pochodzi od nazwiska matematyka Haskella Curry’ego (choÊ to nie on wymyĂliï to przeksztaïcenie).
CZĉĝCIOWO ZASTOSOWANA FUNKCJA

PostaÊ rozwiniÚta funkcji w postaci dodatkowej funkcji poĂredniej moĝe nie wydawaÊ siÚ
naturalna, wiÚc zapewne zastanawiasz siÚ, jak odnieĂÊ jÈ do czegoĂ ze Ăwiata rzeczywistego — przecieĝ w tej wersji kaĝdy z argumentów rozwaĝa siÚ osobno. Najpierw obsïuguje siÚ jeden argument, czego efektem jest nowa funkcja. Czy ta nowa funkcja jest uĝyteczna sama z siebie, czy teĝ stanowi jedynie krok w wiÚkszych obliczeniach?
W przypadku dodawania faktycznie nie jest zbyt uĝyteczna. Tak przy okazji — moĝna
rozpoczÈÊ od któregokolwiek z argumentów. Nie ma to znaczenia, bo choÊ funkcja poĂrednia bÚdzie inna, wynik koñcowy nie ulegnie zmianie.
Rozwaĝmy nowÈ funkcjÚ na parze wartoĂci:
f(procent, cena) = cena / 100 * (100 + procent)
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Funkcja ta jest równowaĝna funkcji:
g(cena, procent) = cena / 100 * (100 + procent)

Oto obie funkcje po rozwiniÚciu:
f(procent, cena)
g(cena, procent)

Wiemy, ĝe f i g to funkcje. Czym sÈ jednak f(procent) i g(cena)? Z pewnoĂciÈ sÈ efektem zastosowania f dla procent i g dla cena. Jaki to jednak typ wyniku?
f(procent) to funkcja zmiany z jednej ceny na innÈ. JeĂli procent = 9, funkcja stosuje
podatek wynoszÈcy 9% dla zadanej ceny, czym tworzy nowÈ cenÚ. WynikowÈ funkcjÚ
moĝna by nazwaÊ zastosujDziewiúcioprocentowyPodatek(cena). Byïoby to dosyÊ uĝyteczne
narzÚdzie, jeĂli stawka podatku nie zmienia siÚ zbyt czÚsto.
Z drugiej strony, g(cena) to funkcja zmiany z wartoĂci procentowej na cenÚ. JeĂli cena
wynosi 100 zïotych, nowa funkcja zastosuje wskazanÈ stawkÚ podatku dla ceny wynoszÈcej 100 zïotych. Jak nazwaïbyĂ takÈ funkcjÚ? JeĂli nie potrafisz wymyĂliÊ sensownej
nazwy, oznacza to zapewne, ĝe taka postaÊ nie ma sensu (choÊ wiele zaleĝy od rodzaju
rozwiÈzywanego problemu).
Funkcje takie jak f(procent) i g(cena) nazywa siÚ czÚsto funkcjami zastosowanymi
czÚĂciowo, aby odróĝniÊ je od wersji f(procent, cena) i g(cena, procent). CzÚĂciowo
zastosowane funkcje mogÈ mieÊ duĝy wpïyw na obsïugÚ argumentu. Wrócimy do tego
tematu w dalszej czÚĂci ksiÈĝki.
JeĂli masz problem ze zrozumieniem rozwijania funkcji, wyobraě sobie, ĝe podróĝujesz do innego kraju i masz przy sobie kalkulator (lub smartfon) pozwalajÈcy na konwersjÚ z jednej waluty na innÈ. Czy chciaïbyĂ wpisywaÊ za kaĝdym razem wartoĂÊ przelicznika, czy raczej zapisaïbyĂ jÈ w pamiÚci kalkulatora? Które z tych rozwiÈzañ byïoby
mniej naraĝone na bïÚdy?
FUNKCJE NIE MAJĄ EFEKTÓW

PamiÚtaj, ĝe czyste funkcje jedynie zwracajÈ wartoĂÊ — nie majÈ ĝadnych efektów ubocznych. Nie modyfikujÈ stanu ĝadnego elementu ze Ăwiata zewnÚtrznego (przez Ăwiat
zewnÚtrzny rozumiemy elementy poza samÈ funkcjÈ), nie modyfikujÈ przekazanych
argumentów i nie eksplodujÈ (zgïaszajÈ wyjÈtku), jeĂli pojawi siÚ bïÈd. MogÈ jednak
zwróciÊ wyjÈtek jako wynik wraz z informacjÈ o bïÚdzie. MuszÈ go jednak zwróciÊ, a nie
zgïosiÊ (rzuciÊ), umieĂciÊ w dzienniku zdarzeñ lub wypisaÊ na ekranie.

2.2. Funkcje w Javie
W rozdziale 1. uĝywaïeĂ czegoĂ, co nazwaïem funkcjami, choÊ tak naprawdÚ byïy to
metody. Metody to sposób reprezentacji (do pewnego stopnia) funkcji w jÚzyku Java.
2.2.1. Metody funkcyjne

Metoda moĝe byÊ funkcyjna, jeĂli stosuje siÚ do zasad obowiÈzujÈcych czyste funkcje:

Kup książkę

Poleć książkę

46

ROZDZIAà 2. Uĝycie funkcji w jÚzyku Java
Q

Q
Q
Q
Q

Nie moĝe modyfikowaÊ niczego poza funkcjÈ; ĝadne zmiany wewnÈtrz funkcji nie
mogÈ wyciekaÊ na zewnÈtrz.
Nie moĝe modyfikowaÊ argumentów.
Nie moĝe rzucaÊ wyjÈtków lub bïÚdów.
Musi zawsze zwracaÊ wartoĂÊ.
Po wywoïaniu z tymi samymi argumentami musi zawsze zwróciÊ ten sam wynik.

Przyjrzyjmy siÚ przykïadowi z listingu 2.1.
Listing 2.1. Metody funkcyjne

public class FunctionalMethods {
public int percent1 = 5;
private int percent2 = 9;
public final int percent3 = 13;
public int add(int a, Integer b) {
return a + b;
}
public int mult(int a, Integer b) {
a = 5;
b = 2;
return a * b;
}
public int div(int a, int b) {
return a / b;
}
public int applyTax1(int a) {
return a / 100 * (100 + percent1);
}
public int applyTax2(int a) {
return a / 100 * (100 + percent2);
}
public int applyTax3(int a) {
return a / 100 * (100 + percent3);
}
public List<Integer> append(int i, List<Integer> list) {
list.add(i);
return list;
}

}

public List<Integer> append2(int i, List<Integer> list) {
List<Integer> result = new ArrayList<>();
result.add(i);
percent2++;
return result;
}
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Czy moĝesz wskazaÊ, które z tych metod reprezentujÈ czyste funkcje? Zastanów siÚ nad
tym kilka minut, zanim zaczniesz czytaÊ odpowiedzi umieszczone poniĝej. PomyĂl o wszystkich warunkach i caïym przetwarzaniu danych umieszczonym w kaĝdej z funkcji. PamiÚtaj,
ĝe to, co ma znaczenie, dotyczy widocznoĂci na zewnÈtrz. Nie zapomnij o uwzglÚdnieniu wyjÈtków.
Przyjrzyjmy siÚ pierwszej metodzie:
public int add(int a, int b) {
return a + b;
}

Metoda add jest funkcjÈ, poniewaĝ zawsze zwraca wartoĂÊ, która zaleĝy tylko od jej argumentów. Nie modyfikuje argumentów i nie wchodzi w ĝaden sposób w interakcjÚ ze
Ăwiatem zewnÚtrznym. Metoda moĝe spowodowaÊ bïÈd, jeĂli suma a + b sprowokuje
przepeïnienie maksymalnej wartoĂci typu int. Nie zgïosi jednak wyjÈtku. Wynikiem
bÚdzie bïÚdna wartoĂÊ (najczÚĂciej ujemna), ale to inny problem. Wynik musi byÊ taki
sam za kaĝdym razem, gdy funkcjÚ wywoïamy z tymi samymi argumentami. Nie oznacza to, ĝe wynik musi byÊ dokïadny!
DOKàADNOĝû Termin dokïadnoĂÊ sam w sobie niewiele mówi. Wskazuje jedynie, ĝe odpowiada temu, czego oczekiwano. Aby powiedzieÊ, ĝe coĂ jest dokïadnie,
jak zaplanowano, trzeba znaÊ intencjÚ implementujÈcego. NajczÚĂciej jednak
znamy tylko nazwÚ funkcji, która traktowana jako wyrocznia w tej sprawie moĝe
byÊ ěródïem nieporozumienia.

Przejděmy do drugiej metody:
public int mult(int a, Integer b) {
a = 5;
b = 2;
return a * b;
}

Metoda mult jest funkcjÈ czystÈ z tych samych powodów, co metoda add. Moĝe to byÊ dla
niektórych nieco dziwne, poniewaĝ wydaje siÚ modyfikowaÊ argumenty. Argumenty
w metodach Javy sÈ jednak przekazywane przez wartoĂÊ, wiÚc zmiana ich wartoĂci
wewnÈtrz funkcji nie powoduje uwidocznienia tej zmiany na zewnÈtrz. Metoda zawsze
zwróci wartoĂÊ 10, co nie jest zbyt przydatne, szczególnie ĝe nie zaleĝy to od przekazanych argumentów, ale speïnia to wszystkie wymagania. Kilkukrotne wywoïanie metody
dla tych samych argumentów spowoduje zwrócenie tej samej wartoĂci.
Tak przy okazji, metoda ta jest równowaĝna metodzie bez argumentów. To szczególny przypadek funkcji: f(x) = 10. To staïa.
Przejděmy do metody div:
public int div(int a, int b) {
return a / b;
}
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Metoda div nie jest funkcjÈ czystÈ, poniewaĝ zgïosi wyjÈtek, jeĂli nastÈpi próba dzielenia przez 0. Aby uczyniÊ jÈ funkcjÈ, moglibyĂmy testowaÊ drugi parametr i zwracaÊ
pewnÈ wartoĂÊ, jeĂli wynosi on 0. ZwróconÈ wartoĂciÈ musiaïby byÊ int, wiÚc trudno
byïoby znaleěÊ jakÈĂ sensownÈ wartoĂÊ, ale to inny problem.
Przejděmy do czwartej metody:
public int percent1 = 5;
public int applyTax1(int a) {
return a / 100 * (100 + percent1);
}

Metoda applyTax1 wydaje siÚ nie byÊ funkcjÈ czystÈ, poniewaĝ jej wynik zaleĝy od wartoĂci percent1, która jest publiczna i moĝe byÊ modyfikowana miÚdzy dwoma wywoïaniami funkcji. W konsekwencji dwa wywoïania funkcji uĝywajÈce tego samego argumentu mogÈ zwróciÊ róĝne wyniki. ZmiennÈ percent1 moĝna traktowaÊ jako niejawny
parametr, ale nie jest on wyliczany w tym samym momencie co argument metody. Nie
bÚdzie to problem, jeĂli wartoĂÊ percent1 bÚdzie w metodzie uĝyta tylko raz. JeĂli odczytasz jÈ dwa razy, moĝe ulec modyfikacji miÚdzy operacjami odczytu. JeĂli miaïaby zostaÊ
uĝyta dwa razy, naleĝaïoby jÈ odczytaÊ i wpisaÊ do zmiennej lokalnej. Po tej operacji
applyTax1 byïoby funkcjÈ czystÈ dla krotki (a, percent1), ale nie dla samej wartoĂci a.
Rozwaĝmy metodÚ applyTax2:
private int percent2 = 9;
public int applyTax2(int a) {
return a / 100 * (100 + percent2);
}

Metoda applyTax2 w zasadzie nie róĝni siÚ od poprzedniej. WydawaÊ by siÚ mogïo, ĝe
jest to funkcja, poniewaĝ zmienna percent2 jest prywatna. Jej stan moĝe jednak ulec
zmianie dziÚki metodzie setPercent2. Poniewaĝ dostÚp do percent2 ma miejsce tylko raz,
moĝna traktowaÊ applyTax2 jako funkcjÚ czystÈ dla krotki (a, percent2). JeĂli rozwaĝamy
jÈ w kontekĂcie samego a, nie jest funkcjÈ czystÈ.
Przejděmy do szóstej metody:
public final int percent3 = 13;
public int applyTax3(int a) {
return a / 100 * (100 + percent3);
}

Metoda applyTax3 jest szczególna. Dla tego samego argumentu zawsze zwróci tÚ samÈ
wartoĂÊ, poniewaĝ zaleĝy tylko do tego argumentu i wïaĂciwoĂci finalnej percent3, która
nie moĝe ulec zmianie. WydawaÊ by siÚ mogïo, ĝe nie jest to funkcja czysta, poniewaĝ
jej wynik nie zaleĝy tylko do argumentu metody (wynik funkcji czystych musi zaleĝeÊ
tylko od argumentu). Nie bÚdzie jednak sprzecznoĂci, jeĂli potraktujemy percent3 jako
argument pomocniczy. W zasadzie caïÈ klasÚ moĝna potraktowaÊ jako jeden argument
pomocniczy, poniewaĝ metody majÈ dostÚp do wszystkich wïaĂciwoĂci klasy.
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To istotne spostrzeĝenie. Wszystkie metody instancji moĝna zastÈpiÊ metodami statycznymi poprzez dodanie argumentu o typie takim jak klasa, w której siÚ znajdujÈ.
MetodÚ applyTax3 moĝna wiÚc zapisaÊ jako:
public static int applyTax3(FunctionalMethods x, int a) {
return a / 100 * 100 + x.percent3;
}

MetodÚ tÚ moĝna wywoïaÊ z wnÚtrza klasy, przekazujÈc referencjÚ do this jako argument,
np. applyTax3(this, a). Moĝna jÈ teĝ wywoïaÊ z zewnÈtrz, poniewaĝ jest publiczna.
Wystarczy jedynie referencja do instancji klasy FunctionalMethods. Metoda applyTax3 jest
wiÚc funkcjÈ czystÈ dla krotki (this, a).
DoszliĂmy do ostatniej metody:
public List<Integer> append(int i, List<Integer> list) {
list.add(i);
return list;
}

