Język Objective-C jest prostym językiem komputerowym zaprojektowanym w celu umożliwienia
zaawansowanego programowania obiektowego. Objective-C jest zdefiniowany jako mały, ale potężny
zestaw rozszerzeń standardowego języka ANSI C. Jego dodatki do C są głównie oparte na Smalltalk,
jednym z pierwszych języków programowania obiektowego. Objective-C ma na celu zapewnienie C
pełnego programowania zorientowanego obiektowo oraz w prosty i bezpośredni sposób. Większość
zorientowanych obiektowo środowisk programistycznych składa się z kilku części:
■ Zorientowany obiektowo język programowania
■ Biblioteka obiektów
■ Zestaw narzędzi programistycznych
■ Środowisko wykonawcze
Ten dokument dotyczy pierwszego komponentu środowiska programistycznego - języka
programowania. W pełni opisuje język Objective-C i stanowi podstawę do poznania drugiego
komponentu, framework Mac OS X Objective-C, znanego jako Cocoa.

Obiekty, klasy i wiadomości
Runtime
Język Objective-C odrzuca tyle decyzji, ile może, od czasu kompilacji i czasu połączenia do czasu
wykonania. Gdy tylko jest to możliwe, dynamicznie wykonuje operacje, takie jak tworzenie obiektów i
określanie metody wywołania. Oznacza to, że język wymaga nie tylko kompilatora, ale także systemu
wykonawczego do wykonania skompilowanego kodu. System wykonawczy działa jako rodzaj systemu
operacyjnego dla języka Objective-C; to sprawia, że język działa. Zazwyczaj jednak nie trzeba wchodzić
w interakcję ze środowiskiem wykonawczym bezpośrednio.
Obiekty
Jak sama nazwa wskazuje, programy zorientowane obiektowo są zbudowane wokół obiektów. Obiekt
kojarzy dane z konkretnymi operacjami, które mogą wykorzystywać lub wpływać na te dane. ObjectiveC zapewnia typ danych do identyfikacji zmiennej obiektu bez określenia konkretnej klasy obiektu pozwala to na dynamiczne wpisywanie. W programie zazwyczaj powinieneś upewnić się, że
dysponujesz obiektami, które nie są już potrzebne.
Podstawy Obiektu
Obiekt kojarzy dane z konkretnymi operacjami, które mogą wykorzystywać lub wpływać na te dane. W
Objective-C operacje te są znane jako metody obiektu; dane, na które wpływają, są zmiennymi
instancji. W istocie obiekt łączy strukturę danych (zmienne instancji) i grupę procedur (metod) w
samodzielną jednostkę programistyczną. Na przykład, jeśli piszesz program do rysowania, który
pozwala użytkownikowi tworzyć obrazy złożone z linii, okręgów, prostokątów, tekstu, obrazów
mapowanych bitowo itd., możesz utworzyć klasy dla wielu podstawowych kształtów, którymi
użytkownik może manipulować .Na przykład obiekt Rectangle może mieć zmienne instancji, które
identyfikują położenie prostokąta w rysunku wraz z jego szerokością i wysokością. Inne zmienne
instancji mogą definiować kolor prostokąta, niezależnie od tego, czy ma być wypełniony, czy wzór linii,
który powinien być używany do wyświetlania prostokąta. Klasa Rectangle miałaby metody ustawiania
pozycji, rozmiaru, koloru, stanu wypełnienia i wzorca linii wraz z metodą, która powoduje, że instancja
sama się wyświetla. W Objective-C zmienne instancji obiektu są wewnątrz obiektu; ogólnie dostęp do
stanu obiektu uzyskuje się tylko za pomocą metod obiektu (można określić, czy podklasy lub inne
obiekty mogą uzyskać bezpośredni dostęp do zmiennych instancji przy użyciu dyrektyw zakresu. Aby
inni mogli dowiedzieć się czegoś o obiekcie, musi istnieć metoda na przykład, Rectangle miałby metody,
które ujawniłyby jego rozmiar i jego pozycję, a ponadto obiekt widzi tylko metody, które zostały do
niego zaprojektowane, nie może błędnie wykonywać metod przeznaczonych dla innych typów
obiektów. Tak jak funkcja C chroni lokalne zmienne, ukrywając je przed resztą programu, obiekt ukrywa
zarówno jego zmienne instancji, jak i implementacje metod.
id
W Objective-C identyfikatory obiektów są odrębnym typem danych: id. Jest to ogólny typ dla
dowolnego rodzaju obiektów, niezależnie od klasy. (Może być użyty dla obu instancji samej klasy i
obiektów klasy). Id jest zdefiniowany jako wskaźnik do struktury danych obiektu:
typedef struct objc_object {
Klasa isa;
} *ID;

Wszystkie obiekty mają zatem zmienną isa, która mówi im, jakiej klasy są instancją.
Terminologia: Ponieważ typ klasy jest sam zdefiniowany jako wskaźnik:
typedef struct objc_class * Class;
zmienna isa jest często określana jako „wskaźnik isa”.
Podobnie jak funkcja C lub tablica, obiekt jest zatem identyfikowany przez jego adres. Wszystkie
obiekty, niezależnie od zmiennych lub metod instancji, mają identyfikator typu.
id anObject;
Dla obiektów obiektowych Objective-C, takich jak wartości zwracane przez metodę, id zastępuje int
jako domyślny typ danych. (W przypadku stricte konstruktów C, takich jak wartości zwracane przez
funkcje, int pozostaje typem domyślnym.) Słowo kluczowe nil jest zdefiniowane jako obiekt zerowy,
identyfikator o wartości 0. id, zero i inne podstawowe typy Objective-C są zdefiniowane w pliku
nagłówkowym objc / objc.h.
Typowanie dynamiczne
Typ id jest całkowicie nieograniczający. Sam w sobie nie dostarcza informacji o obiekcie, z wyjątkiem
tego, że jest obiektem. Ale obiekty nie są takie same. Prostokąt nie będzie miał takich samych metod
lub zmiennych instancji, jak obiekt reprezentujący obraz mapowany bitowo. W pewnym momencie
program musi znaleźć bardziej szczegółowe informacje o zawartych w nim obiektach - jakie są zmienne
instancji obiektu, jakie metody może wykonać i tak dalej. Ponieważ desygnator typu id nie może
dostarczyć kompilatorowi tych informacji, każdy obiekt musi być w stanie dostarczyć go w czasie
wykonywania. Zmienna instancji isa identyfikuje klasę obiektu - jaki to jest obiekt. Każdy obiekt
Rectangle byłby w stanie powiedzieć systemowi wykonawczemu, że jest to prostokąt. Każdy okrąg
może powiedzieć, że jest to Okrąg. Obiekty o tym samym zachowaniu (metodach) i tych samych
rodzajach danych (zmienne instancji) należą do tej samej klasy. Obiekty są więc dynamicznie
wpisywane w czasie wykonywania. W każdym przypadku system wykonawczy może znaleźć dokładną
klasę, do której należy obiekt, po prostu pytając obiekt. Typowanie dynamiczne w Objective-C służy
jako podstawa dynamicznego wiązania, omówione później. Zmienna isa umożliwia również obiektom
wykonywanie introspekcji - aby dowiedzieć się o sobie (lub innych obiektach). Kompilator zapisuje
informacje o definicjach klas w strukturach danych, które mają być używane przez system wykonawczy.
Funkcje systemu wykonawczego używają isa, aby znaleźć te informacje w czasie wykonywania.
Korzystając z systemu wykonawczego, można na przykład określić, czy obiekt implementuje określoną
metodę, czy też znaleźć nazwę jego nadklasy. Możliwe jest również podanie kompilatorowi informacji
o klasie obiektu przez statyczne wpisanie go w kodzie źródłowym przy użyciu nazwy klasy.
Zarządzanie pamięcią
W programie Objective-C ważne jest, aby obiekty były zwalniane, gdy nie są już potrzebne - w
przeciwnym razie wielkość pamięci aplikacji staje się większa niż jest to konieczne. Ważne jest również,
aby upewnić się, że nie zwalniasz obiektów podczas ich używania. Objective-C 2.0 oferuje dwa
środowiska do zarządzania pamięcią, które umożliwiają spełnienie tych celów:
■ Liczenie odniesień, gdzie ostatecznie jesteś odpowiedzialny za określenie czasu życia obiektów.
■ Czyszczenie pamięci w którym przekazujesz odpowiedzialność za określenie czasu życia obiektów
automatycznemu „czyścicelowi”.
Wiadomości obiektowe

