Protokoły, rozszerzenia i obsługa błędów
W poprzedniej części dowiedziałeś się, jak reprezentować złożone obiekty za pomocą klas lub struktur
oraz jak używać wyliczeń do grupowania powiązanych wartości. Aby zakończyć sekcję o Swift, poznasz
protokoły, rozszerzenia i obsługę błędów. Protokoły definiują schemat metod, właściwości i innych
wymagań, które mogą być przyjęte przez klasę, strukturę lub wyliczenie. Rozszerzenia umożliwiają
udostępnianie nowych funkcji dla istniejącej klasy, struktury lub wyliczenia. Obsługa błędów obejmuje
sposób reagowania na błędy w programie i ich odzyskiwania. Pod koniec tej części będziesz mógł pisać
własne protokoły spełniające wymagania swoich aplikacji, używać rozszerzeń, aby dodawać nowe
możliwości do istniejących typów i obsługiwać warunki błędów w swoich aplikacjach bez awarii. W tym
rozdziale zostaną omówione następujące tematy:
• Zrozumienie protokołów
• Zrozumienie rozszerzeń
• Odkrywanie obsługi błędów
Zrozumienie protokołów
Protokoły są jak plany, które określają, jakie właściwości lub metody powinien mieć obiekt. Po
zadeklarowaniu protokołu klasy, struktury i wyliczenia mogą przyjąć ten protokół i zapewnić własną
implementację dla wymaganych właściwości i metod. Oto jak wygląda deklaracja protokołu:
protocol ProtocolName {
var readWriteProperty1 {get set}
var readOnlyProperty2 {get}
methodName1()
methodName2()
}
Podobnie jak klasy i struktury, nazwy protokołów zaczynają się od wielkiej litery. Właściwości należy
zadeklarować za pomocą słowa kluczowego var. Używasz {get set}, jeśli chcesz, aby właściwość mogła
być odczytywana lub zapisywana, a {get}, jeśli chcesz, aby właściwość była tylko do odczytu. Zauważ,
że po prostu określasz nazwy właściwości i metod. Implementacja odbywa się w przyjmującej klasie,
strukturze lub wyliczeniu. Aby pomóc Ci zrozumieć protokoły, wyobraź sobie aplikację używaną przez
restaurację typu fast-food. Kierownictwo postanowiło pokazywać liczbę kalorii w serwowanych
posiłkach. Aplikacja ma obecnie następującą klasę, strukturę i wyliczenie, a żadna z nich nie ma
zaimplementowanej liczby kalorii:
• Zajęcia z burgerami
• Struktura Fries
• Wyliczenie sosów
Dodaj następujący kod do swojego placu zabaw, aby zadeklarować klasę Burger, strukturę Fries i
wyliczenie Sauce:
class Burger {

}
struct Fries {
}
enum Sauce {
case chili
case tomato
}
Reprezentują one istniejącą klasę, strukturę i wyliczenie w aplikacji. Nie przejmuj się pustymi
definicjami, ponieważ nie są one wymagane w tej lekcji. Jak widać, żaden z nich nie ma obecnie liczenia
kalorii. Przyjrzyjmy się, jak pracować z protokołami, aby określić właściwości i metody potrzebne do
zaimplementowania liczby kalorii. Zaczniesz od zadeklarowania protokołu, który określa wymagane
właściwości i metody w następnej sekcji.
Tworzenie deklaracji protokołu
Stwórzmy protokół, który określa wymaganą właściwość, kalorie i metodę description(). Wpisz
następujące polecenie w swoim placu zabaw nad deklaracjami klasy, struktury i wyliczenia:
protocol CalorieCount {
var calories: Int { get }
func description() -> String
}
Ten protokół nazywa się CalorieCount. Określa, że każdy obiekt, który go przyjmuje, musi mieć
właściwość kalorii, która przechowuje liczbę kalorii, oraz metodę description(), która zwraca ciąg. { get
} oznacza, że wystarczy tylko odczytać wartość zapisaną w kaloriach i nie trzeba do niej wpisywać.
Należy zauważyć, że definicja metody description() nie jest określona, ponieważ zostanie to zrobione
w klasie, strukturze lub wyliczeniu. Aby zaadaptować protokół, wystarczy wpisać dwukropek po nazwie
klasy, a następnie nazwę protokołu i zaimplementować wymagane właściwości i metody. Aby klasa
Burger była zgodna z tym protokołem, zmodyfikuj swój kod w następujący sposób:
class Burger: CalorieCount {
let calories = 800
func description() -> String {
return "This burger has \(calories) calories"
}
}
Jak widać, właściwość kalorii i metoda description() zostały dodane do klasy Burger. Mimo że protokół
określa zmienną, można tutaj użyć stałej, ponieważ protokół wymaga tylko uzyskania wartości kalorii,
a nie jej ustawiania. Sprawmy, aby struktura Fries również przyjęła ten protokół. Zmodyfikuj swój kod
struktury Fries w następujący sposób:

struct Fries: CalorieCount {
let calories = 500
func description() -> String {
return "These fries have \(calories) calories"
}
}
Ten sam proces, który został użyty dla klasy Burger, jest używany dla struktury Fries, a teraz jest
również zgodny z protokołem CalorieCount. Możesz zmodyfikować wyliczenie Sauce w ten sam
sposób, ale zróbmy to za pomocą rozszerzeń. Rozszerzenia rozszerzają możliwości istniejącej klasy. W
następnej sekcji dodasz protokół CalorieCount do wyliczenia Sauce przy użyciu rozszerzenia.
Zrozumienie rozszerzeń
Rozszerzenia umożliwiają zapewnienie dodatkowych możliwości obiektowi bez modyfikowania
oryginalnej definicji obiektu. Możesz ich używać na obiektach dostarczonych przez Apple (gdzie nie
masz dostępu do definicji obiektu) lub gdy chcesz posegregować swój kod w celu zapewnienia
czytelności i łatwości konserwacji. Oto jak wygląda rozszerzenie:
class ExistingType {
property1
method1()
}
extension ExistingType : ProtocolName {
property2
method2()
}
W tym przypadku rozszerzenie służy do zapewnienia dodatkowej właściwości i metody istniejącej
klasie. Zobaczmy, jak korzystać z rozszerzeń. Zaczniesz od dostosowania wyliczenia Sauce do protokołu
CalorieCount przy użyciu rozszerzenia w następnej sekcji.
Przyjęcie protokołu przez rozszerzenie
Obecnie wyliczenie Sauce nie jest zgodne z protokołem CalorieCount. Użyjesz rozszerzenia, aby dodać
właściwości i metody wymagane do zapewnienia zgodności. Wpisz następujący kod po deklaracji dla
wyliczenia Sos:
enum Sauce {
case chili
case tomato
}
extension Sauce: CalorieCount {

var calories: Int {
switch self {
case .chili:
return 20
case .tomato:
return 15
}
}
func description() -> String {
return "This sauce has \(calories) calories"
}
}
Jak widać, do pierwotnej definicji wyliczenia Sauce nie wprowadzono żadnych zmian. Jest to również
bardzo przydatne, jeśli chcesz rozszerzyć możliwości istniejących standardowych typów Swift, takich
jak String i Int. Wyliczenia nie mogą mieć przechowywanych właściwości, więc instrukcja switch służy
do zwracania liczby kalorii na podstawie wartości wyliczenia za pomocą słowa kluczowego self. Metoda
description() jest taka sama jak w klasie Burger i strukturze Fries. W tym momencie wszystkie trzy
obiekty mają właściwość kalorii i metodę description(). Świetny! Zobaczmy, jak umieścić je w tablicy i
wykonać operację, aby uzyskać całkowitą liczbę kalorii dla posiłku.
Tworzenie tablicy różnych typów obiektów
Zwykle elementy tablicy muszą być tego samego typu. Jednak ponieważ klasa Burger, struktura Fries i
wyliczenie Sauce są zgodne z protokołem CalorieCount, można utworzyć tablicę zawierającą elementy
zgodne z tym protokołem. Wykonaj następujące kroki:
1. Aby dodać instancje klasy Burger, struktury Fries i wyliczenia Sauce do tablicy, po wszystkich
deklaracjach protokołu i obiektu wpisz następujący kod:
let burger = Burger()
let fries = Fries()
let sauce = Sauce.tomato
let foodArray: [CalorieCount] = [burger, fries, sauce]
2. Aby uzyskać całkowitą liczbę kalorii, dodaj następujący kod po wierszu, w którym utworzyłeś stałą
foodArray:
var totalCalories = 0
for food in foodArray {
totalCalories += food.calories
}