Metoda append modyfikuje argument przed jego zwróceniem, a zmiana jest widoczna
na zewnÈtrz funkcji, wiÚc nie jest to funkcja czysta.
NOTACJA OBIEKTOWA KONTRA NOTACJA FUNKCYJNA

Przedstawiïem sytuacjÚ, w której metody instancji korzystajÈce z wïaĂciwoĂci klasy
moĝna potraktowaÊ tak, jakby instancja klasy byïa ich niejawnym parametrem. Metody
korzystajÈce z zawartoĂci instancji mogÈ zostaÊ zamienione na metody statyczne, jeĂli ich
wczeĂniej niejawny parametr (instancjÚ) przekaĝe siÚ jawnie.
Rozwaĝmy klasÚ Payment z rozdziaïu 1.:
public class Payment {
public final CreditCard cc;
public final int amount;
public Payment(CreditCard cc, int amount) {
this.cc = cc;
this.amount = amount;
}
public Payment combine(Payment other) {
if (cc.equals(other.cc)) {
return new Payment(cc, amount + other.amount);
} else {
throw new IllegalStateException("Karty nie pasujæ do siebie.");
}
}
}

Metoda combine korzysta z pól cc i amount klasy jÈ zawierajÈcej. Z tego powodu nie moĝe
byÊ ustatyczniona. Metoda stosuje zawierajÈcÈ jÈ klasÚ jako niejawny parametr.
Gdyby jednak parametr uczyniÊ jawnym, moglibyĂmy przeksztaïciÊ metodÚ na jej
statyczny odpowiednik:
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public class Payment {
public final CreditCard cc;
public final int amount;
public Payment(CreditCard cc, int amount) {
this.cc = cc;
this.amount = amount;
}
public static Payment combine(Payment payment1, Payment payment2) {
if (payment1.cc.equals(payment2.cc)) {
return new Payment(payment1.cc, payment1.amount + payment2.amount);
} else {
throw new IllegalStateException("Karty nie pasujæ do siebie.");
}
}
}

Metoda statyczna daje pewnoĂÊ, ĝe w zastosowanym kodzie nie istnieje ĝaden niechciany
dostÚp do kontekstu zawierajÈcego metodÚ. Zmienia to jednak sposób korzystania
z metody.
WewnÈtrz klasy metodÚ statycznÈ moĝna wywoïaÊ, przekazujÈc jej referencjÚ this:
Payment newPayment = combine(this, otherPayment);

JeĂli metodÚ wywoïujemy spoza klasy, trzeba uĝyÊ nazwy klasy:
Payment newPayment = Payment.combine(payment1, payment2);

Róĝnica jest niewielka, ale wszystko ulega zmianie, gdy trzeba poïÈczyÊ wywoïania metod.
JeĂli musimy poïÈczyÊ kilka pïatnoĂci, metoda instancji zapisana jako:
public Payment combine(Payment payment) {
if (this.cc.equals(payment.cc)) {
return new Payment(this.cc, this.amount + payment.amount);
} else {
throw new IllegalStateException("Karty nie pasujæ do siebie.");
}
}

moĝe skorzystaÊ z notacji obiektowej:
Payment newPayment = p0.combine(p1).combine(p2).combine(p3);

To znacznie bardziej przejrzysta wersja niĝ:
Payment newPayment = p0.combine(p1).combine(p2).combine(p3);

Co wiÚcej, dodanie jeszcze jednej pïatnoĂci jest znacznie ïatwiejsze w pierwszej z przedstawionych sytuacji.
2.2.2. Interfejsy funkcyjne Javy i klasy anonimowe

Metody moĝna uczyniÊ funkcyjnymi, ale brakuje im czegoĂ, co pozwalaïoby im reprezentowaÊ funkcje w programowaniu funkcyjnym — nie moĝna ich zmieniaÊ poza przypisywaniem argumentów. Nie moĝna przekazaÊ metody jako argumentu do innej metody.
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W konsekwencji nie moĝna tworzyÊ kompozycji metod bez ich wykonywania — dopuszczalne sÈ tylko kompozycje wykonañ metod, ale nie samych metod. Metoda Javy naleĝy
do klasy, w której zostaïa zdefiniowana, i caïy czas tam pozostaje.
Moĝemy tworzyÊ kompozycje metod, wywoïujÈc je z innych metod, ale trzeba to
czyniÊ, piszÈc program. JeĂli niezbÚdne sÈ róĝne kompozycje w zaleĝnoĂci od konkretnych warunków, trzeba wszystko przewidzieÊ w trakcie pisania kodu. Nie moĝna napisaÊ
programu w taki sposób, aby sam zmieniaï siÚ w trakcie wykonywania. Czy aby na
pewno?
Aleĝ moĝna! Czasami rejestruje siÚ procedury obsïugi w trakcie wykonywania programu, aby obsïuĝyÊ konkretne przypadki. Procedury obsïugi trafiajÈ na listÚ, z której
mogÈ byÊ usuniÚte. Nic teĝ nie stoi na przeszkodzie, aby zmieniÊ kolejnoĂÊ ich wykonywania. W jaki sposób realizuje siÚ to zadanie? UĝywajÈc klas zawierajÈcych metody z wïaĂciwÈ obsïugÈ zadania.
W interfejsach graficznych bardzo czÚsto uĝywa siÚ elementów nasïuchujÈcych konkretne zdarzenia, na przykïad przemieszczenie kursora myszy, zmianÚ rozmiaru okna czy
pisanie tekstu. Kod obsïugujÈcy zdarzenia umieszcza siÚ najczÚĂciej w klasach anonimowych implementujÈcych konkretny interfejs. Dokïadnie ten sam mechanizm warto
wykorzystaÊ do utworzenia funkcji.
PrzypuĂÊmy, ĝe tworzymy metodÚ, która potraja przekazanÈ liczbÚ caïkowitÈ. Najpierw
musimy zdefiniowaÊ interfejs z jednÈ metodÈ:
public interface Function {
int apply(int arg);
}

NastÚpnie implementujemy tÚ metodÚ, aby utworzyÊ funkcjÚ:
Function triple = new Function() {
@Override
public int apply(int arg) {
return arg * 3;
}
};

FunkcjÚ moĝemy teraz zastosowaÊ dla zadanego argumentu:
System.out.println(triple.apply(2));
6

MuszÚ przyznaÊ, ĝe nie jest to zbyt spektakularne. Stara, dobra metoda byïaby z pewnoĂciÈ ïatwiejsza w uĝyciu. JeĂli chcemy wykonaÊ innÈ funkcjÚ, wystarczy postÈpiÊ dokïadnie tak samo:
Function square = new Function() {
@Override
public int apply(int arg) {
return arg * arg;
}
};

Idzie nam dobrze, ale jakie sÈ tego zalety?
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2.2.3. ZáoĪenie funkcji

JeĂli potraktuje siÚ funkcje jak metody, ich zïoĝenie wydaje siÚ proste:
System.out.println(square.apply(triple.apply(2)));
36

To jednak nie jest zïoĝenie funkcji. To zïoĝenie zastosowañ funkcji. Zïoĝenie funkcji to
operacja binarna na funkcjach, podobnie jak dodawanie to operacja binarna na liczbach.
Moĝemy zïoĝyÊ funkcje programowo, uĝywajÈc do tego metody:
Function compose(final Function f1, final Function f2) {
return new Function() {
@Override
public int apply(int arg) {
return f1.apply(f2.apply(arg));
}
};
}
System.out.println(compose(triple, square).apply(3));
27

Zapewne zaczynasz rozumieÊ, jak duĝe daje to moĝliwoĂci! PozostajÈ jeszcze do rozwiÈzania dwa duĝe problemy. Po pierwsze, funkcja moĝe przyjmowaÊ i zwracaÊ tylko liczby
caïkowite (typ int). PrzystÈpmy od razu do rozwiÈzania tej kwestii.
2.2.4. Funkcje polimorficzne

Aby funkcja staïa siÚ bardziej uĝyteczna, zmieñmy jÈ na funkcjÚ polimorficznÈ poprzez
parametryzacjÚ typów. W Javie zadanie to realizujÈ typy generyczne:
public interface Function<T, U> {
U apply(T arg);
}

StosujÈc nowy interfejs, wczeĂniejsze funkcje moĝemy zapisaÊ nastÚpujÈco:
Function<Integer, Integer> triple = new Function<Integer, Integer>() {
@Override
public Integer apply(Integer arg) {
return arg * 3;
}
};
Function<Integer, Integer> square = new Function<Integer, Integer>() {
@Override
public Integer apply(Integer arg) {
return arg * arg;
}
};

Zauwaĝ, ĝe zmieniliĂmy typ z int na Integer, poniewaĝ int nie moĝe byÊ uĝywane w kontekĂcie parametryzacji typów. Na szczÚĂcie, automatyczne pakowanie i rozpakowywanie
typów podstawowych czyni caïÈ konwersjÚ transparentnÈ.
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ûWICZENIE 2.1

Napisz metodÚ compose wykorzystujÈcÈ dwie nowe funkcje.
UWAGA Odpowiedzi do Êwiczeñ znajdujÈ siÚ tuĝ po kaĝdym Êwiczeniu, wiÚc
polecam próbÚ zmierzenia siÚ z Êwiczeniem przed zaglÈdaniem do odpowiedzi.
Odpowiedě znajdziesz równieĝ w kodzie ěródïowym doïÈczonym do ksiÈĝki.
Pierwsze Êwiczenie jest proste, ale niektóre póěniejsze bÚdÈ naprawdÚ trudne, wiÚc
nieïatwo bÚdzie siÚ oprzeÊ pokusie zajrzenia do rozwiÈzania. PamiÚtaj, ĝe im
wiÚcej zastanawiania siÚ i poszukiwania rozwiÈzania, tym wiÚcej siÚ nauczysz.
ROZWIĄZANIE ûWICZENIA 2.1
static Function<Integer, Integer> compose(Function<Integer, Integer> f1,
Function<Integer, Integer> f2) {
return new Function<Integer, Integer>() {
@Override
public Integer apply(Integer arg) {
return f1.apply(f2.apply(arg));
}
};
}
Problem ze skáadaniem funkcji
ZáoĪenie funkcji to bardzo waĪny element, ale implementowanie go w Javie obarczone
jest duĪym ryzykiem. ZáoĪenie kilku funkcji nie jest szkodliwe. PomyĞl jednak o liĞcie
10 tysiĊcy funkcji i ich záoĪeniu do jednej funkcji. (MoĪna to zrobiü operacją zwiniĊcia,
o której wiĊcej napiszĊ w rozdziale 3.).
W programowaniu imperatywnym kaĪda z funkcji jest wyliczana, zanim wynik zostanie
przekazany na wejĞcie nastĊpnej funkcji. W programowaniu funkcyjnym záoĪenie funkcji
oznacza zbudowanie wynikowej funkcji bez wyliczania czegokolwiek. To wáaĞnie ta cecha
czyni caáy mechanizm wyjątkowo uĪytecznym, bo jeszcze nic nie liczymy. W konsekwencji
próba zastosowania takiego záoĪenia funkcji spowoduje wywoáanie wielu osadzonych
metod, co moĪe zakoĔczyü siĊ przepeánieniem bufora. MoĪna to zademonstrowaü za
pomocą prostego przykáadu (wykorzystując lambdy, czyli funkcje anonimowe, które omówiĊ w nastĊpnym punkcie).
int fnum = 10_000; Function<Integer, Integer> g = x -> x;
Function<Integer, Integer> f = x -> x + 1;
for (int i = 0; i < fnum; i++) {
g = Function.compose(f, g);
};
System.out.println(g.apply(0));
Przepeánienie bufora nastąpi, gdy fnum osiągnie wartoĞü okoáo 7500. Mam nadziejĊ, Īe nie
dokonujesz skáadania tysiĊcy funkcji przy byle okazji, ale warto zdawaü sobie z sprawĊ
z tego ograniczenia.