W tej sekcji wyjaśniono składnię wysyłania wiadomości, w tym sposób zagnieżdżania wyrażeń
wiadomości. Omówiono także „widoczność” zmiennych instancji obiektu oraz koncepcje polimorfizmu
i wiązania dynamicznego.
Składnia wiadomości
Aby obiekt mógł coś zrobić, wysyłasz mu wiadomość z informacją o zastosowaniu metody. W
Objective-C wyrażenia komunikatów są ujęte w nawiasy:
[receiver message]
receiver jest obiektem, a message mówi mu, co robić. W kodzie źródłowym komunikat jest po prostu
nazwą metody i wszelkimi argumentami, które są do niej przekazywane. Po wysłaniu wiadomości
system wykonawczy wybiera odpowiednią metodę z repertuaru odbiorcy i wywołuje ją. Na przykład
ten komunikat mówi obiektowi myRectangle, aby wykonał swoją metodę wyświetlania, która
powoduje, że prostokąt wyświetla się sam:
[myRectangle display];
Po komunikacie następuje „;”, jak to jest normalne dla każdej linii kodu w C.
Nazwa metody w komunikacie służy do „wyboru” implementacji metody. Z tego powodu nazwy metod
w wiadomościach są często nazywane selektorami. Metody mogą również przyjmować parametry lub
„argumenty”. Komunikat z pojedynczym argumentem umieszcza dwukropek (:) do nazwy selektora i
umieszcza argument tuż po dwukropku. Ta konstrukcja nazywa się słowem kluczowym; słowo
kluczowe kończy się dwukropkiem, a argument występuje po dwukropku, jak pokazano w tym
przykładzie:
[myRectangle setWidth: 20.0];
Nazwa selektora obejmuje wszystkie słowa kluczowe, w tym dwukropki, ale nie zawiera niczego
innego, na przykład typu zwracanego lub typów parametrów. Poniższy wyimaginowany komunikat
mówi obiektowi myRectangle, aby ustawił jego początek na współrzędne (30,0, 50,0):
[myRectangle setOrigin: 30.0: 50.0]; // To zły przykład wielu argumentów
Ponieważ dwukropki są częścią nazwy metody, metoda nosi nazwę setOrigin ::. Ma dwa dwukropki,
ponieważ wymaga dwóch argumentów. Ta konkretna metoda nie przeplata nazwy metody z
argumentami, a zatem drugi argument jest faktycznie nieoznaczony i trudno jest określić rodzaj lub cel
argumentów metody. Zamiast tego nazwy metod powinny przeplatać nazwę z argumentami, tak że
nazwa metody naturalnie opisuje argumenty oczekiwane przez metodę. Na przykład klasa Rectangle
mogłaby zamiast tego zaimplementować metodę setOriginX: y:, która wyjaśni cel dwóch argumentów:
[myRectangle setOriginX: 30,0 y: 50,0]; // To jest dobry przykład wielu argumentów
Ważne: Pod-części nazwy metody - selektora - nie są opcjonalne ani nie można zmieniać ich kolejności.
„Nazwane argumenty” i „argumenty słowa kluczowego” często mają implikację, że argumenty metody
mogą się różnić w czasie wykonywania, mogą mieć wartości domyślne, mogą być w innej kolejności,
mogą mieć dodatkowe nazwane argumenty. Nie jest tak w przypadku Objective-C. Dla wszystkich
intencji i celów deklaracja metody Objective-C jest po prostu funkcją C, która poprzedza dwa
dodatkowe argumenty. Różni się to od nazwanych lub słów kluczowych argumentów dostępnych w
języku takim jak Python:
def func (a, b, NeatMode = SuperNeat, Thing = DefaultThing): pass

gdzie Thing (i NeatMode) mogą być pominięte lub mogą mieć różne wartości, gdy są wywoływane.
Możliwe są również metody przyjmujące zmienną liczbę argumentów, choć są one dość rzadkie.
Dodatkowe argumenty są oddzielane przecinkami po zakończeniu nazwy metody. (W odróżnieniu od
dwukropków przecinki nie są uważane za część nazwy.) W poniższym przykładzie wyimaginowana
metoda makeGroup: jest przekazywana z jednym wymaganym argumentem (grupa) i trzema, które są
opcjonalne:
[receiver makeGroup: group, memberOne, memberTwo, emberThree];
Podobnie jak standardowe funkcje C, metody mogą zwracać wartości. Poniższy przykład ustawia
zmienną isFilled na YES, jeśli myRectangle jest narysowany jako stały prostokąt, lub NO, jeśli jest
narysowany tylko w formie konspektu.
BOOL isFilled;
isFilled = [myRectangle isFilled];
Zauważ, że zmienna i metoda mogą mieć tę samą nazwę. Jedno wyrażenie wiadomości może być
zagnieżdżone w innym. Tutaj kolor jednego prostokąta jest ustawiony na kolor innego:
[myRectangle setPrimaryColor: [otherRect primaryColor]];
Objective-C 2.0 udostępnia również operator kropki (.), Który oferuje zwartą i wygodną składnię do
wywoływania metod dostępu do obiektów. Jest to zwykle używane w połączeniu z deklarowaną
właściwością właściwości.
Wysyłanie wiadomości do nil
W Objective-C poprawne jest wysłanie wiadomości do nil - po prostu nie działa w czasie wykonywania.
Istnieje kilka wzorów w Cocoa, które wykorzystują ten fakt. Wartość zwrócona z wiadomości do zera
może być również ważna:
■ Jeśli metoda zwraca obiekt, komunikat wysłany do nil zwraca 0 (nil), na przykład:
Persona * motherInLaw = [[aPerson spurse] mother];
Jeśli aPerson sprouse to nil, mother jest wysyłana do nil, a metoda zwraca nil.
■ Jeśli metoda zwraca dowolny typ wskaźnika, dowolny skalar całkowity o rozmiarze mniejszym lub
równym sizeof (void *), float, double, long double lub long, a następnie komunikat wysłany do nil
zwraca 0.
■ Jeśli metoda zwraca struct, która ma zostać zwrócony w rejestrach, komunikat wysłany do nil zwraca
0,0 dla każdego pola w strukturze danych. Inne dane struktury nie będą wypełniane zerami.
■ Jeśli metoda zwraca coś innego niż wyżej wymienione typy wartości, wartość zwracana wiadomości
wysłanej do zera jest niezdefiniowana.
Poniższy fragment kodu ilustruje prawidłowe użycie wysyłania wiadomości do zera.
id anObjectMaybeNil = nil;
// to jest poprawne
if ([anObjectMaybeNil methodThatReturnsADouble] == 0.0)

{
// implementacja trwa ...
}
Uwaga: Zachowanie wysyłania wiadomości do nil nieznacznie zmieniło się w systemie Mac OS X 10.5.
W systemie Mac OS X 10.4 i wcześniejszych poprawny jest również komunikat do nil, o ile wiadomość
zwraca obiekt, dowolny typ wskaźnika, pustkę lub dowolny skalar całkowity o rozmiarze mniejszym lub
równym sizeof (void *); jeśli tak, wiadomość wysłana do nil zwraca zero. Jeśli komunikat wysłany do nil
zwraca coś innego niż wyżej wymienione typy wartości (na przykład, jeśli zwróci dowolny typ struktury,
dowolny typ zmiennoprzecinkowy lub dowolny typ wektora), wartość zwracana jest niezdefiniowana.
Dlatego nie powinieneś polegać na wartości zwracanej wiadomości wysłanych do zera, chyba że
metoda typ zwracany to obiekt, dowolny typ wskaźnika lub dowolny skalar całkowity o rozmiarze
mniejszym lub równym sizeof (void *).
Zmienne instancji odbiorcy
Metoda ma automatyczny dostęp do zmiennych instancji obiektu odbierającego. Nie musisz
przekazywać ich do metody jako argumentów. Na przykład, metoda primaryColor zilustrowana
powyżej nie wymaga argumentów, ale może znaleźć podstawowy kolor dla otherRect i zwrócić go.
Każda metoda zakłada odbiornik i jego zmienne instancji, bez konieczności deklarowania ich jako
argumentów. Ta konwencja upraszcza kod źródłowy Objective-C. Wspiera również sposób, w jaki
programiści zorientowani obiektowo myślą o obiektach i wiadomościach. Wiadomości są wysyłane do
odbiorców, podobnie jak listy są dostarczane do domu. Argumenty wiadomości przenoszą informacje
z zewnątrz do odbiorcy; nie muszą przenosić odbiornika do siebie. Metoda ma automatyczny dostęp
tylko do zmiennych instancji odbiorcy. Jeśli zrówna się z informacją o zmiennej przechowywanej w
innym obiekcie, musi wysłać wiadomość do obiektu z prośbą o ujawnienie zawartości zmiennej.
Przedstawione powyżej metody primaryColor i isFilled służą tylko do tego celu.
Polimorfizm
Jak ilustrują powyższe przykłady, komunikaty w Objective-C pojawiają się w tych samych pozycjach
składniowych, co wywołania funkcje w standardowym C. Ale ponieważ metody „należą do” obiektu,
komunikaty zachowują się inaczej niż wywołania funkcji. W szczególności obiekt może być obsługiwany
tylko przez te metody, które zostały dla niego zdefiniowane. Nie można mylić ich z metodami
zdefiniowanymi dla innych rodzajów obiektów, nawet jeśli inny obiekt ma metodę o tej samej nazwie.
Oznacza to, że dwa obiekty mogą reagować inaczej na tę samą wiadomość. Na przykład, każdy rodzaj
obiektu, wysłany komunikat może wyświetlać się w unikalny sposób. Okrąg i prostokąt odpowiadałyby
inaczej na identyczne instrukcje do śledzenia kursora. Ta cecha, określana jako polimorfizm, odgrywa
znaczącą rolę w projektowaniu programów obiektowych. Wraz z wiązaniem dynamicznym pozwala na
napisanie kodu, który może mieć zastosowanie do dowolnej liczby różnych rodzajów obiektów, bez
konieczności wybierania w momencie pisania kodu, jakie rodzaje obiektów mogą być. Mogą to być
nawet obiekty, które zostaną opracowane później przez innych programistów pracujących nad innymi
projektami. Jeśli piszesz kod, który wysyła komunikat wyświetlany do zmiennej id, każdy obiekt, który
ma metodę wyświetlania, jest potencjalnym odbiorcą.
Wiązanie dynamiczne
Istotna różnica między wywołaniami funkcji a komunikatami polega na tym, że funkcja i jej argumenty
są połączone w skompilowanym kodzie, ale komunikat i obiekt odbierający nie są połączone, dopóki
program nie zostanie uruchomiony i wiadomość nie zostanie wysłana. Dlatego dokładna metoda