print(totalCalories)
Pętla for przechodzi przez każdy element tablicy foodArray. Dla każdej iteracji wartość we właściwości
kalorii dla każdego elementu żywności zostanie dodana do totalCalories, a łączna kwota 1315 zostanie
wyświetlona w obszarze Debug. Nauczyłeś się tworzyć protokół i dostosowywać do niego klasę,
strukturę lub wyliczenie, zarówno w definicji klasy, jak i poprzez rozszerzenia. Przyjrzyjmy się następnie
obsłudze błędów, która pokazuje, jak reagować na błędy w programie lub je naprawiać.
Odkrywanie obsługi błędów
Podczas pisania aplikacji pamiętaj, że mogą wystąpić warunki błędów, a obsługa błędów to sposób, w
jaki aplikacja zareaguje na takie warunki i powróci do nich. Najpierw tworzysz typ, który jest zgodny z
protokołem Swift's Error, co pozwala na użycie tego typu do obsługi błędów. Wyliczenia są zwykle
używane, ponieważ można określić skojarzone wartości dla różnych rodzajów błędów. Gdy wydarzy się
coś nieoczekiwanego, możesz zatrzymać wykonywanie programu, zgłaszając błąd. W tym celu użyj
instrukcji throw i podaj wystąpienie typu zgodnego z protokołem Error z odpowiednią wartością.
Pozwala to zobaczyć, co poszło nie tak. Oczywiście byłoby lepiej, gdybyś mógł zareagować na błąd bez
zatrzymywania programu. W tym celu możesz użyć bloku do-catch, który wygląda tak:
do {
try expression1
statement1
} catch {
statement2
}
Tutaj próbujesz wykonać kod w bloku do za pomocą słowa kluczowego try. Jeśli zostanie zgłoszony
błąd, wykonywane są instrukcje w bloku catch. Możesz mieć wiele bloków catch do obsługi różnych
typów błędów. Załóżmy na przykład, że masz aplikację, która musi uzyskać dostęp do strony
internetowej. Jeśli jednak serwer, na którym znajduje się ta strona internetowa, nie działa, do Ciebie
należy napisanie kodu, który obsłuży błąd, na przykład wypróbowanie alternatywnego serwera
internetowego lub poinformowanie użytkownika, że serwer nie działa. Utwórzmy wyliczenie zgodne z
protokołem Error, użyjmy instrukcji throw, aby zatrzymać wykonywanie programu, gdy wystąpi błąd, i
użyjmy bloku do-catch, aby obsłużyć błąd. Wykonaj następujące kroki:
1. Wpisz następujący kod na swoim placu zabaw:
enum WebsiteError: Error {
case noInternetConnection
case siteDown
case wrongURL
}
To deklaruje wyliczenie WebsiteError, które przyjmuje protokół błędu. Obejmuje trzy możliwe warunki
błędu; brak połączenia internetowego, witryna nie działa lub nie można znaleźć adresu URL.

2. Wpisz następujący kod, aby zadeklarować funkcję, która sprawdza, czy strona internetowa działa po
deklaracji WebpageError:
func checkWebsite(siteUp: Bool) throws -> String {
if siteUp == false {
throw WebsiteError.siteDown
}
return "Site is up"
}
Jeśli siteUp ma wartość true, zwracany jest komunikat „Witryna działa”. Jeśli siteUp ma wartość false,
program przestanie się wykonywać i zgłosi błąd.
3. Wpisz następujący kod po deklaracji funkcji, aby wywołać funkcję, i uruchom program:
let siteStatus = true
try checkWebsite(siteUp: siteStatus)
Ponieważ siteStatus to prawda, witryna działa, pojawi się w obszarze wyników.
4. Zmień wartość siteStatus na false i uruchom program. Twój program ulega awarii i w obszarze Debug
wyświetlany jest następujący komunikat o błędzie:
Playground execution terminated: An error was thrown and
was not caught:
__lldb_expr_5.WebsiteError.siteDown
5. Oczywiście zawsze jest lepiej, jeśli możesz poradzić sobie z błędami bez powodowania awarii
programu. Możesz to zrobić za pomocą bloku do-catch. Zmodyfikuj swój kod tak, jak pokazano i
uruchom go:
let siteStatus = false
do {
print(try checkWebsite(siteUp: siteStatus))
} catch {
print(error)
}
Blok do próbuje wykonać funkcję checkWebsite(siteUp:) i wyświetla stan, jeśli się powiedzie. Jeśli
wystąpi błąd, zamiast awarii, instrukcje w bloku catch są wykonywane, aw obszarze Debug pojawia się
komunikat o błędzie siteDown.
Nauczyłeś się obsługiwać błędy w aplikacji bez powodowania jej awarii. Poklep się po plecach;
ukończyłeś pierwszą część !
Podsumowanie

Nauczyłeś się pisać protokoły i dostosowywać do nich klasy, struktury i wyliczenia. Nauczyłeś się
również, jak rozszerzyć możliwości klasy za pomocą rozszerzenia. Wreszcie nauczyłeś się, jak radzić
sobie z błędami za pomocą blok do łapania. Może wydawać się to teraz dość abstrakcyjne i trudne do
zrozumienia, ale jak zobaczysz w części 3 tej książki, będziesz używać protokołów do implementacji
wspólnych funkcji w różnych częściach programu, zamiast pisać ten sam program w kółko. Zobaczysz,
jak przydatne są rozszerzenia w organizowaniu kodu, co ułatwia jego utrzymanie. Na koniec zobaczysz,
jak dobra obsługa błędów ułatwia zlokalizowanie błędów popełnionych podczas kodowania aplikacji.
W następnym rozdziale zaczniesz pisać swoją pierwszą aplikację na iOS, tworząc dla niej ekrany za
pomocą scenorysów, które pozwalają szybko prototypować aplikację bez konieczności pisania dużej
ilości kodu.