2.2.5. Upraszczanie kodu za pomocą funkcji anonimowych

Drugim problemem, o którym wspomniaïem, jest to, ĝe funkcje zdefiniowane za pomocÈ
klas anonimowych sÈ maïo wygodne w stosowaniu. UĝywajÈc Javy od wersji 5. do 7., nie
moĝna nic z tym zrobiÊ. Na szczÚĂcie, Java 8 wprowadziïa lambdy, czyli funkcje anonimowe.
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Funkcje anonimowe nie zmieniajÈ sposobu definiowania interfejsu Function, ale czyniÈ implementacjÚ znacznie przyjemniejszÈ:
Function<Integer, Integer> triple = x -> x * 3;
Function<Integer, Integer> square = x -> x * x;

Funkcje anonimowe to nie tylko uproszczenie skïadni. MajÈ bowiem pewne konsekwencje
równieĝ w kwestii kompilacji kodu. JednÈ z gïównych róĝnic miÚdzy funkcjami anonimowymi a tradycyjnym sposobem pisania klas anonimowych jest to, ĝe moĝna pominÈÊ
typy po prawej stronie znaku równoĂci. Staïo siÚ to moĝliwe tylko dlatego, ĝe w Javie 8
wprowadzono usprawnienia dotyczÈce wnioskowania na temat typów.
Do Javy 7 jedyne wnioskowanie co do typu byïo moĝliwe w sytuacji tworzenia ïañcucha dereferencji identyfikatorów:
System.out.println();

Nie musimy podawaÊ typu dla out, bo Java potrafi sama go odgadnÈÊ. Gdyby tworzenie
ïañcucha wywoïañ nie byïo moĝliwe, musielibyĂmy napisaÊ:
PrintStream out = System.out;
out.println();

Java 7 wprowadziïa pewne drobne usprawnienie w postaci operatora <>:
List<String> list = new ArrayList<>();

Nie trzeba ponawiaÊ parametru typu String w ArrayList, poniewaĝ Java potrafi sama
go wywnioskowaÊ na podstawie deklaracji. Dokïadnie taki sam proces zachodzi w funkcjach anonimowych:
Function<Integer, Integer> triple = x -> x * 3;

W przedstawionym przykïadzie Java potrafi wywnioskowaÊ typ x. Nie zawsze jest to
jednak moĝliwe. Jeĝeli Java zgïosi informacjÚ, ĝe nie potrafi odgadnÈÊ typu, musisz zapisaÊ go jawnie. Wymaga to uĝycia nawiasów:
Function<Integer, Integer> triple = (Integer x) -> x * 3;

OKREĝLANIE TYPU FUNKCJI

ChoÊ Java 8 wprowadziïa funkcje anonimowe uïatwiajÈce implementacjÚ prawdziwych
funkcji, nie zawiera ĝadnego narzÚdzia upraszczajÈcego pisanie typów funkcji. Typem
funkcji z Integer na Integer jest:
Function<Integer, Integer>

ImplementacjÚ funkcji zapisuje siÚ nastÚpujÈco:
x -> wyraľenie

Byïoby miïo, gdybyĂmy mogli zastosowaÊ takie samo uproszczenie dla typu, co pozwoliïoby na zapisanie caïoĂci jako:
Integer -> Integer square = x -> x * x;

Niestety, takiego zapisu Java 8 nie dopuszcza. Nie moĝna go teĝ dodaÊ samodzielnie.
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2.3. Zaawansowane funkcjonalnoĂci funkcji
ûWICZENIE 2.2

Napisz nowÈ wersjÚ metody compose, która korzysta z funkcji anonimowych (lambdy).
ROZWIĄZANIE 2.2

Zamiana klas anonimowych na funkcje anonimowe jest bardzo prosta. Oto pierwsza wersja
metody compose:
static Function<Integer, Integer> compose(Function<Integer, Integer> f1,
Function<Integer, Integer> f2) {
return new Function<Integer, Integer>() {
@Override
public Integer apply(Integer arg) {
return f1.apply(f2.apply(arg));
}
};
}

Wystarczy tylko zastÈpiÊ wartoĂÊ zwracanÈ przez metodÚ compose argumentem metody
apply klasy anonimowej, po której pojawia siÚ operator strzaïki (->) oraz wartoĂÊ zwracana przez metodÚ apply:
static Function<Integer, Integer> compose(Function<Integer, Integer> f1,
Function<Integer, Integer> f2) {
return arg -> f1.apply(f2.apply(arg));
}

Nazwa argumentu jest caïkowicie dowolna. Rysunek 2.2 przedstawia caïy proces:

Rysunek 2.2. Zastąpienie klasy anonimowej funkcją anonimową

2.3. Zaawansowane funkcjonalnoĞci funkcji
Przedstawiïem, jak wykonaÊ funkcje apply i compose. Wskazaïem, ĝe funkcja moĝe byÊ
reprezentowana przez metody lub przez obiekty. Nie odpowiedziaïem jednak jeszcze
na podstawowe pytanie: dlaczego obiekty funkcji sÈ potrzebne? Czy nie ïatwiej byïoby
po prostu uĝyÊ metod? Zanim jednak odpowiem na to pytanie, musimy zastanowiÊ siÚ na
innÈ kwestiÈ — funkcyjnÈ reprezentacjÈ metod wieloargumentowych.
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2.3.1. Co z funkcjami dotyczącymi kilku argumentów?

W punkcie 2.1.1 wskazaïem, ĝe nie istniejÈ funkcje z kilkoma argumentami. IstniejÈ tylko
funkcje z jednÈ krotkÈ argumentów. To, ile krotka zawiera elementów, jest juĝ bez znaczenia. CzÚsto stosuje siÚ dla takich krotek specjalne nazwy, jak para, tercet, kwartet itp.
Moĝna teĝ uĝyÊ nazw z informacjÈ liczbowÈ, np. krotka2, krotka3, krotka4 itd. Wskazaïem równieĝ, ĝe argumenty moĝna aplikowaÊ jeden po drugim. Kaĝda taka aplikacja
zwraca nowÈ funkcjÚ (poza oczywiĂcie ostatniÈ).
Spróbujmy zdefiniowaÊ funkcjÚ dodajÈcÈ dwie liczby caïkowite. Zastosujemy funkcjÚ
dla pierwszego argumentu i uzyskamy w efekcie nowÈ funkcjÚ. Typ bÚdzie miaï postaÊ:
Function<Integer, Function<Integer, Integer>>

Moĝe siÚ to wydawaÊ nieco skomplikowane, szczególnie jeĂli myĂlisz, ĝe zapis mógïby
mieÊ postaÊ:
Integer -> Integer -> Integer

Zgodnie z prawem ïÈcznoĂci, jest to równowaĝne:
Integer -> (Integer -> Integer)

gdzie lewy Integer to typ argumentu, a element w nawiasach to zwracany typ, którym
oczywiĂcie jest funkcja. Gdy usuniemy sïowo Function z Function<Integer, Function<
´Integer, Integer>>, otrzymamy:
<Integer, <Integer, Integer>>

UzyskaliĂmy ten sam wynik. Sposób pisania typów funkcji w Javie jest bardzo rozwlekïy,
ale nieskomplikowany.
ûWICZENIE 2.3

Napisz funkcjÚ dodajÈcÈ dwa obiekty Integer.
ROZWIĄZANIE 2.3

Funkcja przyjmie Integer jako argument i zwróci funkcjÚ z Integer na Integer, wiÚc typem
bÚdzie Function<Integer, Function<Integer, Integer>>. Nadajmy jej nazwÚ add. Zaimplementujmy jÈ za pomocÈ funkcji anonimowych. Wynik koñcowy ma postaÊ:
Function<Integer, Function<Integer, Integer>> add = x -> y -> x + y;

atwo zauwaĝyÊ, ĝe wkrótce pojawiÈ siÚ problemy z dïugoĂciÈ wiersza kodu! Java nie
posiada aliasów typów, ale podobny efekt moĝna uzyskaÊ dziedziczeniem. JeĂli wiele
funkcji definiuje siÚ z tym samym typem, moĝna zamieniÊ go na znacznie krótszy
identyfikator:
public interface BinaryOperator extends
Function<Integer, Function<Integer, Integer>> {}
BinaryOperator add = x -> y -> x + y;
BinaryOperator mult = x -> y -> x * y;
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Liczba argumentów nie ma ograniczenia. Moĝna zdefiniowaÊ funkcjÚ z dowolnÈ liczbÈ
argumentów. Jak wskazaïem w pierwszej czÚĂci tego rozdziaïu, funkcje takie jak add lub
mult zdefiniowane powyĝej sÈ czÚĂciowo rozwiniÚtym równowaĝnikiem funkcji krotek.
2.3.2. Zastosowanie funkcji z czĊĞciowym rozwiniĊciem

Przedstawiïem sposób pisania funkcji i ich implementacji, ale jak je zastosowaÊ? W taki
sam sposób, jak kaĝdÈ innÈ funkcjÚ. Stosuje siÚ funkcjÚ dla pierwszego argumentu,
a nastÚpnie stosuje wynik dla nastÚpnego argumentu i tak dalej aĝ do ostatniego argumentu. Zastosowanie funkcji add dla wartoĂci 3 i 5 ma postaÊ:
System.out.println(add.apply(3).apply(5));
8

Tutaj ponownie brakuje nieco lukru skïadniowego, bo z pewnoĂciÈ przejrzyĂciej i wygodniej byïoby napisaÊ nazwÚ funkcji, a po niej jej argumenty. Taki wïaĂnie zapis moĝliwy
jest w jÚzyku Scala:
add(3)(5)

Jeszcze bardziej przejrzystÈ wersjÚ dopuszcza Haskell:
add 3 5

ByÊ moĝe takie uproszczenie pojawi siÚ w przyszïych wersjach Javy.
2.3.3. Funkcje wyĪszego rzĊdu

W punkcie 2.1.4 powstaïa metoda ïÈczÈca funkcje. Metoda ta byïa funkcyjna — przyjmowaïa krotkÚ dwóch funkcji jako swój argument i zwracaïa funkcjÚ. Zamiast metody moglibyĂmy jednak uĝyÊ funkcji! Ten szczególny rodzaj funkcji, przyjmujÈcy funkcje jako
argumenty i zwracajÈcy funkcje, nazywa siÚ funkcjami wyĝszego rzÚdu.
ûWICZENIE 2.4

Napisz funkcjÚ, która ïÈczy ze sobÈ dwie funkcje square i triple uĝywane w Êwiczeniu 2.2.
ROZWIĄZANIE 2.4

mwiczenie okaĝe siÚ bardzo proste, o ile zastosuje siÚ odpowiedniÈ procedurÚ. W pierwszej kolejnoĂci musimy napisaÊ typ. Funkcja bÚdzie dziaïaïa na dwóch argumentach,
czyli musi stosowaÊ czÚĂciowe rozwiniÚcie. Dwoma argumentami i zwracanym typem
bÚdÈ funkcjÚ od Integer do Integer:
Function<Integer, Integer>

Nadajmy tej czÚĂci nazwÚ T. Chcemy utworzyÊ funkcjÚ przyjmujÈcÈ argument typu T
(pierwszy argument) i zwracajÈcÈ funkcjÚ od T (drugi argument) do T (zwracana wartoĂÊ).
Typem funkcji jest wiÚc:
Function<T, Function<T, T>>
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ZastÚpujÈc T wïaĂciwÈ wartoĂciÈ, otrzymamy prawdziwy typ:
Function<Function<Integer, Integer>,
Function<Function<Integer, Integer>,
Function<Integer, Integer>>>

Gïównym problemem w tym przypadku jest dïugoĂÊ wiersza kodu. Implementacja okaĝe
siÚ znacznie prostsza niĝ typ:
x -> y -> z -> x.apply(y.apply(z));

Oto peïna postaÊ kodu:
Function<Function<Integer, Integer>,
Function<Function<Integer, Integer>,
Function<Integer, Integer>>> compose =
x -> y -> z -> x.apply(y.apply(z));

OczywiĂcie, kod moĝna zapisaÊ w jednym wierszu! Sprawděmy go za pomocÈ funkcji
square i triple:
Function<Integer, Integer> triple = x -> x * 3;
Function<Integer, Integer> square = x -> x * x;
Function<Integer, Integer> f = compose.apply(square).apply(triple);

W tym kodzie rozpoczynamy od zastosowania pierwszego argumentu. Otrzymujemy
w efekcie nowÈ funkcjÚ, w której moĝemy zastosowaÊ drugi argument. Wynikiem jest
funkcja stanowiÈca poïÈczenie dwóch argumentów funkcyjnych. StosujÈc nowÈ funkcjÚ
wzglÚdem wartoĂci 2, spowodujemy, ĝe najpierw 2 zostanie uĝyte dla triple, a nastÚpnie square bÚdzie uĝyte dla wyniku (odpowiada to definicji kompozycji funkcji).
System.out.println(f.apply(2));
36

ZwróÊ uwagÚ na kolejnoĂÊ parametrów: najpierw jest uĝywane triple i dopiero jego
wynik stanowi podstawÚ dla square.
2.3.4. Polimorficzne funkcje wyĪszego rzĊdu

Przedstawiona funkcja compose dziaïa, ale dokonuje kompozycji tylko i wyïÈcznie funkcji
z Integer do Integer. Czy nie byïoby bardziej interesujÈce, gdyby moĝna byïo realizowaÊ
kompozycjÚ dowolnych rodzajów funkcji, na przykïad z String na Double lub z Boolean
na Long? Jednak to tylko poczÈtek. W peïni polimorficzna funkcja compose umoĝliwiaïaby
kompozycjÚ dla Function<Integer, Function<Integer, Integer>>, czyli funkcji add i mult
napisanych w Êwiczeniu 2.3. Powinna równieĝ umoĝliwiÊ kompozycjÚ funkcji róĝnych
typów, o ile tylko typ zwracany przez jednÈ z nich pasuje do typu przyjmowanego przez
nastÚpnÈ.
ûWICZENIE 2.5 (TRUDNE)

Napisz polimorficznÈ wersjÚ funkcji compose.
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WSKAZÓWKA

PróbujÈc wykonaÊ to Êwiczenie, natkniesz siÚ na dwa problemy. Pierwszym jest brak
wïaĂciwoĂci polimorficznych w Javie. W Javie moĝna tworzyÊ polimorficzne klasy, interfejsy i metody, ale nie polimorficzne wïaĂciwoĂci. RozwiÈzaniem jest przechowywanie
funkcji w metodzie, klasie lub interfejsie, a nie we wïaĂciwoĂci.
Drugim problemem jest to, ĝe Java nie obsïuguje róĝnych wariantów, wiÚc próba rzutowania na przykïad Function<Integer, Integer> na Function<Object, Object> zakoñczy siÚ
bïÚdem kompilacji. Trzeba wspomóc JavÚ i wszystkie typy wskazywaÊ bardzo dokïadnie.
ROZWIĄZANIE 2.5

Pierwszym krokiem wydaje siÚ próba „uogólnienia” przykïadu z Êwiczenia 2.4:
<T, U, V> Function<Function<T, U>,
Function<Function<V, T>,
Function<V, U>>> higherCompose =
f -> g -> x -> f.apply(g.apply(x));

Nie jest to jednak moĝliwe, poniewaĝ Java nie obsïuguje samodzielnych, generycznych
wïaĂciwoĂci. Aby wïaĂciwoĂÊ byïa generyczna, musi powstaÊ w obrÚbie zakresu definiujÈcego typy parametrów. Jedynie klasy, interfejsy i metody mogÈ definiowaÊ typy parametrów, wiÚc wïaĂciwoĂÊ trzeba zdefiniowaÊ wewnÈtrz jednego z tych elementów. Najbardziej praktyczna bÚdzie metoda statyczna:
static <T, U, V> Function<Function<U, V>,
Function<Function<T, U>,
Function<T, V>>> higherCompose() {
return f -> g -> x -> f.apply(g.apply(x));
}
Warianty
Warianty opisują, w jaki sposób sparametryzowane typy zachowują siĊ w kwestii podtypów. Kowariancja oznacza, Īe Matcher<Red> bĊdzie traktowane jako podtyp Matcher
´<Color>, jeĞli Red jest podtypem Color. W takiej sytuacji mówi siĊ, Īe Matcher<T> jest
kowariantem T. JeĞli z drugiej strony Matcher<Color> jest traktowany jako podtyp Matcher
´<Red>, wtedy mówimy, Īe Matcher<T> jest kontrwariantem T. Choü w Javie Integer jest
podtypem Object, List<Integer> nie jest podtypem List<Object>. MoĪe siĊ to wydawaü
dziwne, ale List<Integer> jest Object, ale nie jest List<Object>. Z tego powodu Function
´<Integer, Integer> nie jest Function<Object, Object> (po tym wyjaĞnieniu wniosek ten nie
zaskakuje!).
W Javie wszystkie typy parametryzowane są niezmienne wzglĊdem ich parametrów.