wywoływana w odpowiedzi na wiadomość może zostać określona tylko w czasie wykonywania, a nie
podczas kompilacji kodu. Dokładna metoda wywoływana przez wiadomość zależy od odbiorcy. Różne
odbiorniki mogą mieć różne implementacje metod dla tej samej nazwy metody (polimorfizm). Aby
kompilator mógł znaleźć właściwą implementację metody dla komunikatu, musiałby wiedzieć, jakiego
rodzaju obiekt jest odbiorcą - do jakiej klasy należy. Jest to informacja, którą odbiorca może ujawnić w
czasie wykonywania, gdy otrzyma wiadomość (typowanie dynamiczne), ale nie jest dostępna z
deklaracji typu znalezionych w kodzie źródłowym. Wybór implementacji metody odbywa się w czasie
wykonywania. Gdy wiadomość jest wysyłana, procedura przesyłania wiadomości w czasie
wykonywania sprawdza odbiornik i metodę wymienioną w komunikacie. Lokalizuje implementację
przez odbiorcę metody pasującej do nazwy, „wywołuje” metodę i przekazuje jej wskaźnik do
zmiennych instancji odbiorcy. To dynamiczne wiązanie metod z komunikatami działa równolegle z
polimorfizmem, aby zapewnić programowanie obiektowe wiele z jego elastyczności i mocy. Ponieważ
każdy obiekt może mieć własną wersję metody, program może uzyskać różne wyniki, nie zmieniając
samego komunikatu, ale zmieniając tylko obiekt odbierający wiadomość. Można to zrobić, gdy
program działa; odbiorniki mogą być określane „w locie” i mogą być uzależnione od czynników
zewnętrznych, takich jak działania użytkownika. Na przykład podczas wykonywania kodu na podstawie
zestawu aplikacji użytkownicy określają, które obiekty odbierają komunikaty z poleceń menu, takich
jak Wytnij, Kopiuj i Wklej. Wiadomość trafia do dowolnego obiektu kontrolującego bieżący wybór.
Obiekt, który wyświetla tekst, reagowałby na wiadomość kopiowania inaczej niż obiekt, który
wyświetla zeskanowane obrazy. Obiekt reprezentujący zestaw kształtów odpowiadałby inaczej niż
Prostokąt. Ponieważ wiadomości nie wybierają metod (metody nie są powiązane z wiadomościami) do
czasu wykonania, różnice te są izolowane w metodach odpowiadających na wiadomość. Kod, który
wysyła wiadomość, nie musi się nimi zajmować; nie musi nawet wyliczać możliwości. Każda aplikacja
może wymyślać własne obiekty, które na swój własny sposób reagują na kopiowanie wiadomości.
Objective-C wykonuje dynamiczne wiązanie o krok dalej i pozwala, aby nawet wysłana wiadomość
(selektor metody) była zmienną określoną w czasie wykonywania.
Rozdzielczość metody dynamicznej
Możesz zapewnić implementacje metod klas i instancji w czasie wykonywania przy użyciu metody
dynamicznej.
Składnia kropki
Objective-C udostępnia operator kropki (.), Który oferuje zwartą i wygodną składnię, której można użyć
jako alternatywy dla notacji nawiasu kwadratowego ([] s), aby wywołać metody dostępu. Jest to
szczególnie przydatne, gdy chcesz uzyskać dostęp lub zmodyfikować właściwość, która jest własnością
innego obiektu (który jest własnością innego obiektu itd.)
Używanie składni kropki
Przegląd
Możesz użyć składni kropki, aby wywołać metody dostępu przy użyciu tego samego wzorca, co dostęp
do elementów struktury, jak pokazano w poniższym przykładzie:
myInstance.value = 10;
printf („wartość mojej instancji:% d”, myInstance.value);

Składnia kropek jest czysto „syntaktycznym cukrem” - jest przekształcana przez kompilator w
wywołanie metod dostępu (więc nie uzyskujesz bezpośredniego dostępu do zmiennej instancji).
Powyższy przykład kodu jest dokładnie równoważny z następującym:
[myInstance setValue: 10];
printf("myInstance value: %d", myInstance.value);
Ogólnego stosowania
Możesz odczytywać i zapisywać właściwości za pomocą operatora kropki (.), Co ilustruje poniższy
przykład.
Listing 1-1 Dostęp do właściwości za pomocą składni kropki
Graphic *graphic = [[Graphic alloc] init];
NSColor *color = graphic.color;
CGFloat xLoc = graphic.xLoc;
BOOL hidden = graphic.hidden;
int textCharacterLength = graphic.text.length;
if (graphic.textHidden != YES) {
graphic.text = @"Hello";
}
graphic.bounds = NSMakeRect(10.0, 10.0, 20.0, 120.0);
(@"Hello" is a constant NSString object—see “Compiler Directives”
Dostęp do właściwości property wywołuje metodę get powiązaną z właściwością (domyślnie
właściwością) i ustawienie wywołuje metodę set powiązaną z właściwością (domyślnie setProperty :).
Można zmienić metody wywoływane przy użyciu deklarowanych właściwości cecha. Wbrew pozorom
składnia kropek zachowuje więc enkapsulację - nie masz dostępu do zmiennej instancji bezpośrednio.
Poniższe instrukcje kompilują się do dokładnie tego samego kodu, co instrukcje pokazane na listingu
1-1, ale używają składni nawiasów kwadratowych:
Listing 1-2 Dostęp do właściwości za pomocą składni nawiasów
Graphic *graphic = [[Graphic alloc] init];
NSColor *color = [graphic color];
CGFloat xLoc = [graphic xLoc];
BOOL hidden = [graphic hidden];
int textCharacterLength = [[graphic text] length];
if ([graphic isTextHidden] != YES) {
[graphic setText:@"Hello"];
}

[graphic setBounds:NSMakeRect(10.0, 10.0, 20.0, 120.0)];}
Zaletą składni kropki jest to, że kompilator może sygnalizować błąd, gdy wykryje zapis do właściwości
tylko do odczytu, podczas gdy w najlepszym wypadku może wygenerować tylko niezadeklarowaną
metodę ostrzegającą, że wywołano nieistniejącą metodę setProperty: metoda, która nie działa w czasie
wykonywania. Dla właściwości odpowiedniego typu języka C znaczenie przypisań złożonych jest dobrze
zdefiniowane. Na przykład można zaktualizować właściwość length instancji NSMutableData przy
użyciu przypisań złożonych:
NSMutableData * data = [NSMutableData dataWithLength: 1024];
data.length + = 1024;
data.length * = 2;
data.length / = 4;
co jest równoważne z:
[data setLength: [długość danych] + 1024];
[data setLength: [długość danych] * 2];
[data setLength: [długość danych] / 4];
Jest jeden przypadek, w którym nie można użyć właściwości. Rozważ następujący fragment kodu:
id y;
x = y.z; // z jest niezadeklarowaną własnością
Zauważ, że y jest bez typu, a właściwość z jest niezadeklarowana. Można to zinterpretować na kilka
sposobów. Ponieważ jest to niejednoznaczne, instrukcja jest traktowana jako niezadeklarowany błąd
właściwości. Jeśli zadeklarowano z, to nie jest niejednoznaczne, jeśli jest tylko jedna deklaracja
właściwości z w bieżącej jednostce kompilacji. Jeśli istnieje wiele deklaracji właściwości z, o ile
wszystkie mają ten sam typ (na przykład BOOL), to jest to poprawne. Jedno źródło dwuznaczności
wynikałoby również z tego, że jedno z nich zostało zadeklarowane tylko do odczytu
Wartości nil
Jeśli podczas przechodzenia przez właściwość napotkamy wartość zerową, wynik jest taki sam, jak
wysłanie równoważnego komunikatu do zera. Na przykład następujące pary są równoważne:
// każdy element ścieżki jest obiektem
x = person.address.street.name;
x = [[[adres osoby] ulica] nazwa];
// ścieżka zawiera strukturę C
// zawiesza się, jeśli okno ma wartość nil lub -contentView zwraca zero
y = window.contentView.bounds.origin.y;
y = [[window contentView] ograniczenia] .origin.y;
// przykład użycia selektora ....

person.address.street.name = @ "Oxford Road";
[[[adres osoby] ulica] setName: @ „Oxford Road”];

self
Jeśli chcesz uzyskać dostęp do właściwości własnej za pomocą metod dostępu, musisz jawnie wywołać
siebie, jak pokazano w tym przykładzie:
self.age = 10;
Jeśli nie używasz self, uzyskasz dostęp do zmiennej instancji bezpośrednio. W poniższym przykładzie
metoda wywołania zestawu dla właściwości age nie jest wywoływana:
age = 10;
Wydajność i wątkowanie
Składnia kropek generuje kod równoważny składni wywołania standardowej metody. W rezultacie kod
wykorzystujący składnię kropki działa dokładnie tak samo, jak kod napisany bezpośrednio przy użyciu
metod dostępu. Ponieważ składnia kropek po prostu wywołuje metody, w wyniku jej użycia nie są
wprowadzane żadne dodatkowe zależności wątku.
Podsumowanie użycia
aVariable = anObject.aProperty;
Wywołuje metodę aProperty i przypisuje wartość zwracaną do aVariable. Typ właściwości aProperty i
typ aVariable muszą być zgodne, w przeciwnym razie otrzymasz ostrzeżenie kompilatora.
anObject.name = @ „Nowa Name”;
Wywołuje metodę setName: na obiekcie anObject, podając jako argument @„New Name”.
Otrzymujesz ostrzeżenie kompilatora, jeśli setName: nie istnieje, jeśli właściwość name nie istnieje lub
jeśli setName: zwraca wszystko, ale void.
xOrigin = aView.bounds.origin.x;
Wywołuje metodę granic i przypisuje xOrigin do wartości elementu struktury origin.x NSRect
zwróconego przez granice.
NSInteger i = 10;
anObject.integerProperty = anotherObject.floatProperty = ++ i;

Przypisuje 11 do anObject.integerProperty i anotherObject.floatProperty. Oznacza to, że prawa strona
przypisania jest wstępnie oceniana, a wynik przekazywany do setIntegerProperty: i setFloatProperty :.
Wstępnie oceniony wynik jest wymuszany zgodnie z wymaganiami w każdym punkcie przydziału.
Nieprawidłowe użycie

Zdecydowanie odradza się następujące wzorce.