Zauwaĝ, ĝe metoda o nazwie higherCompose() nie przyjmuje parametrów i zawsze zwraca
tÚ samÈ wartoĂÊ. To staïa. To, ĝe zostaïa zdefiniowana jako metoda, jest z tego punktu
widzenia nieistotne. To nie jest metoda zapewniajÈca kompozycjÚ funkcji. To jedynie
metoda zwracajÈca funkcjÚ do kompozycji funkcji.
Uwaĝaj na kolejnoĂÊ parametrów typów i na ich implementacjÚ jako parametrów
funkcji anonimowych. Wszystko przedstawia rysunek 2.3.
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Rysunek 2.3. Zwróü uwagĊ
na kolejnoĞü parametrów typów

MoglibyĂmy nadaÊ parametrom funkcji anonimowych bardziej znaczÈce nazwy, na przykïad uvFunction i tuFunction albo po prostu uv i tu, ale nie warto tego robiÊ. Nazwy sÈ
zawodne. PokazujÈ jedynie intencjÚ (programisty) i nic wiÚcej. Moĝna podmieniÊ nazwy
bez zauwaĝenia ĝadnej róĝnicy:
static <T, U, V> Function<Function<U, V>,
Function<Function<T, U>,
Function<T, V>>> higherCompose() {
return tuFunc -> uvFunc -> t -> tuFunc.apply(uvFunc.apply(t));
}

W tym przykïadzie tuFunc to funkcja od U do V, uvFunc to funkcja od T do U.
JeĂli potrzebne sÈ dodatkowe informacje na temat typów, moĝna zapisaÊ je na poczÈtku
kaĝdego parametru funkcji anonimowej, zamykajÈc typ i parametr w nawiasach:
static <T, U, V> Function<Function<U, V>,
Function<Function<T, U>,
Function<T, V>>> higherCompose() {
return (Function<U, V> f) -> (Function<T, U > g) -> (T x)
-> f.apply(g.apply(x));
}

Funkcji moĝemy uĝyÊ w nastÚpujÈcy sposób:
Integer x = Function.higherCompose().apply(square).apply(triple).apply(2);

Otrzymamy jednak bïÈd kompilacji:
Error:(39, 48) java: incompatible types:
...Function<java.lang.Integer,java.lang.Integer>
cannot be converted to ...Function<java.lang.Object,java.lang.Object>

Kompilator wskazuje, ĝe nie potrafiï okreĂliÊ prawdziwych typów dla parametrów typów
T, U i V, wiÚc dla wszystkich trzech uĝyï Object. Wiemy jednak, ĝe funkcje square i triple
uĝywajÈ typów Function<Integer, Integer>. JeĂli sÈdzisz, ĝe to wystarczajÈce informacje,
aby wywnioskowaÊ typy dla T, U i V, to jesteĂ mÈdrzejszy od Javy! Java próbuje iĂÊ w drugÈ
stronÚ i rzutuje Function<Integer, Integer> na Function<Object, Object>. ChoÊ Integer
to Object, Function<Integer, Integer> to nie Function<Object, Object>. Te dwa typy nie sÈ
powiÈzane, poniewaĝ w Javie typy sÈ niezmienne. Aby rzutowanie zadziaïaïo, typy
powinny byÊ kowariancjami, ale Java nie wie o tym zwiÈzku.
RozwiÈzaniem jest powrót do oryginalnego problemu i wspomoĝenie kompilatora
informacjÈ o prawdziwych typach T, U i V. Moĝemy to zrobiÊ, wstawiajÈc informacjÚ o typie
miÚdzy kropkÚ i nazwÚ metody:
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Integer x = Function.<Integer, Integer, Integer>higherCompose().apply(...

To maïo praktyczne, ale to nawet nie gïówny problem. CzÚsto grupuje siÚ funkcje takie
jak higherCompose w bibliotekÚ klas, a nastÚpnie chce siÚ zastosowaÊ import statyczny, aby
uproĂciÊ kod:
import static com.fpinjava. ... .Function.*;
...
Integer x = <Integer, Integer, Integer>higherCompose().apply(...;

Niestety, nie uda siÚ tego skompilowaÊ!
ûWICZENIE 2.6 (TYM RAZEM àATWE!)

Napisz funkcjÚ higherAndThen, która realizuje kompozycjÚ, ale odwrotnie, czyli higherCom
´pose(f, g) jest równowaĝne higherAndThen(g, f).
ROZWIĄZANIE 2.6
public static <T, U, V> Function<Function<T, U>, Function<Function<U, V>,
Function<T, V>>> higherAndThen() {
return f -> g -> x -> g.apply(f.apply(x));
}
Testowanie parametrów funkcji
JeĞli masz wątpliwoĞci co do kolejnoĞci parametrów, warto przetestowaü funkcje wyĪszego
rzĊdu za pomocą funkcji o innych typach. Testując funkcje od Integer do Integer, moĪna
doprowadziü do dwuznacznoĞci, poniewaĪ wszystko bĊdzie dziaáaü w obu kierunkach, wiĊc
trudno wykryü pomyákĊ. Oto przykáad testu sprawdzającego funkcje róĪnych typów:
public void TestHigherCompose() {
Function<Double, Integer> f = a -> (int) (a * 3);
Function<Long, Double> g = a -> a + 2.0;
assertEquals(Integer.valueOf(9), f.apply((g.apply(1L))));
assertEquals(Integer.valueOf(9),
Function.<Long, Double, Integer>higherCompose().apply(f).apply(g).apply(1L));
}
ZauwaĪ, Īe Java nie jest w stanie odgadnąü typów, wiĊc trzeba je wskazaü w momencie
wywoáywania funkcji higherCompose.

2.3.5. UĪycie funkcji anonimowych

Do tej pory korzystaliĂmy z funkcji nazwanych. Funkcje byïy implementowane jako klasy
anonimowe, ale instancje miaïy nazwy i przypisane jawnie typy. CzÚsto nie nadaje siÚ funkcjom nazw. Uĝywa siÚ ich jako instancji anonimowych. Przyjrzyjmy siÚ przykïadowi.
Zamiast pisaÊ:
Function<Double, Double> f = x -> Math.PI / 2 - x;
Function<Double, Double> sin = Math::sin;
Double cos = Function.compose(f, sin).apply(2.0);
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moĝemy uĝyÊ funkcji anonimowej:
Double cos = Function.compose(x -> Math.PI / 2 - x, Math::sin).apply(2.0);

Powyĝej uĝywamy metody compose zdefiniowanej statycznie w klasie Function. Nic nie
stoi na przeszkodzie, aby uĝyÊ funkcji wyĝszego rzÚdu:
Double cos = Function.<Double, Double, Double>higherCompose()
.apply(z -> Math.PI / 2 - z).apply(Math::sin).apply(2.0);
Referencje do metod
Poza funkcjami anonimowymi Java 8 wprowadza równieĪ referencjĊ do metody, która
jest skáadnią pozwalającą na zastąpienie funkcji anonimowej, jeĞli miaáaby siĊ skáadaü
z wywoáania metody z pojedynczym argumentem. Na przykáad:
Function<Double, Double> sin = Math::sin;
jest równowaĪne:
Function<Double, Double> sin = x -> Math.sin(x);
Tutaj sin jest metodą statyczną klasy Math. Gdyby byáa metodą instancji aktualnej klasy,
moglibyĞmy napisaü:
Function<Double, Double> sin = this.sin(x);
Przedstawiony zapis pojawi siĊ w ksiąĪce bardzo czĊsto, bo pozwala utworzyü z metody
funkcjĊ.

KIEDY KORZYSTAû Z FUNKCJI ANONIMOWYCH, A KIEDY Z NAZWANYCH?

Poza specjalnymi przypadkami, w których funkcji anonimowych nie moĝna zastosowaÊ,
to od uĝytkownika zaleĝy wybór miedzy funkcjÈ anonimowÈ a nazwanÈ. Ogólna zasada jest
nastÚpujÈca: jeĂli funkcja jest stosowana tylko raz, wersja anonimowa jest odpowiednia.
Stosowana tylko raz oznacza, ĝe jest napisana tylko raz. Nie oznacza to, ĝe zostanie
wywoïana tylko raz.
W poniĝszym przykïadzie definiujemy metodÚ, która oblicza kosinus wartoĂci typu
Double. Metoda uĝywa dwóch funkcji anonimowych, poniewaĝ korzysta z wyraĝenia
lambda i referencji do metody:
Double cos(Double arg) {
return Function.compose(z -> Math.PI / 2 - z, Math::sin).apply(arg);
}

Nie martw siÚ tworzeniem anonimowych instancji. Java nie zawsze tworzy nowe obiekty,
gdy zostanie wywoïana funkcja. Poza tym tworzenie egzemplarzy takich obiektów jest
tanie. Zamiast tego naleĝy zdecydowaÊ, czy uĝyÊ funkcji anonimowej czy nazwanej, na
podstawie czytelnoĂci kodu. JeĂli zaleĝy Ci na wydajnoĂci i poprawie wielokrotnoĂci
uĝycia, stosuj jak najczÚĂciej referencje do metod.
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ZGADYWANIE TYPU

Zgadywanie typu potrafi byÊ problemem w przypadku funkcji anonimowych. W poprzednim przykïadzie typy dwóch funkcji anonimowych mogïy byÊ odgadniÚte przez kompilator, poniewaĝ wie, ĝe metoda compose przyjmuje jako argumenty dwie funkcje:
static <T, U, V> Function<V, U> compose(Function<T, U> f, Function<V, T> g)

Nie zawsze taka sztuczka siÚ powiedzie. JeĂli zastÈpi siÚ drugi argument wyraĝeniem
lambda zamiast referencjÈ do metody:
Double cos(Double arg) {
return Function.compose(z -> Math.PI / 2 - z,
a -> Math.sin(a)).apply(arg);
}

kompilator siÚ pogubi i wyĂwietli nastÚpujÈcy komunikat o bïÚdzie:
Error:(64, 63) java: incompatible types: java.lang.Object cannot be converted
to double
Error:(64, 44) java: bad operand types for binary operator '-' first type: double
second type: java.lang.Object
Error:(64, 72) java: incompatible types: java.lang.Object cannot be converted
to java.lang.Double

Kompilator tak mocno siÚ pogubiï, ĝe wskazuje nawet na nieistniejÈcy bïÈd w kolumnie
44! BïÈd w kolumnie 63 jest jednak prawdziwy. ChoÊ wydaje siÚ to dziwne, Java nie jest
w stanie odgadnÈÊ typu drugiego argumentu. Aby kod udaïo siÚ skompilowaÊ, musimy
dodaÊ adnotacje o typie:
Double cos(Double arg) {
return Function.compose(z -> Math.PI / 2 - z,
(Function<Double, Double>) (a) -> Math.sin(a)).apply(arg);
}

To dobry powód, by polecaÊ stosowanie referencji do metod.
2.3.6. Funkcje lokalne

PrzekonaliĂmy siÚ, ĝe moĝemy definiowaÊ funkcje lokalnie w metodach, ale nie moĝemy
definiowaÊ metod wewnÈtrz metod.
Z drugiej strony, funkcje moĝna definiowaÊ wewnÈtrz funkcji bez najmniejszych problemów, jeĂli stosuje siÚ funkcje anonimowe (lambdy). NajczÚstszym formatem, który
siÚ widuje, sÈ osadzone lambdy:
public <T> Result<T> ifElse(List<Boolean> conditions, List<T> ifTrue) {
return conditions.zip(ifTrue)
.flatMap(x -> x.first(y -> y._1))
.map(x -> x._2);
}

Nie przejmuj siÚ, jeĂli nie rozumiesz, co robi ten kod. Dowiesz siÚ wszystkiego w nastÚpnych rozdziaïach. Waĝne jest tylko to, ĝe metoda flatMap przyjmuje funkcjÚ jako swój
argument (w postaci lambdy), a implementacja tej funkcji (kod po ->) definiuje nowÈ
lambdÚ, która odpowiada za lokalnie osadzonÈ funkcjÚ.
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Funkcje lokalne nie zawsze sÈ anonimowe. JeĂli sÈ to funkcje pomocnicze, czÚsto siÚ
je nazywa. W tradycyjnej Javie korzystanie z metod pomocniczych to czÚsta praktyka.
Metody te umoĝliwiajÈ uproszczenie kodu przez abstrakcjÚ pewnych fragmentów (przeniesienie rozwlekïej logiki w inne miejsce). To samo rozwiÈzanie pojawia siÚ dla funkcji,
ale moĝna go nie zauwaĝyÊ, bo dziÚki funkcjom anonimowym nie jest jawne. Moĝemy
zawsze uĝyÊ jawnie zadeklarowanych funkcji lokalnych, jak w poniĝszym przykïadzie,
który jest w zasadzie równowaĝny poprzedniemu:
public <T> Result<T> ifElse_(List<Boolean> conditions, List<T> ifTrue) {
Function<Tuple<Boolean, T>, Boolean> f1 = y -> y._1;
Function<List<Tuple<Boolean, T>>, Result<Tuple<Boolean, T>>> f2 =
x -> x.first(f1);
Function<Tuple<Boolean, T>, T> f3 = x -> x._2;
return conditions.zip(ifTrue)
.flatMap(f2)
.map(f3);
}

Jak wczeĂniej wspomniaïem, obie postacie (z lokalnie nazwanymi funkcjami i bez nich)
nieco siÚ róĝniÈ, co czasem moĝe mieÊ znaczenie. Zastosowanie nazwanych funkcji jawnie
wskazuje typy, co moĝe okazaÊ siÚ niezbÚdne, jeĂli kompilator nie potrafi wïaĂciwie
odgadnÈÊ typów.
Jest to nie tylko uĝyteczne dla kompilatora, ale stanowi takĝe sporÈ pomoc dla programisty próbujÈcego odgadnÈÊ stosowane typy. Jawne zapisanie oczekiwanych typów
pomaga odnaleěÊ miejsce, gdzie nie speïniono oczekiwañ.
2.3.7. DomkniĊcia

PokazaliĂmy, ĝe czyste funkcje nie mogÈ zaleĝeÊ od niczego innego poza ich argumentami,
gdy wyliczajÈ wynik. Metody Javy czÚsto korzystajÈ ze skïadowych klasy, odczytujÈc je,
a czasem nawet zapisujÈc. Metody mogÈ nawet korzystaÊ ze skïadowych statycznych
innych klas. Powiedziaïem, ĝe metody funkcyjne to metody szanujÈce transparentnoĂÊ
referencyjnÈ, czyli nie majÈ ĝadnych obserwowalnych efektów poza zwróceniem wartoĂci.
To samo dotyczy funkcji. Funkcje sÈ czyste, jeĂli nie majÈ ĝadnych obserwowalnych
efektów ubocznych.
Ale co z funkcjami (i metodami), które zwracajÈ wartoĂci zaleĝne nie tylko od argumentów, ale równieĝ od elementów znajdujÈcych siÚ w otaczajÈcym je Ărodowisku? Juĝ
widzieliĂmy takÈ sytuacjÚ. Elementy Ărodowiska otaczajÈcego moĝna potraktowaÊ jako
niejawne parametry uĝywajÈcych ich funkcji lub metod.
Funkcje anonimowe stawiajÈ dodatkowy wymóg: mogÈ mieÊ dostÚp tylko do lokalnych
zmiennych oznaczonych jako finalne. Nie jest to wymóg specyficzny dla funkcji anonimowych. To samo wymaganie istniaïo wczeĂniej dla klas anonimowych przed JavÈ 8.
Funkcje anonimowe równieĝ muszÈ siÚ do tego warunku dostosowaÊ, choÊ ograniczenie nieco zïagodzono. PoczÈwszy od Javy 8, elementy dostÚpne z poziomu klas anonimowych lub funkcji anonimowych mogÈ byÊ finalne w sposób niejawny. Nie trzeba ich
jawnie oznaczaÊ jako final, wystarczy ich nie modyfikowaÊ. Oto przykïad:
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public void aMethod() {
double taxRate = 0.09;
Function<Double, Double> addTax = price -> price + price * taxRate;
...
}

W tym przykïadzie funkcja addTax „domyka siÚ” nad zmiennÈ lokalnÈ taxRate. Kompilacja kodu powiedzie siÚ, jeĂli tylko zmienna taxRate nie bÚdzie modyfikowana, choÊ nie
wskazano jawnie, ĝe jest to zmienna typu final.
Poniĝszy przykïad nie skompiluje siÚ poprawnie, poniewaĝ zmienna taxRate nie jest
dïuĝej finalna w sposób niejawny:
public void aMethod() {
double taxRate = 0.09;
Function<Double, Double> addTax = price -> price + price * taxRate;
...
taxRate = 0.13;
...
}

PamiÚtaj, ĝe wymóg dotyczy tylko zmiennych lokalnych. Poniĝszy kod skompiluje siÚ
bez problemów:
double taxRate = 0.09;
public void aMethod() {
Function<Double, Double> addTax = price -> price + price * taxRate;
taxRate = 0.13;
...
}

W przedstawionym przykïadzie trzeba jawnie podkreĂliÊ, ĝe addTax nie jest funkcjÈ
wzglÚdem price, poniewaĝ nie gwarantuje uzyskiwania tego samego wyniku dla tego
samego argumentu. Moĝna jÈ jednak traktowaÊ jako funkcjÚ krotki (price, taxRate).
DomkniÚcia sÈ zgodne z czystymi funkcjami, jeĂli potraktuje siÚ je jako dodatkowe,
niejawne argumenty. MogÈ jednak sprawiÊ problemy w trakcie refektoryzacji kodu lub
gdy funkcje sÈ przekazywane jako parametry do innych funkcji. W konsekwencji powstaïy
program moĝe okazaÊ siÚ trudny w analizie i konserwacji.
Jednym ze sposobów uczynienia programów bardziej modularnymi jest uĝycie funkcji
z krotkami argumentów:
double taxRate = 0.09;
Function<Tuple<Double, Double>, Double> addTax
= tuple -> tuple._2 + tuple._2 * tuple._1;
System.out.println(addTax.apply(new Tuple<>(taxRate, 12.0)));

Korzystanie z krotek nie jest jednak wygodne, poniewaĝ Java nie oferuje jeszcze prostej
skïadni dla takich sytuacji. WyjÈtkiem sÈ tylko argumenty funkcji, gdzie mamy dostÚp
do notacji z nawiasami. Dla funkcji z krotkÈ musimy zdefiniowaÊ specjalny interfejs:
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interface Function2<T, U, V> {
V apply(T t, U u);
}

Interfejs stosujemy nastÚpnie dla funkcji anonimowych:
Function2<Double, Double, Double> addTax = (taxRate, price) > price + price * taxRate;
double priceIncludingTax = addTax.apply(0.09, 12.0);

Zauwaĝ, ĝe funkcje anonimowe to jedyne miejsce, gdzie Java umoĝliwia zastosowanie
notacji (x, y) dla krotek. Niestety, nie moĝna jej uĝyÊ do zwrócenia krotki z funkcji.
Moĝna takĝe uĝyÊ klasy BiFunction zdefiniowanej w Javie 8, która symuluje funkcjÚ
krotki dwóch argumentów. Jest teĝ BinaryOperator, która odpowiada funkcji krotki dwóch
argumentów tego samego typu, oraz DoubleBinaryOperator, dotyczÈca funkcji krotki dwóch
wartoĂci typu double. Wszystkie te moĝliwoĂci sÈ dobre, ale co zrobiÊ, jeĂli potrzebujemy trzech lub wiÚcej argumentów? MoglibyĂmy zdefiniowaÊ Function3, Function4 itd.,
ale rozwijanie funkcji to znacznie lepsze rozwiÈzanie. WïaĂnie z tego powodu nauczenie
siÚ uĝycia rozwijania funkcji jest tak waĝne. Na szczÚĂcie, sam mechanizm, jak mogïeĂ
siÚ przekonaÊ, jest bardzo prosty:
double tax = 0.09;
Function<Double, Function<Double, Double>> addTax
= taxRate -> price -> price + price * taxRate;
System.out.println(addTax.apply(tax).apply(12.00));

2.3.8. CzĊĞciowe zastosowanie funkcji i automatyczne rozwijanie

Wersje z domkniÚciem i rozwijaniem funkcji z poprzedniego przykïadu dajÈ ten sam
wynik i mogÈ wydawaÊ siÚ równowaĝne. W zasadzie „semantycznie” sÈ bardzo róĝne.
Jak wczeĂniej wskazaïem, oba parametry grajÈ róĝne role. Procent podatku nie powinien
siÚ czÚsto zmieniaÊ, ale cena bÚdzie ulegaïa zmianie przy kaĝdym wywoïaniu. WidaÊ to
wyraěnie w wersji z domkniÚciem. Funkcja domyka siÚ nad parametrem, który siÚ nie
zmienia (jest finalny). W wersji z rozwijaniem oba argumenty mogÈ siÚ zmieniaÊ przy
kaĝdym wywoïaniu, choÊ w praktyce procent podatku nie bÚdzie zmieniaï siÚ czÚĂciej
niĝ w wersji z domkniÚciem.
CzÚsto zdarzy siÚ, ĝe bÚdziemy potrzebowaÊ róĝnych procentowo podatków, poniewaĝ czÚĂÊ produktów bÚdzie wymagaïa jednej stawki, a czÚĂÊ innej. W tradycyjnej Javie
stosuje siÚ w takiej sytuacji klasÚ dziaïajÈcÈ trochÚ jak sparametryzowany „kalkulator
podatkowy”:
public class TaxComputer {
private final double rate;
public TaxComputer(double rate) {
this.rate = rate;
}
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public double compute(double price) {
return price * rate + price;
}
}

Klasa umoĝliwia utworzenie kilku róĝnych instancji TaxComputer dla kilku róĝnych stawek
podatku. Z poszczególnych instancji moĝna juĝ korzystaÊ tak czÚsto, jak to potrzebne:
TaxComputer tc9 = new TaxComputer(0.09);
double price = tc9.compute(12);

Ten sam efekt uzyskamy, wykonujÈc czÚĂciowe zastosowanie funkcji:
Function<Double, Double> tc9 = addTax.apply(0.09);
double price = tc9.apply(12.0);

Funkcja addTax pochodzi z koñca punktu 2.3.7.
Wyraěnie widaÊ, ĝe rozwiniÚcie i czÚĂciowe zastosowanie funkcji sÈ ze sobÈ blisko
powiÈzane. RozwiniÚcie funkcji zastÚpuje funkcjÚ, która korzysta z krotki, nowÈ funkcjÈ,
którÈ moĝna zastosowaÊ czÚĂciowo, argument po argumencie. To gïówna róĝnica miÚdzy
funkcjÈ rozwiniÚtÈ a funkcjÈ krotki. W funkcji krotki wszystkie argumenty wylicza siÚ
przed zastosowaniem funkcji. W wersji rozwiniÚtej wszystkie argumenty muszÈ byÊ znane,
zanim funkcja zostanie w peïni zastosowana, ale jeden argument moĝna wyliczyÊ przed
czÚĂciowym zastosowaniem. Nie trzeba stosowaÊ peïnego rozwiniÚcia. FunkcjÚ trzech
argumentów moĝna zmieniÊ na funkcjÚ krotki, która zwraca funkcjÚ wymagajÈcÈ tylko
jednego argumentu.
W programowaniu funkcyjnym rozwiniÚcie i czÚĂciowe zastosowanie stosuje siÚ tak
czÚsto, ĝe warto dokonaÊ ich abstrakcji, tak aby zapewniÊ jak najwiÚkszÈ automatyzacjÚ.
W poprzednich czÚĂciach pojawiïy siÚ tylko funkcje rozwiniÚte, a nie funkcje krotek.
Ma to pewnÈ zaletÚ — czÚĂciowe zastosowanie takiej funkcji jest bardzo proste.
ûWICZENIE 2.7 (BARDZO àATWE)

Napisz metodÚ funkcyjnÈ, która zastosuje czÚĂciowo funkcjÚ rozwiniÚtÈ, czyli zamieni
wersjÚ dwuargumentowÈ na jednoargumentowÈ.
ROZWIĄZANIE 2.7

Nie musisz nic robiÊ! Sygnatura tej metody ma postaÊ:
<A, B, C> Function<B, C> partialA(A a, Function<A, Function<B, C>> f)

Od razu widaÊ, ĝe czÚĂciowe zastosowanie pierwszego argumentu jest równie proste co
zastosowanie drugiego argumentu (funkcji) dla pierwszego:
<A, B, C> Function<B, C> partialA(A a, Function<A, Function<B, C>> f) {
return f.apply(a);
}

(JeĂli chcesz siÚ dowiedzieÊ, jak uĝyÊ partialA, zajrzyj do testu sprawdzajÈcego powyĝszy
zapis w kodzie doïÈczonym do ksiÈĝki).
Zauwaĝ, ĝe oryginalna funkcja byïa typu Function<A, Function<B, C>>, co oznacza
A ĺ B C. A co, jeĂli chcielibyĂmy czÚĂciowo zastosowaÊ funkcjÚ dla drugiego argumentu?
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ûWICZENIE 2.8

Napisz metodÚ, która zastosuje czÚĂciowo funkcjÚ rozwiniÚtÈ dwóch argumentów, ale
dla drugiego argumentu.
ROZWIĄZANIE 2.8

Dla wczeĂniejszej funkcji odpowiedziÈ byïaby metoda o nastÚpujÈcej sygnaturze:
<A, B, C> Function<A, C> partialB(B b, Function<A, Function<B, C>> f)

mwiczenie jest nieco trudniejsze, ale nadal proste, jeĂli zastanowimy siÚ nad typami.
PamiÚtaj, zawsze ufaj typom! Nie zapewniÈ natychmiastowego rozwiÈzania w kaĝdej
sytuacji, ale doprowadzÈ do niego. Ta funkcja ma tylko jednÈ moĝliwÈ implementacjÚ,
wiÚc jeĂli uda siÚ skompilowaÊ kod, znalazïeĂ wïaĂciwe rozwiÈzanie!
Wiemy, ĝe musimy zwróciÊ funkcjÚ od A do C. Moĝemy rozpoczÈÊ implementacjÚ,
piszÈc poniĝszy kod:
<A, B, C> Function<A, C> partialB(B b, Function<A, Function<B, C>> f) {
return a ->

W kodzie a to zmienna typu A. Po strzaïce musimy napisaÊ wyraĝenie, które skïada siÚ
z funkcji f i zmiennych a oraz b, ale musi przeksztaïciÊ siÚ w funkcjÚ od A do C. Funkcja
f to funkcja od A do B -> C, wiÚc zaczniemy od zastosowania jej wzglÚdem A:
<A, B, C> Function<A, C> partialB(B b, Function<A, Function<B, C>> f) {
return a -> f.apply(a)

Otrzymujemy funkcjÚ od B do C. Potrzebujemy C, ale mamy juĝ B, wiÚc odpowiedě jest
prosta:
<A, B, C> Function<A, C> partialB(B b, Function<A, Function<B, C>> f) {
return a -> f.apply(a).apply(b);
}