anObject.retain;
Generuje ostrzeżenie kompilatora (ostrzeżenie: wartość zwrócona z właściwości nieużywanej.).
/ * deklaracja metody * /
- (BOOL) setFooIfYouCan: (MyClass *) newFoo;
/ * fragment kodu * /
anObject.fooIfYouCan = myInstance;
Generuje ostrzeżenie kompilatora, że setFooIfYouCan: nie wydaje się być metodą ustawiającą,
ponieważ nie zwraca (void).
flag = aView.lockFocusIfCanDraw;
Wywołuje lockFocusIfCanDraw i przypisuje wartość zwracaną do flagi. Nie powoduje to
wygenerowania ostrzeżenia kompilatora, chyba że typ flagi jest niezgodny z typem powrotu metody.
/ * deklaracja właściwości * /
@ właściwość (tylko do odczytu) NSInteger readonlyProperty;
/ * deklaracja metody * /
- (void) setReadonlyProperty: (NSInteger) newValue;
/ * fragment kodu * /
self.readonlyProperty = 5;
Ponieważ właściwość jest zadeklarowana tylko do odczytu, kod ten generuje ostrzeżenie kompilatora
(ostrzeżenie: przypisanie do właściwości tylko do odczytu „readonlyProperty”). Ponieważ metoda
ustawiania jest obecna, będzie działać w czasie wykonywania, ale dodanie dodanego elementu do
właściwości nie oznacza zapisu.
Zdecydowanie odradza się następujące wzorce.
anObject.retain;
Generuje ostrzeżenie kompilatora (ostrzeżenie: wartość zwrócona z właściwości nieużywanej.).
/ * deklaracja metody * /
- (BOOL) setFooIfYouCan: (MyClass *) newFoo;
/ * fragment kodu * /
anObject.fooIfYouCan = myInstance;
Generuje ostrzeżenie kompilatora, że setFooIfYouCan: nie wydaje się być metodą ustawiającą,
ponieważ nie zwraca (void).
flag = aView.lockFocusIfCanDraw;
Wywołuje lockFocusIfCanDraw i przypisuje wartość zwracaną do flagi. Nie powoduje to
wygenerowania ostrzeżenia kompilatora, chyba że typ flagi jest niezgodny z typem powrotu metody.
/ * deklaracja właściwości * /

@ właściwość (tylko do odczytu) NSInteger readonlyProperty;
/ * deklaracja metody * /
- (void) setReadonlyProperty: (NSInteger) newValue;
/ * fragment kodu * /
self.readonlyProperty = 5;
Ponieważ właściwość jest zadeklarowana tylko do odczytu, kod ten generuje ostrzeżenie kompilatora
(ostrzeżenie: przypisanie do właściwości tylko do odczytu „readonlyProperty”). Ponieważ metoda
ustawiania jest obecna, będzie działać w czasie wykonywania, ale dodanie dodanego elementu do
właściwości nie oznacza zapisu.
Klasy
Program zorientowany obiektowo jest zwykle zbudowany z różnych obiektów. Program oparty na
platformach Cocoa może wykorzystywać obiekty NSMatrix, obiekty NSWindow, obiekty NSDictionary,
obiekty NSFont, obiekty NSText i wiele innych. Programy często używają na przykład więcej niż jednego
obiektu tego samego rodzaju lub kilku klas obiektów NSArray lub obiektów NSWindow. W Objective-C
definiujesz obiekty, definiując ich klasę. Definicja klasy jest prototypem dla pewnego rodzaju obiektu;
deklaruje zmienne instancji, które stają się częścią każdego członka klasy i definiuje zestaw metod, z
których mogą korzystać wszystkie obiekty w klasie. Kompilator tworzy tylko jeden dostępny obiekt dla
każdej klasy, obiekt klasy, który wie, jak budować nowe obiekty należące do klasy. (Z tego powodu jest
tradycyjnie nazywany „obiektem fabrycznym”.) Obiekt klasy to skompilowana wersja klasy; obiekty,
które buduje, są instancjami klasy. Obiekty, które wykonują główną pracę programu, są instancjami
tworzonymi przez obiekt klasy w czasie wykonywania. Wszystkie instancje klasy mają ten sam zestaw
metod i wszystkie mają zestaw zmiennych instancji wyciętych z tej samej formy. Każdy obiekt
otrzymuje własne zmienne instancji, ale metody są współużytkowane. Zgodnie z konwencją nazwy klas
zaczynają się od dużej litery (na przykład „Prostokąt”); nazwy instancji zazwyczaj zaczynają się od małej
litery (takiej jak „myRectangle”).
Dziedziczenie
Definicje klas są addytywne; każda nowa klasa, którą definiujesz, opiera się na innej klasie, z której
dziedziczy metody i zmienne instancji. Nowa klasa po prostu dodaje lub modyfikuje to, co dziedziczy.
Nie ma potrzeby duplikowania odziedziczonego kodu. Dziedziczenie łączy wszystkie klasy razem w
drzewie hierarchicznym z pojedynczą klasą u źródła. Podczas pisania kodu opartego na frameworku
Foundation ta klasa root to zazwyczaj NSObject. Każda klasa (z wyjątkiem klasy root) ma nadklasę o
jeden krok bliżej korzenia, a każda klasa (w tym klasa root) może być nadklasą dla dowolnej liczby
podklas o krok dalej od korzenia. Rysunek ilustruje hierarchię kilku klas używanych w programie do
rysowania.

Ta ilustracja pokazuje, że klasa Square jest podklasą klasy Rectangle, klasa Rectangle jest podklasą
Shape, Shape jest podklasą Graphic, a Graphic jest podklasą NSObject. Dziedziczenie kumuluje się. Tak
więc obiekt Square ma metody i zmienne instancji zdefiniowane dla Rectangle, Shape, Graphic i
NSObject, jak również te zdefiniowane specjalnie dla Square. Mówi się po prostu, że obiekt Square nie
jest tylko kwadratem, jest także prostokątem, kształtem, grafiką i obiektem NSO. Każda klasa, ale
NSObject może być zatem postrzegana jako specjalizacja lub adaptacja Sqquare definiuje tylko
minimum potrzebne do przekształcenia Rectangle w kwadrat. Kiedy definiujesz klasę, łączysz ją z
hierarchią, deklarując jej nadklasę; każda tworzona klasa musi być podklasą innej klasy (chyba że
zdefiniujesz nową klasę główną). Dostępnych jest wiele potencjalnych superklas. Cocoa zawiera klasę
NSObject i kilka frameworków zawierających definicje dla więcej niż 250 dodatkowych zajęć. Niektóre
są klasami, z których możesz korzystać „z półki” - włączając je do swojego programu tak jak jest. Inne,
które możesz dostosować do własnych potrzeb, definiując podklasę. Niektóre klasy framework
definiują prawie wszystko, czego potrzebujesz, ale pozostawiają pewne specyfikacje do
zaimplementowania w podklasie. W ten sposób można tworzyć bardzo wyrafinowane obiekty, pisząc
tylko niewielką ilość kodu i ponownie wykorzystując pracę wykonaną przez programistów struktury.
Klasa NSObject
NSObject jest klasą root, a więc nie ma superklasy. Definiuje podstawowe ramy dla obiektów
Objective-C i interakcji obiektów. Przekazuje klasom i instancjom klas, które odziedziczą po nim,
zdolność zachowywania się jak obiekty i współpracy z systemem wykonawczym. Klasa, która nie musi
dziedziczyć żadnych specjalnych zachowań z innej klasy, powinna jednak zostać podklasą klasy
NSObject. Wystąpienia klasy muszą mieć przynajmniej zdolność zachowywania się jak obiekty
Objective-C w czasie wykonywania. Dziedziczenie tej zdolności z klasy NSObject jest znacznie prostsze
i znacznie bardziej niezawodne niż ponowne wymyślanie jej w nowej definicji klasy.
Uwaga: Wdrożenie nowej klasy root jest zadaniem delikatnym i zawiera wiele ukrytych zagrożeń. Klasa
musi powielać dużą część tego, co robi klasa NSObject, na przykład przydzielać instancje, łączyć je ze
swoją klasą i identyfikować je w systemie wykonawczym. Z tego powodu na ogół należy użyć klasy
NSObject dostarczanej z Cocoa jako klasy root.
Dziedziczenie zmiennych instancji
Gdy obiekt klasy tworzy nową instancję, nowy obiekt zawiera nie tylko zmienne instancji, które zostały
zdefiniowane dla jego klasy, ale także zmienne instancji zdefiniowane dla jego nadklasy i dla nadklasy
superklasy, aż do klasy głównej. Zatem zmienna instancji isa zdefiniowana w klasie NSObject staje się
częścią każdego obiektu. isa łączy każdy obiekt z jego klasą. Klasa nie musi deklarować zmiennych