Mamy to! W zasadzie nie musieliĂmy robiÊ nic wiÚcej poza podÈĝaniem za typami.
Jak wczeĂniej wspomniaïem, najwaĝniejszÈ rzeczÈ jest posiadanie rozwiniÚtej wersji
funkcji. Zapewne bardzo szybko nauczysz siÚ pisaÊ funkcje rozwiniÚte w sposób bezpoĂredni. Zadaniem, które powraca jak bumerang, gdy zaczyna siÚ pisaÊ programy funkcyjne w Javie, jest zamiana metod z kilkoma argumentami na funkcje rozwiniÚte. Zadanie
jest wyjÈtkowo proste.
ûWICZENIE 2.9 (BARDZO àATWE)

Skonwertuj nastÚpujÈcÈ metodÚ na jej rozwiniÚty odpowiednik:
<A, B, C, D> String func(A a, B b, C c, D d) {
return String.format("%s, %s, %s, %s", a, b, c, d);
}

(Wiem, ĝe ta metoda jest caïkowicie bezuĝyteczna, ale to tylko Êwiczenie).
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ROZWIĄZANIE 2.9

Ponownie nie pozostaje nam nic innego niĝ zastÈpienie przecinków odpowiednimi
strzaïkami. PamiÚtaj jednak, aby zdefiniowaÊ funkcjÚ w strefie, która przyjmuje parametry typów, co dla wïaĂciwoĂci nie jest dostÚpne. Oznacza to koniecznoĂÊ zdefiniowania klasy, interfejsu lub metody ze wszystkimi wymaganymi parametrami typu.
Wykorzystamy w tym celu metodÚ. Najpierw zapisz parametry typów:
<A,B,C,D>

NastÚpnie dodaj zwracany typ. PoczÈtkowo wydaje siÚ to trudne, ale dotyczy to gïównie czytania zapisu. Napisz sïowo Function<, a póěniej pierwszy parametr i przecinek:
<A,B,C,D> Function<A,

NastÚpnie zrób to samo, ale z drugim typem parametru:
<A,B,C,D> Function<A, Function<B,

Kontynuuj, aĝ nie zostanie ĝaden parametr:
<A,B,C,D> Function<A, Function<B, Function<C, Function<D,

Dodaj zwracany typ i zamknij wszystkie otwarte nawiasy:
<A,B,C,D> Function<A, Function<B, Function<C, Function<D, String>>>>

Dodaj nazwÚ funkcji oraz nawiasy:
<A,B,C,D> Function<A, Function<B, Function<C, Function<D, String>>>> f() {
}

W czÚĂci implementacyjnej wymieñ wszystkie parametry, oddzielajÈc je strzaïkami
w prawo (zakoñcz wymienianie na strzaïce):
<A,B,C,D> Function<A, Function<B, Function<C, Function<D, E>>>> f() {
return a -> b -> c -> d ->
}

Na koñcu dodaj implementacjÚ, która jest taka sama, jak oryginalnej metody:
<A,B,C,D> Function<A, Function<B, Function<C, Function<D, String>>>> f() {
return a -> b -> c -> d -> String.format("%s, %s, %s, %s", a, b, c, d);
}

Te same zasady moĝna zastosowaÊ dla rozwijania funkcji krotki.
ûWICZENIE 2.10

Napisz metodÚ do rozwijania funkcji Tuple<A, B> na C.
ROZWIĄZANIE 2.10

Ponownie podÈĝaj za typami. Wiesz, ĝe metoda przyjmie parametr typu Function<Tuple
´<A, B>, C> i zwróci Function<A, Function<B, C>>, wiÚc sygnatura jest nastÚpujÈca:
<A, B, C> Function<A, Function<B, C>> curry(Function<Tuple<A, B>, C> f)
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Przejděmy do implementacji. Musimy zwróciÊ rozwiniÚtÈ funkcjÚ dwóch argumentów,
wiÚc zacznijmy od:
<A, B, C> Function<A, Function<B, C>> curry(Function<Tuple<A, B>, C> f) {
return a -> b ->
}

Na koñcu trzeba przeprowadziÊ okreĂlenie zwracanego typu. W tym celu uĝyj funkcji f
i zastosuj jÈ dla nowego Tuple zbudowanego z parametrów a i b:
<A, B, C> Function<A, Function<B, C>> curry(Function<Tuple<A, B>, C> f) {
return a -> b -> f.apply(new Tuple<>(a, b));
}

Ponownie, jeĂli uda siÚ skompilowaÊ taki kod, nie bÚdzie on bïÚdny. Ta pewnoĂÊ to
jedna z wielu zalet programowania funkcyjnego! (Nie zawsze jest to prawdÈ, ale w nastÚpnym rozdziale dowiesz siÚ, jak sprawiÊ, aby taka pewnoĂÊ pojawiaïa siÚ czÚĂciej).
2.3.9. Zamiana argumentów czĊĞciowo zastosowanych funkcji

JeĂli mamy funkcjÚ dwóch argumentów, moĝemy zechcieÊ zastosowaÊ tylko pierwszy
argument i otrzymaÊ czÚĂciowo zastosowanÈ funkcjÚ. Zaïóĝmy, ĝe funkcja ma postaÊ:
Function<Double, Function<Double, Double>> addTax = x -> y -> y + y / 100 * x;

Prawdopodobnie chcemy najpierw zastosowaÊ stawkÚ podatku, aby póěniej móc stosowaÊ dla niego dowolnÈ cenÚ:
Function<Double, Double> add9percentTax = addTax.apply(9.0);

Aby dodaÊ podatek do ceny, moĝna uĝyÊ kodu:
Double priceIncludingTax = add9percentTax.apply(price);

Wszystko dziaïa dobrze, ale co, jeĂli poczÈtkowa funkcja miaïa poniĝszÈ postaÊ?
Function<Double, Function<Double, Double>> addTax = x -> y -> x + x / 100 * y;

W tym przypadku cena to pierwszy argument. Zastosowanie tylko ceny nie ma sensu,
wiÚc jak w takiej sytuacji zastosowaÊ tylko stawkÚ podatku? (Zakïadamy, ĝe nie mamy
dostÚpu do oryginalnej implementacji funkcji).
ûWICZENIE 2.11

Napisz metodÚ, która zamienia argumenty rozwijanej funkcji.
ROZWIĄZANIE 2.11

Poniĝsza metoda zwraca rozwiniÚtÈ funkcjÚ z argumentami w odwrotnej kolejnoĂci. RozwiÈzanie moĝna uogólniÊ do dowolnej liczby argumentów i dowolnego ich uïoĝenia:
public static <T, U, V> Function<U, Function<T, V>> reverseArgs(Function<T,
Function<U, V>> f) {
return u -> t -> f.apply(t).apply(u);
}
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DziÚki tej metodzie moĝna zastosowaÊ czÚĂciowo dowolny z dwóch argumentów. JeĂli
na przykïad mamy funkcjÚ, która wylicza miesiÚcznÈ ratÚ dla poĝyczki o wskazanym
oprocentowaniu i kwocie:
Function<Double, Function<Double, Double>> payment = amount -> rate -> ...

moĝemy bardzo ïatwo utworzyÊ funkcjÚ o jednym argumencie, która wylicza pïatnoĂÊ
dla staïej kwoty i zmiennego oprocentowana, lub teĝ funkcjÚ dla staïego oprocentowania
i zmiennej kwoty.
2.3.10. Funkcje rekurencyjne

Funkcje rekurencyjne to wszechobecny element wiÚkszoĂci funkcyjnych jÚzyków programowania, choÊ rekurencja i programowanie i funkcyjne nie sÈ powiÈzane. Niektórzy
programiĂci jÚzyków funkcyjnych twierdzÈ nawet, ĝe rekurencja jest jak polecenie goto
w innych jÚzykach programowania i powinno siÚ go unikaÊ za wszelkÈ cenÚ. Niemniej,
jako programista funkcyjny powinieneĂ opanowaÊ rekurencjÚ do perfekcji, nawet jeĂli
póěniej bÚdziesz jej celowo unikaï.
Jak zapewne wiesz, Java jest ograniczona w kwestii rekurencji. Metody mogÈ wywoïywaÊ siebie same rekurencyjnie, ale oznacza to, ĝe stan obliczeñ jest kaĝdorazowo umieszczany na stosie aĝ do osiÈgniÚcia warunku granicznego, po którym nastÚpuje przywracanie wartoĂci ze stosu aĝ do zwrócenia wyniku. Rozmiar stosu moĝna zdefiniowaÊ, ale
wszystkie wÈtki stosujÈ ten sam rozmiar. Rozmiar domyĂlny zaleĝy od implementacji
Javy: od 320 kB w wersji 32-bitowej do 1064 kB w wersji 64-bitowej. Obie wartoĂci sÈ
stosunkowo maïe, jeĂli porównaÊ je z rozmiarem sterty sïuĝÈcej do przechowywania
obiektów. Oznacza to, ĝe liczba moĝliwych do wykonania kroków referencyjnych jest
dosyÊ niewielka.
OkreĂlenie, ile kroków rekurencyjnych moĝe obsïuĝyÊ Java, jest trudne, poniewaĝ
zaleĝy to od rozmiaru danych umieszczanych na stosie i rozmiaru stosu w momencie
rozpoczynania czÚĂci rekurencyjnej. Ogólnie moĝna przyjÈÊ, ĝe Java obsïuĝy od 5 do 6
tysiÚcy kroków.
Moĝemy sztucznie zwiÚkszyÊ ten rozmiar, poniewaĝ Java uĝywa wewnÚtrznie tzw.
mechanizmu memoizacji. Technika ta polega na zapamiÚtaniu wyniku funkcji lub metody
w pamiÚci w celu przyspieszenia póěniejszego dostÚpu do niej. Zamiast ponownie wyliczaÊ wynik, Java pobiera go po prostu z pamiÚci. Poza przyspieszeniem zwiÈzanym
z natychmiastowym dostÚpem do wyniku unikamy równieĝ czÚĂci procesu rekurencyjnego. Powrócimy jeszcze do tego tematu w rozdziale 4., w którym nauczymy siÚ tworzenia
w Javie rekurencji bazujÈcej na stosie. W dalszej czÚĂci tego rozdziaïu zaïóĝmy jednak,
ĝe rekurencja w Javie dziaïa w peïni poprawnie.
MetodÚ rekurencyjnÈ ïatwo zdefiniowaÊ. MetodÚ factorial(int n) zdefiniujemy jako
metodÚ zwracajÈcÈ 1, jeĂli argumentem jest 0, i n * factorial(n – 1) w pozostaïych
sytuacjach:
public int factorial(int n) {
return n == 0 ? 1 : n * factorial(n - 1);
}
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PrzypomnÚ, ĝe funkcja spowoduje przepeïnienie bufora dla n równego od 5000 do 6000,
wiÚc nie uĝywaj tego kodu w systemie produkcyjnym.
Pisanie metod rekurencyjnych jest proste, ale co z funkcjami rekurencyjnymi?
ûWICZENIE 2.12

Napisz rekurencyjnÈ funkcjÚ dla silni.
WSKAZÓWKA

Nie próbuj napisaÊ anonimowej funkcji rekurencyjnej, poniewaĝ aby funkcja mogïa
wywoïaÊ samÈ siebie, musi posiadaÊ nazwÚ, która jest znana przed ponownym wywoïaniem. Poniewaĝ powinna byÊ zdefiniowana, gdy wywoïuje samÈ siebie, oznacza to, ĝe
powinna byÊ zdefiniowana, zanim spróbuje siÚ jÈ zdefiniowaÊ!
ROZWIĄZANIE 2.12

Odstawmy na chwilÚ na bok ten problem typu, co byïo pierwsze — kura czy jajko.
Konwersja jednoargumentowej metody na funkcjÚ jest prosta. Typem jest Function
´<Integer, Integer>. Implementacja powinna byÊ taka sama jak dla metody:
Function<Integer, Integer> factorial = n -> n <= 1 ? n : n * factorial.apply(n – 1);

A teraz trudniejszy kawaïek. Kodu nie uda siÚ skompilowaÊ, poniewaĝ kompilator bÚdzie
narzekaï na Illegal self reference. Co to oznacza? W duĝym skrócie: kompilator analizuje kod definiujÈcy funkcjÚ factorial, w trakcie tego procesu zauwaĝa wywoïanie
funkcji factorial, która jeszcze nie zostaïa zdefiniowana.
W konsekwencji definicja lokalnie rekurencyjnej funkcji nie jest moĝliwa. Czy jednak moĝna zdefiniowaÊ takÈ funkcjÚ jako zmiennÈ skïadowÈ lub jako zmiennÈ statycznÈ? Nie rozwiÈĝe to problemu z referencjÈ do samego siebie, bo byïoby to równowaĝne
definicji zmiennej liczbowej w poniĝszy sposób:
int x = x + 1;

Problem trzeba rozwiÈzaÊ przez zadeklarowanie zmiennej i dopiero póěniejsze przypisanie jej wartoĂci. Moĝna to zrobiÊ w konstruktorze lub dowolnej innej metodzie, ale
najwygodniej wykorzystaÊ w tym celu inicjalizacjÚ. Oto przykïad:
int x;
{
x = x + 1;
}

Teraz wszystko dziaïa poprawnie, poniewaĝ skïadowe sÈ definiowane przez inicjalizacjÈ
(w trakcie definiowania zmienna otrzyma domyĂlnÈ wartoĂÊ — 0 dla int, null dla funkcji).
Fakt, ĝe zmienna jest równa null, przez pewien czas nie bÚdzie stanowiï problemu,
poniewaĝ chwilÚ póěniej wykona siÚ konstruktor (wyjÈtkiem moĝe byÊ sytuacja, gdy
inny kod stara siÚ wykorzystaÊ w miÚdzyczasie takÈ zmiennÈ). Uĝyjmy opisanej sztuczki
do zdefiniowania funkcji:
public Function<Integer, Integer> factorial;
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{
factorial = n -> n <= 1 ? n : n * factorial.apply(n - 1);
}

Sztuczka zadziaïa takĝe dla statycznie definiowanych funkcji:
public static Function<Integer, Integer> factorial;
static {
factorial = n -> n <= 1 ? n : n * factorial.apply(n - 1);
}