instancji. Może po prostu zdefiniować nowe metody i polegać na zmiennych instancji, które dziedziczy,
jeśli w ogóle potrzebuje zmiennych instancji. Na przykład Square może nie zadeklarować żadnych
nowych zmiennych instancji.
Dziedziczenie metod
Obiekt ma dostęp nie tylko do metod zdefiniowanych dla jego klasy, ale także do metod
zdefiniowanych dla jego nadklasy, a także dla nadklasy jego nadklasy, aż do katalogu głównego
hierarchii. Na przykład obiekt Square może korzystać z metod zdefiniowanych w klasach Rectangle,
Shape, Graphic i NSObject, a także metod zdefiniowanych we własnej klasie. Każda nowa klasa
zdefiniowana w programie może zatem wykorzystywać w hierarchii kod napisany dla wszystkich klas
znajdujących się powyżej. Ten typ dziedziczenia jest główną zaletą programowania obiektowego. Kiedy
używasz jednego z obiektowych frameworków dostarczonych przez Cocoa, twoje programy mogą
korzystać z podstawowej funkcjonalności zakodowanej w klasach framework. Musisz dodać tylko kod,
który dostosowuje standardową funkcjonalność do twojej aplikacji. Obiekty klasy dziedziczą również z
klas nad nimi w hierarchii. Ale ponieważ nie mają zmiennych instancji (robią to tylko instancje),
dziedziczą tylko metody.
Zastępowanie jednej metody inną
Istnieje jeden przydatny wyjątek od dziedziczenia: Kiedy definiujesz nową klasę, możesz
zaimplementować nową metodę o tej samej nazwie, jak ta zdefiniowana w klasie dalej w hierarchii.
Nowa metoda zastępuje oryginał; instancje nowej klasy wykonują ją, a nie oryginał, a podklasy nowej
klasy dziedziczą ją, a nie oryginał. Na przykład Graphic definiuje metodę display, którą Rectangle
zastępuje, definiując własną wersję display. Metoda Graphic jest dostępna dla wszystkich rodzajów
obiektów, które dziedziczą z klasy Graphic, ale nie dla obiektów Rectangle, które zamiast tego
wykonują wersję Rectangle wyświetlania. Chociaż zastąpienie metody blokuje oryginalną wersję przed
dziedziczeniem, inne metody zdefiniowane w nowej klasie mogą pominąć przedefiniowaną metodę i
znaleźć oryginał. Ponownie zdefiniowana metoda może również zawierać samą metodę, którą
zastępuje. Gdy to zrobi, nowa metoda służy tylko do udoskonalania lub modyfikowania metody, którą
zastępuje, zamiast zastępowania jej. Gdy kilka klas w hierarchii definiuje tę samą metodę, ale każda
nowa wersja zawiera wersję, którą zastępuje, implementacja metody jest skutecznie rozłożona na
wszystkie klasy. Chociaż podklasa może zastąpić dziedziczone metody, nie może przesłonić
dziedziczonych zmiennych instancji. Ponieważ obiekt ma pamięć przydzieloną dla każdej zmiennej
instancji, którą dziedziczy, nie można przesłonić odziedziczonej zmiennej, deklarując nową o tej samej
nazwie. Jeśli spróbujesz, kompilator narzeka.
Klasy abstrakcyjne
Niektóre klasy są projektowane tylko lub przede wszystkim po to, aby inne klasy mogły po nich
dziedziczyć. Te abstrakcyjne metody grup klas i zmienne instancji, które mogą być używane przez wiele
różnych podklas we wspólnej definicji. Klasa abstrakcyjna jest zazwyczaj sama w sobie niekompletna,
ale zawiera użyteczny kod, który zmniejsza obciążenie implementacji jej podklas. (Ponieważ klasy
abstrakcyjne muszą mieć podklasy, aby były użyteczne, czasami nazywane są także abstrakcyjnymi
superklasami.) W przeciwieństwie do niektórych innych języków, Objective-C nie ma składni
oznaczającej klasy jako abstrakcyjne, ani nie uniemożliwia tworzenia instancji klasa abstrakcyjna. Klasa
NSObject jest kanonicznym przykładem abstrakcyjnej klasy w Cocoa. Nigdy nie używasz instancji klasy
NSObject w aplikacji - nic by nie było dobre; byłby to obiekt ogólny ze zdolnością do niczego
szczególnego. Z drugiej strony klasa NSView stanowi przykład abstrakcyjnych instancji klas, z których
możesz czasami korzystać bezpośrednio. Klasy abstrakcyjne często zawierają kod, który pomaga

zdefiniować strukturę aplikacji. Podczas tworzenia podklas tych klas instancje nowych klas bez trudu
dopasowują się do struktury aplikacji i działają automatycznie z innymi obiektami.
Typy klas
Definicja klasy jest specyfikacją dla rodzaju obiektu. W efekcie klasa definiuje typ danych. Typ opiera
się nie tylko na strukturze danych zdefiniowanej przez klasę (zmienne instancji), ale także na
zachowaniu zawartym w definicji (metodach). Nazwa klasy może pojawić się w kodzie źródłowym
wszędzie tam, gdzie w C dozwolony jest specyfikator typu - na przykład jako argument operatora sizeof:
int i = sizeof (prostokąt);
Typowanie statyczne
Możesz użyć nazwy klasy zamiast id, aby określić typ obiektu:
Rectangle * myRectangle;
Ponieważ ten sposób deklarowania typu obiektu daje kompilatorowi informacje o rodzaju obiektu,
który jest, jest znany jako typowanie statyczne. Tak jak id jest w rzeczywistości wskaźnikiem, obiekty
są statycznie wpisywane jako wskaźniki do klasy. Obiekty są zawsze wpisywane przez wskaźnik.
Statyczne typowanie czyni wskaźnik wyraźnym; id ukrywa to. Statyczne wpisywanie pozwala
kompilatorowi na sprawdzenie pewnego typu - na przykład, aby ostrzec, czy obiekt może otrzymać
komunikat, że wydaje się, że nie jest w stanie odpowiedzieć - i rozluźnić niektóre ograniczenia
dotyczące obiektów o typowym typie id. Ponadto może sprawić, że twoje intencje będą bardziej
zrozumiałe dla innych osób, które czytają twój kod źródłowy. Jednak nie ogranicza dynamicznego
wiązania ani nie zmienia dynamicznego określania klasy odbiorcy w czasie wykonywania. Obiekt może
być statycznie wpisany do własnej klasy lub dowolnej klasy, z której dziedziczy. Na przykład, ponieważ
dziedziczenie sprawia, że Rectangle jest rodzajem grafiki, instancja Rectangle może być statycznie
wpisana do klasy Graphic:
Graphic * myRectangle;
Jest to możliwe, ponieważ prostokąt jest grafiką. To coś więcej niż grafika, ponieważ ma także zmienne
instancji i możliwości metody Shape i Rectangle, ale mimo to jest grafiką. Dla celów sprawdzania typu
kompilator uważa, że myRectangle jest grafiką, ale w czasie wykonywania jest traktowany jako
Rectangle.

Typowanie Introspekcji
Instancje mogą ujawniać swoje typy w czasie wykonywania. Metoda isMemberOfClass: zdefiniowana
w klasie NSObject sprawdza, czy odbiornik jest instancją określonej klasy:
if ([anObject isMemberOfClass: someClass])
...
Metoda isKindOfClass: zdefiniowana również w klasie NSObject sprawdza bardziej ogólnie, czy
odbiornik dziedziczy z lub jest członkiem określonej klasy (niezależnie od tego, czy ma klasę w ścieżce
dziedziczenia):
if ([anObject isKindOfClass: someClass])
...

Zestaw klas, dla których isKindOfClass: zwraca YES, jest tym samym zestawem, do którego można
statycznie wpisywać odbiornik. Introspekcja nie ogranicza się do informacji o typie. Późniejsze części
omawiają metody, które zwracają obiekt klasy, informują, czy obiekt może odpowiedzieć na
wiadomość i ujawniają inne informacje. Więcej informacji na temat metod isKindOfClass :,
isMemberOfClass :, i powiązanych metod można znaleźć w specyfikacji klasy NSObject w odwołaniu do
framework Foundation.
Obiekty klasy
Definicja klasy zawiera różnego rodzaju informacje, w większości dotyczące instancji klasy:
■ Nazwa klasy i jej nadklasy
■ Szablon opisujący zestaw zmiennych instancji
■ Deklaracje nazw metod i ich typów zwracanych i argumentów
■ Implementacje metody
Informacje te są kompilowane i rejestrowane w strukturach danych udostępnionych systemowi
wykonawczemu. Kompilator tworzy tylko jeden obiekt, obiekt klasy, reprezentujący klasę. Obiekt klasy
ma dostęp do wszystkich informacji o klasie, co oznacza głównie informacje o tym, jakie instancje klasy
są podobne. Jest w stanie wytworzyć nowe instancje zgodnie z planem przedstawionym w definicji
klasy.
Chociaż obiekt klasy przechowuje prototyp instancji klasy, nie jest to sama instancja. Nie ma własnych
zmiennych instancji i nie może wykonywać metod przeznaczonych dla instancji klasy. Jednak definicja
klasy może zawierać metody przeznaczone specjalnie dla metod klasy obiektów klasowych, w
przeciwieństwie do metod instancji. Obiekt klasy dziedziczy metody klas z klas znajdujących się
powyżej w hierarchii, podobnie jak instancje dziedziczą metody instancji. W kodzie źródłowym obiekt
klasy jest reprezentowany przez nazwę klasy. W poniższym przykładzie klasa Rectangle zwraca numer
wersji klasy przy użyciu metody odziedziczonej z klasy NSObject:
int versionNumber = [Rectangle version];
Jednak nazwa klasy oznacza obiekt klasy tylko jako odbiorca w wyrażeniu komunikatu. W innym
miejscu musisz poprosić instancję lub klasę o zwrócenie identyfikatora klasy. Obie odpowiedzi na
wiadomość Class:
id aClass = [anObject class];
id rectClass = [Rectangle class];
Jak pokazują te przykłady, obiekty klas mogą, podobnie jak wszystkie inne obiekty, być wpisane id. Ale
obiekty klasy mogą być także bardziej precyzyjnie wpisywane do typu danych Class:
Class aClass = [anObject class];
Class rectClass = [Rectangle class];
Wszystkie obiekty klasy są typu Class. Użycie nazwy tego typu dla klasy jest równoważne użyciu nazwy
klasy do statycznego wpisania instancji. Obiekty klasowe są więc pełnoprawnymi obiektami, które
można dynamicznie wpisywać, odbierać wiadomości i dziedziczyć metody z innych klas. Są one
wyjątkowe tylko dlatego, że są tworzone przez kompilator, brakują własnych struktur danych

(zmiennych instancji) innych niż te zbudowane z definicji klasy i są agentami do tworzenia instancji w
czasie wykonywania.
Uwaga: Kompilator buduje także „obiekt metaklas” dla każdej klasy. Opisuje obiekt klasy tak, jak obiekt
klasy opisuje instancje klasy. Ale podczas gdy możesz wysyłać wiadomości do instancji i do obiektu
klasy, obiekt metaklasy jest używany tylko wewnętrznie przez system wykonawczy.
Tworzenie instancji
Główną funkcją obiektu klasy jest tworzenie nowych instancji. Kod ten informuje klasę Rectangle o
utworzeniu nowej instancji Rectangle i przypisaniu jej do zmiennej myRectangle:
id myRectangle;
myRectangle = [Rectangle alloc];
Metoda alloc dynamicznie przydziela pamięć dla zmiennych instancji nowego obiektu i inicjuje je do 0
- wszystko, z wyjątkiem zmiennej isa, która łączy nową instancję z jej klasą. Aby obiekt był użyteczny,
musi być bardziej kompletnie zainicjowany. Jest to funkcja metody inicjującej. Inicjalizacja zazwyczaj
następuje natychmiast po przydzieleniu:
myRectangle = [[Rectangle alloc] init];
Ta linia kodu, lub jedna taka, byłaby konieczna, zanim myRectangle mógłby otrzymać dowolny z
komunikatów zilustrowanych w poprzednich przykładach w tym rozdziale. Metoda alloc zwraca nową
instancję i ta instancja wykonuje metodę init, aby ustawić swój stan początkowy. Każdy obiekt klasy
ma co najmniej jedną metodę (np. Alloc), która umożliwia mu tworzenie nowych obiektów, a każda
instancja ma przynajmniej jedną metodę (np. init), która przygotowuje ją do użycia. Metody
inicjowania często przyjmują argumenty, aby umożliwić przekazywanie określonych wartości i mieć
słowa kluczowe do etykietowania argumentów (na przykład initWithPosition: size:, to metoda, która
może zainicjować nową instancję Rectangle), ale wszystkie zaczynają się od „init”.
Dostosowywanie za pomocą obiektów klasowych
To nie tylko kaprys języka Objective-C, że klasy są traktowane jako obiekty. To wybór, który ma na celu,
a czasem zaskakujące, korzyści w projektowaniu. Możliwe jest na przykład dostosowanie obiektu za
pomocą klasy, w której klasa należy do zestawu otwartego. Na przykład w zestawie aplikacji obiekt
NSMatrix można dostosować za pomocą określonego rodzaju obiektu NSCell. Obiekt NSMatrix może
wziąć odpowiedzialność za tworzenie poszczególnych obiektów reprezentujących jego komórki. Może
to zrobić, gdy macierz jest inicjowana po raz pierwszy, a później, gdy potrzebne są nowe komórki.
Widoczna matryca, którą obiekt NSMatrix rysuje na ekranie, może rosnąć i zmniejszać się w czasie
wykonywania, być może w odpowiedzi na działania użytkownika. Gdy rośnie, matryca musi być w
stanie wyprodukować nowe obiekty, aby wypełnić nowe dodane szczeliny. Ale jakie powinny być
przedmioty? Każda matryca wyświetla tylko jeden rodzaj NSCell, ale istnieje wiele różnych rodzajów.
Hierarchia dziedziczenia na rysunku pokazuje niektóre z tych dostarczonych przez zestaw aplikacji.
Wszystkie dziedziczą z ogólnej klasy NSCell:

Kiedy macierz tworzy obiekty NSCell, czy powinny to być obiekty NSButtonCell, aby wyświetlić bank
przycisków lub przełączników, obiekty NSTextFieldCell do wyświetlania pól, w których użytkownik
może wprowadzać i edytować tekst, czy jakiś inny rodzaj NSCell? Obiekt NSMatrix musi zezwalać na
dowolny rodzaj komórki, nawet typy, które jeszcze nie zostały wynalezione. Jednym z rozwiązań tego
problemu jest zdefiniowanie klasy NSMatrix jako klasy abstrakcyjnej i wymaganie, aby każdy, kto jej
używa, deklarował podklasę i implementował metody, które produkują nowe komórki. Ponieważ
implementują metody, użytkownicy klasy mogą być pewni, że stworzone przez nich obiekty były
odpowiedniego typu. Ale to wymaga od innych, aby wykonali pracę, która powinna być wykonywana
w klasie NSMatrix, i niepotrzebnie zwiększa liczbę klas. Ponieważ aplikacja może potrzebować więcej
niż jednego rodzaju NSMatrix, każdy z innym rodzajem NSCell, może stać się zaśmiecona podklasami
NSMatrix. Za każdym razem, gdy wymyśliłeś nowy rodzaj NSCell, musiałbyś także zdefiniować nowy
rodzaj NSMatrix. Co więcej, programiści na różnych projektach pisaliby praktycznie identyczny kod, aby
wykonać to samo zadanie, wszystko po to, aby zrekompensować to, że NSMatrix tego nie zrobił.
Lepszym rozwiązaniem, które faktycznie przyjmuje klasa NSMatrix, jest umożliwienie inicjowania
instancji NSMatrix w rodzaju NSCell - z obiektem klasy. Definiuje metodę setCellClass:, która przekazuje
obiekt klasy dla rodzaju obiektu NSCell, którego NSMatrix powinien użyć do wypełnienia pustych
gniazd:
[myMatrix setCellClass: [klasa NSButtonCell]];
Obiekt NSMatrix używa obiektu klasy do tworzenia nowych komórek, gdy są one inicjowane po raz
pierwszy i kiedy zmienia się ich rozmiar tak, aby zawierał więcej komórek. Ten rodzaj dostosowywania
byłby trudny, gdyby klasy nie były obiektami, które mogłyby być przekazywane w wiadomościach i
przypisywane do zmiennych.
Zmienne i obiekty klasowe
Kiedy definiujesz nową klasę, możesz określić zmienne instancji. Każde wystąpienie klasy może
zachować własną kopię zadeklarowanych zmiennych - każdy obiekt kontroluje własne dane. Nie ma
jednak odpowiednika „zmiennej klasowej” dla zmiennej instancji. Dla tej klasy dostarczane są tylko
wewnętrzne struktury danych, zainicjowane z definicji klasy. Ponadto obiekt klasy nie ma dostępu do
zmiennych instancji w żadnych instancjach; nie może ich inicjalizować, czytać ani zmieniać. Aby
wszystkie instancje klasy mogły współdzielić dane, należy zdefiniować jakąś zewnętrzną zmienną.
Najprostszym sposobem na to jest zadeklarowanie zmiennej w pliku implementacji klasy, jak pokazano
na poniższym fragmencie kodu.
int MCLSGlobalVariable;

@implementation MyClass
// realizacja trwa
W bardziej zaawansowanej implementacji można zadeklarować zmienną jako statyczną i zapewnić
metody klasy do zarządzania nią. Deklarowanie zmiennej statycznej ogranicza jej zakres tylko do klasy
- i tylko tej części klasy, która jest zaimplementowana w pliku. (Tak więc w przeciwieństwie do
zmiennych instancji, zmienne statyczne nie mogą być dziedziczone przez podklasy ani bezpośrednio
nimi manipulowane). Ten wzorzec jest powszechnie używany do definiowania współużytkowanych
instancji klasy

static MyClass *MCLSSharedInstance;
@implementation MyClass
+ (MyClass *)sharedInstance
{
// check for existence of shared instance
// create if necessary
return MCLSSharedInstance;
}
// implementation continue
Zmienne statyczne pomagają obiektowi klasy w większej funkcjonalności niż tylko w przypadku
instancji produkujących „fabrykę”; może to być sam w sobie kompletny i wszechstronny obiekt. Obiekt
klasy może być używany do koordynowania tworzonych instancji, wydawania instancji z list już
utworzonych obiektów lub zarządzania innymi procesami niezbędnymi dla aplikacji. W przypadku, gdy
potrzebujesz tylko jednego obiektu określonej klasy, możesz umieścić cały stan obiektu w zmiennych
statycznych i użyć tylko metod klasowych. Oszczędza to kroku przydzielania i inicjowania instancji.
Uwaga: Możliwe jest również użycie zmiennych zewnętrznych, które nie są zadeklarowane jako
statyczne, ale ograniczony zakres zmiennych statycznych lepiej służy do kapsułkowania danych w
oddzielne obiekty.
Inicjowanie obiektu klasy
Jeśli chcesz użyć obiektu klasy do niczego oprócz przydzielania instancji, może być konieczne
zainicjowanie go tak, jak w przypadku instancji. Chociaż programy nie przydzielają obiektów klas,
Objective-C zapewnia sposób inicjowania ich przez programy. Jeśli klasa korzysta ze zmiennych
statycznych lub globalnych, metoda inicjalizacji jest dobrym miejscem do ustawienia ich wartości
początkowych. Na przykład, jeśli klasa utrzymuje tablicę instancji, metoda initialize mogłaby ustawić
tablicę, a nawet przydzielić jedną lub dwie domyślne instancje, aby były gotowe. System wykonawczy
wysyła komunikat inicjujący do każdego obiektu klasy, zanim klasa otrzyma inne wiadomości i po
odebraniu przez jego nadklasę komunikatu inicjalizacji. Daje to klasie możliwość skonfigurowania
środowiska wykonawczego przed jego użyciem. Jeśli nie jest wymagana inicjalizacja, nie trzeba pisać
metody inicjalizacji, aby odpowiedzieć na wiadomość. Z powodu dziedziczenia komunikat inicjujący
wysłany do klasy, która nie implementuje metody inicjalizacji, jest przekazywany do nadklasy, nawet

jeśli nadklasa otrzymała już komunikat inicjujący. Załóżmy na przykład, że klasa A implementuje
metodę initialize, a klasa B dziedziczy z klasy A, ale nie implementuje metody inicjalizacji. Tuż przed
tym, jak klasa B ma otrzymać pierwszą wiadomość, system wykonawczy wysyła do niej inicjalizację. Ale
ponieważ klasa B nie inicjuje implementacji, zamiast tego uruchamiana jest inicjalizacja klasy A. Dlatego
klasa A powinna zapewnić, że jej logika inicjalizacji jest wykonywana tylko raz i dla odpowiedniej klasy.
Aby uniknąć wykonywania logiki inicjalizacji więcej niż raz, użyj szablonu z listingu 1-3 podczas
implementowania metody inicjalizacji.
Listing 1-3 Implementacja metody inicjalizacji
+ (void)initialize
{
if (self == [ThisClass class]) {
// Perform initialization here.
...
}
}
Uwaga: Pamiętaj, że system wykonawczy wysyła inicjalizację do każdej klasy indywidualnie. Dlatego w
implementacji metody inicjowania klasy nie wolno wysyłać wiadomości inicjalizującej do jej superklasy.
Metody klasy root
Wszystkie obiekty, klasy i instancje potrzebują interfejsu do systemu wykonawczego. Zarówno obiekty
klas, jak i instancje powinny być w stanie introspekcjonować swoje umiejętności i zgłaszać swoje
miejsce w hierarchii dziedziczenia. Udostępnienie tego interfejsu jest prowincją klasy NSObject. Aby
metody NSObject nie musiały być implementowane dwukrotnie, aby zapewnić interfejs środowiska
wykonawczego dla instancji i ponownie powielać ten interfejs dla obiektów klasy, obiektom klasy
nadawane są specjalne dyspensy do wykonywania metod instancji zdefiniowanych w klasie root. Gdy
obiekt klasy otrzymuje wiadomość, na którą nie może odpowiedzieć za pomocą metody klasy, system
wykonawczy określa, czy istnieje metoda instancji roota, która może odpowiedzieć. Jedynymi
metodami instancji, które może wykonać obiekt klasy, są metody zdefiniowane w klasie root i tylko
wtedy, gdy nie istnieje metoda klasy, która mogłaby wykonać zadanie.
Nazwy klas w kodzie źródłowym
W kodzie źródłowym nazwy klas mogą być używane tylko w dwóch bardzo różnych kontekstach.
Konteksty te odzwierciedlają podwójną rolę klasy jako typu danych i jako obiektu:
■ Nazwa klasy może być używana jako nazwa typu dla obiektu. Na przykład:
Rectangle * anObject;
Tutaj anObject jest statycznie wpisywany jako wskaźnik do Rectangle. Kompilator oczekuje, że będzie
miał strukturę danych instancji Rectangle i metod instancji zdefiniowanych i dziedziczonych przez klasę
Rectangle. Tylko wystąpienia mogą być statycznie wpisywane; obiekty klasy nie mogą być, ponieważ
nie są członkami klasy, ale należą do typu danych klasy.
■ Jako odbiorca w wyrażeniu komunikatu nazwa klasy odnosi się do obiektu klasy. To użycie zostało
zilustrowane w kilku wcześniejszych przykładach. Nazwa klasy może oznaczać obiekt klasy tylko jako