JedynÈ wadÈ tego podejĂcia jest to, ĝe pola nie moĝna zadeklarowaÊ jako final, co nie
jest szczególnie dobre z uwagi na fakt, iĝ programiĂci funkcyjni uwielbiajÈ niezmiennoĂÊ. Na szczÚĂcie, mamy do dyspozycji jeszcze jednÈ sztuczkÚ:
public final Function<Integer, Integer> factorial =
n -> n <= 1 ? n : n * this.factorial.apply(n - 1);

DodajÈc this. przed nazwÈ zmiennej, moĝemy odnieĂÊ siÚ do niej i jednoczeĂnie uĝyÊ
modyfikatora final. W implementacji statycznej zastÈp this nazwÈ doïÈczanej klasy:
public static final Function<Integer, Integer> factorial =
n -> n <= 1 ? n : n * FunctionExamples.factorial.apply(n - 1);

2.3.11. Funkcja toĪsamoĞciowa

W programowaniu funkcyjnym funkcje traktuje siÚ podobnie jak dane. MogÈ byÊ przekazywane jako argumenty do innych funkcji, mogÈ byÊ przez inne funkcje zwracane,
a takĝe mogÈ byÊ wykorzystywane w róĝnych operacjach, podobnie jak liczby caïkowite
i zmiennoprzecinkowe. W przyszïych programach bÚdziemy dla funkcji uĝywaÊ operatorów, co wymagaÊ bÚdzie pewnego neutralnego elementu. BÚdzie on dziaïaï podobnie
jak 0 dla dodawania, 1 dla mnoĝenia lub pusty tekst dla ïÈczenia tekstów.
Dodajmy funkcjÚ toĝsamoĂciowÈ do definicji klasy Function w postaci metody o nazwie
identity, która zwraca wïaĂnie tego typu funkcjÚ:
static <T> Function<T, T> identity() {
return t -> t;
}

Po dodaniu tej metody ukoñczyliĂmy tworzenie interfejsu Function, który przedstawia
listing 2.2.
Listing 2.2. Peána wersja interfejsu Function

public interface Function<T, U> {
U apply(T arg);
default <V> Function<V, U> compose(Function<V, T> f) {
return x -> apply(f.apply(x));
}
default <V> Function<T, V> andThen(Function<U, V> f) {
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return x -> f.apply(apply(x));
}
static <T> Function<T, T> identity() {
return t -> t;
}
static <T, U, V> Function<V, U> compose(Function<T, U> f,
Function<V, T> g) {
return x -> f.apply(g.apply(x));
}
static <T, U, V> Function<T, V> andThen(Function<T, U> f,
Function<U, V> g) {
return x -> g.apply(f.apply(x));
}
static <T, U, V> Function<Function<T, U>,
Function<Function<U, V>,
Function<T, V>>> compose() {
return x -> y -> y.compose(x);
}
static <T, U, V> Function<Function<T, U>,
Function<Function<V, T>,
Function<V, U>>> andThen() {
return x -> y -> y.andThen(x);
}
static <T, U, V> Function<Function<T, U>,
Function<Function<U, V>,
Function<T, V>>> higherAndThen() {
return x -> y -> z -> y.apply(x.apply(z));
}
static <T, U, V> Function<Function<U, V>,
Function<Function<T, U>,
Function<T, V>>> higherCompose() {
return (Function<U, V> x) -> (Function<T, U> y) -> (T z) -> x.apply(y.apply(z));
}

}

2.4. Interfejsy funkcyjne Javy 8
Funkcji anonimowych uĝywa siÚ w miejscach, gdzie dozwolony jest okreĂlony interfejs.
W ten sposób Java wie, jakie metody moĝe wywoïaÊ. Java nie wprowadza ĝadnych ograniczeñ co do nazewnictwa, co zdarza siÚ w innych jÚzykach. Jedynym ograniczeniem
jest, aby interfejs nie byï wieloznaczny, czyli posiadaï tylko jednÈ metodÚ abstrakcyjnÈ.
(RzeczywistoĂÊ jest nieco bardziej zïoĝona, bo niektóre metody siÚ nie liczÈ). Interfejsy tego
typu nazywa siÚ SAM (skrót od Single Abstract Method) lub interfejsami funkcyjnymi.
PamiÚtaj, ĝe wyraĝeñ lambda uĝywa siÚ nie tylko do tworzenia funkcji. W standardowej Javie 8 dostÚpnych jest wiele interfejsów funkcyjnych, choÊ nie wszystkie sÈ zwiÈzane z funkcjami. Najwaĝniejsze z nich wymieniïem poniĝej.
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Interfejs java.util.function.Function najbardziej przypomina interfejs Function
tworzony w tym rozdziale. Dodaje element wieloznaczny do typów parametrów
metod, co czyni je bardziej uĝytecznymi.
Interfejs java.util.function.Supplier jest równowaĝny funkcji bez argumentów.
W programowaniu funkcyjnym taki element to staïa, wiÚc na pierwszy rzut oka
moĝe nie wydawaÊ siÚ interesujÈcy, ale ma dwa bardzo konkretne sposoby uĝycia.
Po pierwsze, jeĂli nie jest transparentny referencyjnie (nie jest funkcjÈ czystÈ),
moĝe posïuĝyÊ do przekazania zmiennych danych (na przykïad czasu lub liczb
losowych). (Nie bÚdziemy korzystaÊ z takich niefunkcyjnych elementów!). Po drugie,
co bÚdzie dla nas interesujÈce, umoĝliwia leniwe wyliczanie wartoĂci. Powrócimy
do tego tematu w nastÚpnych rozdziaïach.
Interfejs java.util.function.Consumer nie dotyczy funkcji, ale efektów. (Nie jest
to efekt uboczny, poniewaĝ efekt jest jedynym wynikiem dziaïania Consumer, bo
niczego nie zwraca).
Interfejs java.lang.Runnable pozwala na uĝycie dla efektów, które dodatkowo nie
przyjmujÈ parametrów. ChoÊ lepiej do tego celu wykonaÊ osobny interfejs, bo
Runnable zbyt mocno kojarzy siÚ z wÈtkami i niektóre narzÚdzia do analizy statycznej kodu mogÈ zgïaszaÊ ostrzeĝenia, jeĂli bÚdzie uĝywany w innym kontekĂcie.

Java definiuje wiele innych interfejsów funkcyjnych (43 w pakiecie java.util.function),
ale z punktu widzenia programowania funkcyjnego sÈ one bezuĝyteczne. Wiele z nich
dotyczy typów podstawowych, a inne funkcji dwuargumentowych. IstniejÈ teĝ wersje
specjalne dla operacji (funkcji o dwóch argumentach tego samego typu).
W ksiÈĝce nie bÚdÚ poruszaï zbyt czÚsto tematu standardowych funkcji Javy 8. To
celowe dziaïanie. To nie jest ksiÈĝka o Javie 8. To ksiÈĝka o programowaniu funkcyjnym,
która do prezentacji przykïadów wykorzystuje jÚzyk Java. Nauka polega na konstruowaniu
elementów, a nie uĝyciu gotowych klocków. JeĂli dobrze poznasz wszystkie elementy,
bÚdziesz mógï sam zdecydowaÊ, czy korzystaÊ z wïasnych funkcji, czy z rozwiÈzañ proponowanych przez JavÚ 8. Tworzony w ksiÈĝce interfejs Function przypomina interfejs
o tej samej nazwie z Javy 8. Nie uĝywa elementów wieloznacznych dla argumentów, aby
nie gmatwaÊ kodu prezentowanego w ksiÈĝce. Z drugiej strony, Function z Javy 8 nie
definiuje compose i andThen jako funkcji wyĝszego rzÚdu, ale jako metody. Poza tymi róĝnicami obie implementacje Function sÈ wymienne.

2.5. Debugging funkcji anonimowych
Wykorzystanie funkcji anonimowych promuje nowy sposób pisania kodu. Kod, który
wczeĂniej pisany byï jako kilka krótkich wierszy kodu, zastÚpowany jest dïugimi jednowierszowcami, takimi jak:
public <T> T ifElse(List<Boolean> conditions, List<T> ifTrue, T ifFalse) {
return conditions.zip(ifTrue).flatMap(x -> x.first(y -> y._1))
.map(x -> x._2).getOrElse(ifFalse);
}
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(Implementacja metody ifElse zostaïa podzielona na dwa wiersze tylko z powodu dïugoĂci wiersza w ksiÈĝce. W kodzie aplikacji bÚdzie to jeden dïugi wiersz kodu).
W Javie od wersji 5 do 7 ten sam kod moĝna zapisaÊ bez funkcji anonimowych
w sposób przedstawiony na listingu 2.3.
Listing 2.3. Jednowierszowa metoda z funkcjami anonimowymi zapisana w starszej
wersji jĊzyka Java

public <T> T ifElse(List<Boolean> conditions, List<T> ifTrue, T ifFalse) {
Function<Tuple<Boolean, T>, Boolean> f1 =
new Function<Tuple<Boolean, T>, Boolean>() {
public Boolean apply(Tuple<Boolean, T> y) {
return y._1;
}
};
Function<List<Tuple<Boolean, T>>, Result<Tuple<Boolean, T>>> f2 =
new Function<List<Tuple<Boolean, T>>, Result<Tuple<Boolean, T>>>() {
public Result<Tuple<Boolean, T>> apply(List<Tuple<Boolean, T>> x) {
return x.first(f1);
}
};
Function<Tuple<Boolean, T>, T> f3 =
new Function<Tuple<Boolean, T>, T>() {
public T apply(Tuple<Boolean, T> x) {
return x._2;
}
};

}

Result<List<Tuple<Boolean, T>>> temp1 = conditions.zip(ifTrue);
Result<Tuple<Boolean, T>> temp2 = temp1.flatMap(f2);
Result<T> temp3 = temp2.map(f3);
T result = temp3.getOrElse(ifFalse);
return result;

OczywiĂcie, napisanie i póěniejsze czytanie wersji z funkcjami anonimowymi jest znacznie prostsze. Wersje sprzed Javy 8 byïy czÚsto zbyt zïoĝone, aby udawaïo siÚ je zaakceptowaÊ. Gdy jednak dochodzimy do debugowania, wersja z funkcjami anonimowymi
zaczyna stanowiÊ wyzwanie. JeĂli jeden wiersz kodu jest równowaĝny wczeĂniejszym 20,
jak umieĂciÊ w nim punkt wstrzymania, aby znaleěÊ potencjalny bïÈd? Nie wszystkie
debuggery sÈ przygotowane, aby dziaïaÊ efektywnie z funkcjami anonimowymi. Prostym
rozwiÈzaniem jest podziaï wersji jednowierszowej na kilka osobnych wierszy:
public <T> T ifElse(List<Boolean> conditions, List<T> ifTrue, T ifFalse) {
return conditions.zip(ifTrue)
.flatMap(x -> x.first(y -> y._1))
.map(x -> x._2)
.getOrElse(ifFalse);
}
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W ten sposób punkty wstrzymania moĝna okreĂliÊ osobno dla kaĝdego fizycznego wiersza.
To z pewnoĂciÈ rozwiÈzanie uïatwiajÈce czytanie kodu (i umieszczanie go w ksiÈĝkach).
Niestety, nie rozwiÈzuje naszego gïównego problemu, bo kaĝdy wiersz nadal zawiera
wiele elementów, które nieïatwo sprawdziÊ w tradycyjnych debuggerach.
Aby zmniejszyÊ znaczenie tej kwestii, warto intensywnie testowaÊ testami jednostkowymi kaĝdy komponent. Oznacza to sprawdzenie kaĝdej metody i kaĝdej funkcji jako
argumentu do kaĝdej z metod. To nic trudnego. W powyĝszym kodzie uĝyliĂmy po kolei:
List.zip, Option.flatMap, List.first, Option.map i Option.getOrElse. To, co robi kaĝda
z tych metod, moĝna dobrze przetestowaÊ. ChoÊ jeszcze tego nie wiesz, zbudujemy
w nastÚpnych rozdziaïach komponenty Option i List, a takĝe napiszemy implementacje
metod map, flatMap, first, zip i getOrElse (oraz wielu innych). Jak siÚ przekonasz, metody
te sÈ czysto funkcyjne. Nie mogÈ zgïosiÊ ĝadnych wyjÈtków i zawsze zwracajÈ oczekiwany wynik bez dodatkowych dziaïañ ubocznych. JeĂli wiÚc sÈ w peïni przetestowane,
nie moĝe staÊ siÚ nic zïego.
Od strony funkcji przedstawiony kod uĝywa trzech róĝnych:
Q
Q
Q

x x.first
y y._1
x x._2

Pierwsza funkcja nie moĝe zgïosiÊ ĝadnego wyjÈtku, poniewaĝ x nie moĝe byÊ równe null
(przyczyny poznasz w rozdziale 5.), a metoda first równieĝ nie zgïasza wyjÈtków.
Druga i trzecia funkcja nie moĝe zgïosiÊ wyjÈtku NullPointerException, poniewaĝ Tuple
nie moĝna utworzyÊ z argumentu z wartoĂciÈ null. (Kod klasy Tuple znajduje siÚ w rozdziale 1.). Rysunek 2.4 przedstawia funkcje w ich anonimowej formie.

Rysunek 2.4. Funkcje w anonimowej formie

To jeden z obszarów, w których programowanie funkcyjne bryluje — jeĂli ĝaden z komponentów nie moĝe zawieĂÊ, caïy program równieĝ nie zawiedzie. W programowaniu
imperatywnym komponenty mogÈ dziaïaÊ poprawnie w testach, ale nie dziaïaÊ w systemie
produkcyjnym z powodu niedeterministycznego zachowania. JeĂli zachowanie komponentu zaleĝy od warunków zewnÚtrznych, nie moĝna go w peïni przetestowaÊ. Nawet jeĂli
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komponent nie wykazuje ĝadnych problemów testowany jednostkowo, nie wiadomo, czy
kompozycja wielu komponentów nie spowoduje bïÚdnego dziaïania. W programowaniu
funkcyjnym nie ma takich sytuacji. JeĂli komponenty zachowujÈ siÚ deterministycznie,
podobnie bÚdzie z ich kompozycjÈ.
OczywiĂcie, nadal pozostaje wiele miejsc mogÈcych doprowadziÊ do bïÚdów. Program
moĝe nie realizowaÊ zadania, które powinien, bo komponenty zïoĝono w niewïaĂciwy
sposób. Niemniej bïÚdy implementacyjne nie mogÈ doprowadziÊ do nieoczekiwanego
zawieszenia siÚ aplikacji. WyïÈczenie siÚ aplikacji moĝe spowodowaÊ przekazanie referencji o wartoĂci null do konstruktora Tuple. Aby wychwyciÊ taki bïÈd, nie potrzeba jednak
debuggera.
PodsumowujÈc: debugowanie programów funkcyjnych wykorzystujÈcych funkcje anonimowe jest trudniejsze niĝ programów imperatywnych, ale z drugiej strony potrzeba
znacznie mniej debugowania, jeĂli sprawdzono poprawnoĂÊ dziaïania elementów skïadowych. PamiÚtaj, ĝe wszystkie stwierdzenia pozostanÈ prawdziwe tylko wtedy, gdy
zgïoszony wyjÈtek wyïÈcza program. Zajmiemy siÚ tÈ kwestiÈ w rozdziale 6. PrzypomnÚ,
ĝe domyĂlnie zgïoszenie wyjÈtku lub bïÚdu spowoduje wyïÈczenie tylko i wyïÈcznie
wÈtku, w którym to miaïo miejsce, a nie caïej aplikacji. Nawet bïÈd OutOfMemoryError
moĝe nie wyïÈczyÊ caïej aplikacji, wiÚc odpowiednia obsïuga takiej sytuacji spoczywa
na programiĂcie.

2.6. Podsumowanie
Q
Funkcja to relacja miÚdzy zbiorem ěródïowym i zbiorem docelowym. OkreĂla zwiÈzek miÚdzy elementami zbioru ěródïowego (dziedzina) i elementami zbioru docelowego (przeciwdziedzina).
Q
Funkcje czyste nie majÈ ĝadnych widocznych efektów poza zwróceniem wartoĂci.
Q
Funkcje przyjmujÈ tylko jeden argument, który moĝe byÊ krotkÈ z kilkoma
wartoĂciami.
Q
Funkcje krotek moĝna rozwinÈÊ, aby móc stosowaÊ je dla pojedynczych elementów krotki.
Q
Gdy dla rozwiniÚtej funkcji zastosujemy czÚĂÊ argumentów, mówimy o jej czÚĂciowym zastosowaniu.
Q
W Javie funkcje mogÈ byÊ reprezentowane przez metody, funkcje anonimowe, referencje do metod i klasy anonimowe.
Q
Referencje do metod to zalecany sposób reprezentacji funkcji.
Q
Moĝna tworzyÊ kompozycje funkcji, aby generowaÊ nowe funkcje.
Q
Funkcje mogÈ wywoïywaÊ same siebie w sposób rekurencyjny, ale gïÚbia rekurencji jest ograniczona rozmiarem stosu.
Q
Referencje do metod i funkcje anonimowe mogÈ pojawiÊ siÚ w miejscach, w których
Java oczekuje interfejsu funkcyjnego.
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obracanie, 311
odwzorowanie, 310
rekurencyjne kierunki przejĂcia, 291
rozmiar, 287
równowaĝenie, 311, 314
samobalansujÈce siÚ, 320
usuwanie elementów, 298, 330
wstawianie elementu, 325
wysokoĂÊ, 287
zaawansowane, 319–349
zwijanie, 304, 307
drzewo
binarne, 286, 288, 292
binarne wyszukiwania, 288
czerwono-czarne, 321
liĂciaste, 288
niezbalansowane, 287
perfekcyjne, 287
uporzÈdkowane, 289
zrównowaĝone, 287
dziaïanie aktorów, 408
dziennik zdarzeñ, 379
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E
efekty, 221, 374, 442
dla poraĝek, 377
uboczne, 26, 31, 374
element zerowy, 242
elementy funkcyjne, 453
eliminacja wywoïania ogonowego, 119
emulacja operatorów logicznych, 261

F
filtrowanie list, 171
FP, functional programming, 23
framework aktora, 405
ograniczenia, 405
projektowanie interfejsów, 405
Frege, 469
Functional Java, 470
funkcje, 40
anonimowe, 53, 61
bez argumentów, 352
czÚĂciowe, 42, 178
lokalne, 63
odwrotne, 42
podwójnie rekurencyjne, 128
polimorficzne, 52, 58
pomocnicze, 64
rekurencji ogonowej, 127
rekurencyjne, 71, 126
toĝsamoĂciowe, 73
wyĝszego rzÚdu, 57
z czÚĂciowym rozwiniÚciem, 57
z kilkoma argumentami, 43
z rekurencjÈ ogonowÈ, 120
funkcjonalnoĂci funkcji, 55
funkcyjne
rozwiÈzywanie problemów, 425
wejĂcie-wyjĂcie, 373, 387

G

H
Haskell, 467

I
implementacja
AbstractActor, 407
AbstractReader, 381
ConsoleReader, 382
drzewa binarnego, 292
efektów, 375
FileReader, 385
generatora liczb losowych, 354
kopca lewostronnego, 338
listy, 153
ReadFile, 385
wersji leniwej, 261
implementacje rekurencyjne, 109, 119
informacje o bïÚdach, 201
interfejs
Actor, 406
ActorContext, 406
Effect, 375
Function, 73
generatora liczb losowych, 353
IO, 391
MessageProcessor, 406
TailCall, 122
interfejsy funkcyjne, 50, 74
iteracje, 92

J
Javaslang, 470
jÚzyk
Frege, 469
Haskell, 467
Kotlin, 468
Scala, 468
JSOM, 440

generator liczb losowych, 352
gïowa, 96
gra w ping-ponga, 410
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K
klasa
AbstractActor, 407
AbstractReader, 381
Behavior, 413
Case, 91
Console, 391, 399
ConsoleReader, 382
Effect, 87
Either, 204
FileReader, 385
Manager, 411, 413
Map, 209, 214, 330, 334
Memoizer, 142
Option, 182, 195
Optional, 187, 197, 454
Payment, 31
PropertyReader, 439
ReadFile, 385
Result, 87, 206, 212, 216
ScriptReader, 386
Stream, 263, 266, 273, 281
TailCall, 125
Toon, 210, 215
Tree, 293
Tuple, 32
klasy
anonimowe, 50
Map, 333
Validate, 198
kolejka priorytetowa, 150, 343,
Patrz takĝe protokóï
kolekcje danych, 147
kompozycja
funkcji, 442
klasy Either, 204
List, 233
List z Option, 193
obiektów Option, 185
ogromnej liczby funkcji, 134
operacji na stanie, 359
Option, 227
Result, 233
wyników, 224
komunikat o bïÚdzie, 432
konstrukcja if ... else, 88
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konstruktor, 411
konwersja programu imperatywnego, 440
kopia defensywna, 152
kopiec lewostronny, 338
Kotlin, 468
kowariancja, 59

L
lenistwo, 258, 262, 271
leniwe
ewaluacje, 34
listy, 263
obliczenia, 257
liczby losowe, 352
limity abstrakcji, 36
listy, 95, 147
abstrakcja typowych operacji, 238
automatyczne przetwarzanie równolegïe,
251
dodawanie elementów, 152
dostÚp do elementów, 241
dzielenie, 243
filtrowanie, 171
funkcje, 248
funkcyjne dodawanie, 97
gïowa, 153
implementacja, 153
jednokierunkowe, 153
leniwe, 263
ïÈczenie, 160
oczekiwana wydajnoĂÊ, 149
odwrócenie, 102
odwzorowanie, 171
ogon, 153
operacje dodatkowe, 158
podziaï na podlisty, 252
poszukiwanie podlist, 247
redukcja, 97
referencji odwrotnych, 106
rozszywanie, 238
stosowanie efektów, 104
usuwanie elementów, 152
usuwanie z koñca, 162
wspóïdzielenie danych, 156
wydajnoĂÊ, 230, 233
zaawansowana obsïuga, 229
zszywanie, 238
zwijanie, 97, 163
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ïÈczenie
list, 160
opcji, 191
operacji wejĂcia-wyjĂcia, 389

M
mapowanie, 330
kompozycji, 103
poraĝek, 217
maszyna stanowa, 365
memoizacja, 137, 231
automatyczna, 140
funkcji, 143
niejawna, 139
w funkcjach rekurencyjnych, 138
wady, 231
wyliczonych wartoĂci, 265
zalety, 231
metoda
equals, 195
foldLeft, 169, 306
foldRight, 169, 273
forEach, 227
forEachOrThrow, 227
get, 209
getOrThrow, 197
hashcode, 195
headOption, 281
length, 230
mapFailure, 219
onReceive, 421
readXmlFile, 449
reduce, 36
Result.Empty, 281
run, 398
validate, 198
metody
fabryczne, 220, 439
funkcyjne, 45
klasy List, 233
klasy Manager, 413
logiczne, 259
rekurencyjne, 123
model aktora, 402
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modyfikacja
na miejscu, 151
strumienia, 268
monady, 461
monitor pamiÚci, 217

N
narzÚdzia dla Option, 195
nazwa, 86
nazwy elementów, 450
notacja
funkcyjna, 49
obiektowa, 49

O
obracanie drzew, 311
obsïuga
bïÚdów i wyjÈtków, 82, 201, 212, 450
danych, 147, 285
danych opcjonalnych, 175, 215
list, 229
Result, 216
stanu, 357, 363
strumieni nieskoñczonych, 278
wejĂcia, 390
wyniku obliczeñ, 82
zmian stanu, 351
zmiany stanu aktora, 404
zrównoleglenia, 403
odczyt
danych, 380
XML, 440
z konsoli, 380
z pliku, 384
pliku wïaĂciwoĂci, 430
wïaĂciwoĂci
dowolnych typów, 437
jako listy, 435
jako tekstu, 431
z pliku, 430
wyliczeñ, 436
odgaïÚzienie, 286
odwzorowanie, 330
drzew, 310
list, 171
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ogon, 96
OOP, Object-oriented Programming, 24
operacje
na listach, 238
na stanie, 358
rekurencyjne, 361
wejĂcia-wyjĂcia, 389

P
pÚtle, 92
plik wïaĂciwoĂci, 430
pliki XML, 440
poddrzewo, 286
podejmowanie decyzji, 88
podlisty, 252
poszukiwanie podlist, 247
predykat, 107, 216
problem, 425
wydajnoĂci, 418
z typem argumentu, 448
program czytnika XML, 445
programowanie
funkcyjne, FP, 23
imperatywne, 137, 394
obiektowe, OOP, 24
protokóï
FIFO, 336
LIFO, 336
przejĂcie poziomami, 291
przekazywanie danych, 376
przetwarzanie elementu na parametr, 449

R
redukcja, 166
listy, 98
referencja
do metod, 62
do obiektów, 231
null, 175, 177, 280
rekurencja, 118, 163
odwrotna, 106, 118, 139
ogonowa, 128
relacja, 40
rodzaje list, 148, 149
rozmiar referencji, 231
rozszerzanie typu IO, 393
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rozszerzenie Cyclops, 470
rozwijanie funkcji, 44
równolegïe
przetwarzanie list, 251
przetwarzanie podlist, 253
wykonywanie obliczeñ, 410
równowaĝenie drzew, 311, 314
rygor, 258, 259

S
SAM, Single Abstract Method, 375
Scala, 468
skïadanie funkcji, 53
sïownik, 330
sprawdzanie poprawnoĂci adresu, 81
statyczne metody fabryczne, 439
sterta, 101
stos, 109, 131, 396, 399
stosowanie efektów, 221, 442
struktury
kopca lewostronnego, 339
sterujÈce, 80
strumieñ, 268, 455
nieskoñczony, 278

¥
Ăledzenie wyliczania, 276

T
tablice asocjacyjne, 330
TCE, Tail Call Elimination, 119
TCO, Tail Call Optimization, 119
testowanie, 195
parametrów funkcji, 61
transparentnoĂÊ referencyjna, 28
trwaïe struktury danych, 152
tworzenie
dziennika zdarzeñ, 379
list, 95
maszyny stanowej, 365
typ
Either, 203, 227
funkcji, 54
IO, 390, 395, 396
List, 193
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typ
List<Option<A>>, 193
List<Result>, 235
Option, 180, 227
Result, 206, 227
Result<List>, 235
Stream, 263
typy, 109
standardowe, 109
wartoĂci, 112

U
uporzÈdkowane drzewa binarne, 288
uĝycie
drzew czerwono-czarnych, 330
funkcji, 39
anonimowych, 61
nazwanych, 62
klasy Map, 334
kolejek priorytetowych, 337
Option, 187, 196

W
walidacja
adresu e-mail, 80, 91
danych, 426
wartoĂci
opcjonalne, 184
znacznikowe, 176
wejĂcie-wyjĂcie, 373, 387
wÚzeï, 286
wskaěnik null, 176
wspóïdzielenie
danych, 156
zmiennego stanu, 401

Kup książkę

wydajnoĂÊ, 320, 418
listy, 149
wyjÈtek
IOException, 202
StackOverflowException, 273
wyliczanie
leniwe, 265
na ĝÈdanie, 265
wartoĂci, 281
wyraĝenia lambda, 453
wyszukiwanie wszerz, 291
wywoïanie ogonowe, TCO, 119
wzglÚdna oczekiwana wydajnoĂÊ listy, 149
wzorce
Result, 209
stanu, 364

Z
zamiana argumentów, 70
zasady funkcyjne, 31
zgadywanie typu, 63
zïoĝenie funkcji, 43, 52
zïoĝonoĂÊ algorytmu, 149
zmiany stanu, 351
zwarcia, 259
zwijanie
drzewa, 304
list, 163
strumieni, 273
zwracanie elementów wykonawczych, 84
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