odbiorca wiadomości. W każdym innym kontekście musisz poprosić obiekt klasy o ujawnienie jego
identyfikatora (wysyłając mu wiadomość klasy). Poniższy przykład przekazuje klasę Rectangle jako
argument w komunikacie isKindOfClass:.
if ([anObject isKindOfClass: [klasa Prostokąta]])
...
Nielegalne byłoby używanie nazwy „Rectangle” jako argumentu. Nazwa klasy może być tylko odbiorcą.
Jeśli nie znasz nazwy klasy w czasie kompilacji, ale masz ją jako ciąg znaków w czasie wykonywania,
możesz użyć NSClassFromString, aby zwrócić obiekt klasy:
NSString * className;
...
if ([anObject isKindOfClass: NSClassFromString (className)])
...
Ta funkcja zwraca wartość nil, jeśli przekazany ciąg nie jest poprawną nazwą klasy. Nazwy klas istnieją
w tej samej przestrzeni nazw, co zmienne globalne i nazwy funkcji. Klasa i zmienna globalna nie mogą
mieć tej samej nazwy. Nazwy klas dotyczą tylko nazw z globalną widocznością w Objective-C.
Testowanie równości klas
Możesz przetestować dwa obiekty klasy pod kątem równości, używając bezpośredniego porównania
wskaźników. Ważne jest jednak uzyskanie odpowiedniej klasy. W środowisku Cocoa istnieje kilka
funkcji, które dynamicznie i przejrzyście podklasują istniejące klasy w celu rozszerzenia ich
funkcjonalności (na przykład obserwowanie wartości kluczowych i danych podstawowych. Kiedy to
nastąpi, metoda klasy jest zwykle nadpisywana, tak że dynamiczna podklasa maskuje się jako klasa,
którą zastępuje. Podczas testowania równości klas należy zatem porównać wartości zwrócone przez
metodę klasy, a nie wartości zwrócone przez funkcje niższego poziomu. Pod względem API:
[object class] != object_getClass(object) != *((Class*)object)
Dlatego powinieneś przetestować dwie klasy pod kątem równości w następujący sposób:
if ([objectA class] == [objectB class]) { //...

Definiowanie klasy
Większość programowania obiektowego polega na napisaniu kodu dla nowych obiektów definiowaniu nowych klas. W Objective-C klasy są definiowane w dwóch częściach:
■ Interfejs, który deklaruje metody i zmienne instancji klasy i nazywa jej nadklasę
■ Implementacja definiująca klasę (zawiera kod implementujący jej metody)
Zazwyczaj są one podzielone między dwa pliki, czasami jednak definicja klasy może obejmować kilka
plików za pomocą funkcji zwanej „kategorią”. Kategorie mogą grupować definicję klasy lub rozszerzać
istniejącą.
Pliki źródłowe
Chociaż kompilator tego nie wymaga, interfejs i implementacja są zwykle podzielone na dwa różne
pliki. Plik interfejsu musi być dostępny dla każdego, kto używa tej klasy. Pojedynczy plik może
deklarować lub implementować więcej niż jedną klasę. Niemniej jednak jest zwyczajowo mieć osobny
plik interfejsu dla każdej klasy, jeśli nie również osobny plik implementacyjny. Utrzymanie oddzielnych
interfejsów klas lepiej odzwierciedla ich status jako niezależnych podmiotów. Pliki interfejsów i
implementacji są zazwyczaj nazywane po klasie. Nazwa pliku implementacyjnego ma rozszerzenie .m,
co wskazuje, że zawiera kod źródłowy Objective-C. Plikowi interfejsu można przypisać dowolne inne
rozszerzenie. Ponieważ znajduje się w innych plikach źródłowych, nazwa pliku interfejsu zazwyczaj ma
rozszerzenie .h typowe dla plików nagłówkowych. Na przykład klasa Rectangle zostanie zadeklarowana
w Rectangle.h i zdefiniowana w Rectangle.m. Oddzielenie interfejsu obiektu od jego implementacji
dobrze pasuje do projektowania programów zorientowanych obiektowo. Obiekt jest samodzielną
jednostką, która może być oglądana z zewnątrz prawie jako „czarna skrzynka”. Po określeniu, w jaki
sposób obiekt wchodzi w interakcję z innymi elementami w programie - to znaczy po zadeklarowaniu
jego interfejsu - możesz dowolnie zmieniać jego implementację, nie wpływając na żadną inną część
aplikacji.
Interfejs klasy
Deklaracja interfejsu klasy zaczyna się od dyrektywy kompilatora @interface i kończy się dyrektywą
@end. (Wszystkie dyrektywy Objective-C do kompilatora zaczynają się od „@”.)
@interface ClassName: ItsSuperclass
{
przykładowe deklaracje zmiennych
}
deklaracje metody
@end
Pierwszy wiersz deklaracji przedstawia nową nazwę klasy i łączy ją z nadklasą. Nadklasa definiuje
pozycję nowej klasy w hierarchii dziedziczenia, jak omówiono w części „Dziedziczenie”. Jeśli dwukropek
i nazwa superklasy zostaną pominięte, nowa klasa zostanie zadeklarowana jako klasa główna, rywal
dla klasy NSObject. Po pierwszej części deklaracji klasy nawiasy klamrowe zawierają deklaracje
zmiennych instancji, struktur danych, które są częścią każdej instancji klasy. Oto częściowa lista
zmiennych instancji, które mogą być zadeklarowane w klasie Rectangle:

szerokość pływaka;
wysokość pływaka;
Wypełniony BOOL;
NSColor * fillColor;
Metody dla klasy są zadeklarowane jako następne, po nawiasach klamrowych obejmujących zmienne
instancji i przed końcem deklaracji klasy. Nazwy metod, które mogą być używane przez obiekty klas,
metody klas, są poprzedzone znakiem plus:
+ przydział;
Metody, których mogą używać instancje klasy, metody instancji, są oznaczone znakiem minus:
- (void) wyświetlacz;
Chociaż nie jest to powszechna praktyka, można zdefiniować metodę klasową i metodę instancji o tej
samej nazwie. Metoda może mieć również taką samą nazwę jak zmienna instancji. Jest to bardziej
powszechne, zwłaszcza jeśli metoda zwraca wartość w zmiennej . Na przykład Circle ma metodę
promienia, która może pasować do zmiennej instancji promienia. Typy zwracane metod są
deklarowane przy użyciu standardowej składni C do rzutowania jednego typu na inny:
- Radius (float);
Typy argumentów są deklarowane w ten sam sposób:
- (void) setRadius: (float) aRadius;
Jeśli typ powrotu lub argumentu nie jest jawnie zadeklarowany, zakłada się, że jest to typ domyślny dla
metod i komunikatów - identyfikator. Metoda alloc zobrazowała wcześniejszy identyfikator zwrotu.
Gdy istnieje więcej niż jeden argument, argumenty są deklarowane w nazwie metody po dwukropkach.
Argumenty rozbijają nazwę w deklaracji, tak jak w wiadomości. Na przykład:
- (void) setWidth: (float) width height: (float) height;
Metody pobierające zmienną liczbę argumentów deklarują je za pomocą przecinka i punktów
wielokropka, tak jak funkcja:
- makeGroup: group, ...;
Importowanie interfejsu
Plik interfejsu musi być zawarty w każdym module źródłowym, który zależy od interfejsu klasy - który
zawiera dowolny moduł, który tworzy instancję klasy, wysyła komunikat wywołujący metodę
zadeklarowaną dla klasy lub wymienia zmienną instancji zadeklarowaną w klasie . Interfejs jest zwykle
dołączany do dyrektywy #import:
#import „Rectangle.h”
Ta dyrektywa jest identyczna z #include, z tą różnicą, że zapewnia, że ten sam plik nigdy nie zostanie
uwzględniony więcej niż raz. Dlatego jest preferowany i jest używany zamiast #include w przykładach
kodu w dokumentacji opartej na Objective-C. Aby odzwierciedlić fakt, że definicja klasy opiera się na
definicjach dziedziczonych klas, plik interfejsu zaczyna się od zaimportowania interfejsu dla jego
nadklasy:

#import "ItsSuperclass.h"
@interface ClassName: ItsSuperclass
{
przykładowe deklaracje zmiennych
}
deklaracje metody
@end
Ta konwencja oznacza, że każdy plik interfejsu zawiera pośrednio pliki interfejsu dla wszystkich
dziedziczonych klas. Gdy moduł źródłowy importuje interfejs klasy, otrzymuje interfejsy dla całej
hierarchii dziedziczenia, na której zbudowana jest klasa. Zauważ, że jeśli istnieje precomp prekompilowany nagłówek - który obsługuje superklasę, możesz to zrobić
zaimportuj zamiast tego precomp.
Odnosząc się do innych klas
Plik interfejsu deklaruje klasę i, importując jego nadklasę, zawiera niejawnie deklaracje dla wszystkich
dziedziczonych klas, od NSObject w dół przez jego superklasę. Jeśli interfejs wymienia klasy nie w tej
hierarchii, musi je zaimportować jawnie lub zadeklarować za pomocą dyrektywy @class:
@Rectangle class, Circle;
Ta dyrektywa informuje kompilator, że „Prostokąt” i „Okrąg” są nazwami klas. Nie importuje ich plików
interfejsu. Plik interfejsu wspomina nazwy klas, gdy statycznie wpisuje zmienne instancji, wartości
zwracane i argumenty. Na przykład ta deklaracja
- (void) setPrimaryColor: (NSColor *) aColor;
wspomina klasę NSColor.
Ponieważ takie deklaracje po prostu używają nazwy klasy jako typu i nie zależą od żadnych szczegółów
interfejsu klasy (jej metod i zmiennych instancji), dyrektywa @class daje kompilatorowi wystarczające
ostrzeżenie przed tym, czego się spodziewać. Jednak tam, gdzie interfejs do klasy jest rzeczywiście
używany (utworzone instancje, wysłane wiadomości), interfejs klasy musi zostać zaimportowany.
Zazwyczaj plik interfejsu używa @klasy do deklarowania klas, a odpowiedni plik implementacji
importuje ich interfejsy (ponieważ będzie musiał utworzyć instancje tych klas lub wysłać je). Dyrektywa
@class minimalizuje ilość kodu widzianego przez kompilator i linker, a zatem jest najprostszym
sposobem na podanie deklaracji forward nazwy klasy. Prostota pozwala uniknąć potencjalnych
problemów związanych z importowaniem plików importujących jeszcze inne pliki. Na przykład, jeśli
jedna klasa deklaruje statycznie typowaną zmienną instancji innej klasy, a ich dwa pliki interfejsu
importują się nawzajem, żadna z klas nie może się poprawnie skompilować.
Rola interfejsu
Celem pliku interfejsu jest zadeklarowanie nowej klasy innym modułom źródłowym (i innym
programistom). Zawiera wszystkie informacje potrzebne do pracy z klasą (programiści mogą również
docenić niewielką dokumentację).

■ Plik interfejsu informuje użytkowników, w jaki sposób klasa jest połączona z hierarchią dziedziczenia
i jakie inne klasy - odziedziczone lub po prostu przywołane gdzieś w klasie - są potrzebne.
■ Plik interfejsu pozwala również kompilatorowi wiedzieć, jakie zmienne instancji zawiera obiekt, i
informuje programistów o dziedziczeniu podklas zmiennych. Chociaż zmienne instancji są najbardziej
naturalnie postrzegane jako kwestia implementacji klasy, a nie jej interfejsu, muszą jednak zostać
zadeklarowane w pliku interfejsu. Dzieje się tak, ponieważ kompilator musi być świadomy struktury
obiektu, w którym jest używany, a nie tylko miejsca, w którym został zdefiniowany. Jako programista
możesz jednak zignorować zmienne instancji używanych klas, z wyjątkiem definiowania podklasy.
■ Na koniec, dzięki liście deklaracji metod, plik interfejsu pozwala innym modułom wiedzieć, jakie
komunikaty mogą być wysyłane do obiektu klasy i instancji klasy. Każda metoda, której można użyć
poza definicją klasy jest zadeklarowana w pliku interfejsu; metody wewnętrzne w implementacji klasy
można pominąć.
Implementacja klasy
Definicja klasy jest bardzo podobna do jej deklaracji. Zaczyna się od dyrektywy @implementation i
kończy na dyrektywie @end:
@implementation ClassName : ItsSuperclass
{
instance variable declarations
}
method definitions
@end
Jednak każdy plik implementacyjny musi importować własny interfejs. Na przykład Rectangle.m
importuje Rectangle.h. Ponieważ implementacja nie musi powtarzać żadnych importowanych
deklaracji, może bezpiecznie pominąć:
■ Nazwa nadklasy
■ Deklaracje zmiennych instancji
Upraszcza to implementację i sprawia, że jest ona poświęcona głównie definicjom metod:
#import "ClassName.h"
@implementation ClassName
method definitions
@end
Metody dla klasy są zdefiniowane, podobnie jak funkcje C, w parze nawiasów klamrowych. Przed
nawiasami klamrowymi są deklarowane w taki sam sposób, jak w pliku interfejsu, ale bez średnika. Na
przykład:
+ (id)alloc
{

...
}
- (BOOL)isfilled
{
...
}
- (void)setFilled:(BOOL)flag
{
...
}
Metody pobierające zmienną liczbę argumentów obsługują je tak samo, jak funkcja:
#import <stdarg.h>
...
- getGroup:group, ...
{
va_list ap;
va_start(ap, group);
...
}
Odwołanie do zmiennych instancji
Domyślnie definicja metody instancji zawiera wszystkie zmienne instancji obiektu w jej zakresie. Może
odnosić się do nich po prostu według nazwy. Chociaż kompilator tworzy odpowiednik struktur C do
przechowywania zmiennych instancji, dokładna natura struktury jest ukryta. Nie potrzebujesz żadnego
z operatorów struktury (. Lub ->), aby odwoływać się do danych obiektu. Na przykład następująca
definicja metody odnosi się do odbiorcy wypełniona zmienna instancji:
- (void)setFilled:(BOOL)flag
{
filled = flag;
...
}
Ani obiekt odbierający, ani jego wypełniona zmienna instancji nie jest zadeklarowana jako argument
tej metody, ale zmienna instancji mieści się w jej zakresie. To uproszczenie składni metody jest
znaczącym skrótem w pisaniu kodu Objective-C. Gdy zmienna instancji należy do obiektu, który nie jest
odbiornikiem, typ obiektu musi być jawny dla kompilatora poprzez typowanie statyczne. Odwołując

się do zmiennej instancji obiektu statycznie wpisanego, używany jest operator wskaźnika tructure (->).
Załóżmy na przykład, że klasa Sibling deklaruje obiekt statycznie typowany, bliźniak, jako zmienną
instancji:
@interface Sibling : NSObject
{
Sibling *twin;
int gender;
struct features *appearance;
}
Dopóki zmienne instancji obiektu typowanego statycznie mieszczą się w zakresie klasy (ponieważ są
tutaj, ponieważ bliźniak jest wpisany do tej samej klasy), metoda rodzeństwa może ustawić je
bezpośrednio:
- makeIdenticalTwin
{
if ( !twin ) {
twin = [[Sibling alloc] init];
twin->gender = gender;
twin->appearance = appearance;
}
return twin;
}
Zakres zmiennych instancji
Chociaż są deklarowane w interfejsie klasy, zmienne instancji są bardziej kwestią sposobu
implementacji klasy niż sposobu jej użycia. Interfejs obiektu leży w jego metodach, a nie w danych
wewnętrznych struktur. Często istnieje metoda „jeden do jednego” między metodą a zmienną
instancji, jak w poniższym przykładzie:
- (BOOL)isFilled
{
return filled;
}
Ale nie musi tak być. Niektóre metody mogą zwracać informacje nie przechowywane w zmiennych
instancji, a niektóre zmienne instancji mogą przechowywać informacje, których obiekt nie chce
ujawnić. Ponieważ klasa jest od czasu do czasu korygowana, wybór zmiennych instancji może się
zmienić, nawet jeśli metody, które deklaruje, pozostają takie same. Dopóki wiadomości są narzędziem
do interakcji z instancjami klasy, zmiany te nie wpłyną na jej interfejs.

Aby wymusić zdolność obiektu do ukrywania swoich danych, kompilator ogranicza zakres zmiennych
instancji - to znaczy ogranicza ich widoczność w programie. Ale w celu zapewnienia elastyczności
pozwala również wyraźnie ustawić zakres na trzech różnych poziomach. Każdy poziom jest oznaczony
dyrektywą kompilatora:
Dyrektywa

Znaczenie

@private

Zmienna instancji jest dostępna tylko w klasie, która ją deklaruje.

@prpotected

Zmienna instancji jest dostępna w klasie, która ją deklaruje oraz w
klasach, które ją dziedziczą.

@ public

Zmienna instancji jest dostępna wszędzie.

@package

W 64-bitowej zmiennej instancji @package działa jak @public
wewnątrz obrazu, który implementuje klasę, ale @private outside.
Jest to analogiczne do private_extern dla zmiennych i funkcji. Każdy
kod spoza obrazu implementacji klasy, który próbuje użyć zmiennej
instancji, otrzyma błąd łącza. Jest to najbardziej przydatne w
przypadku zmiennych instancji w klasach szkieletowych, gdzie
@private może być zbyt restrykcyjne, ale @protected lub @public zbyt
permisywne

Ilustruje to rysunek

Dyrektywa dotyczy wszystkich zmiennych instancji wymienionych po niej, aż do następnej dyrektywy
lub końca listy. W poniższym przykładzie zmienne instancji age i evaluation są private, name, job i wage
są protected, a boss jest public.

@interface Worker : NSObject
{
char *name;
@private
int age;
char *evaluation;
@protected
id job;
float wage;
@public
id boss;
}
Domyślnie wszystkie nieoznakowane zmienne instancji (jak nazwa powyżej) są @protected. Wszystkie
zmienne instancji deklarowane przez klasę, bez względu na to, jak zostały oznaczone, mieszczą się w
zakresie definicji klasy. Na przykład klasa, która deklaruje zmienną instancji zadania, taką jak klasa
Worker pokazana powyżej, może odwoływać się do niej w definicji metody:
- promoteTo:newPosition
{
id old = job;
job = newPosition;
return old;
}
Oczywiście, jeśli klasa nie mogłaby uzyskać dostępu do własnych zmiennych instancji, zmienne instancji
byłyby bezużyteczne. Zwykle klasa ma również dostęp do zmiennych instancji, które dziedziczy.
Możliwość odwoływania się do zmiennej instancji jest zazwyczaj dziedziczona wraz ze zmienną. Dla
klas sensowne jest, aby ich całe struktury danych znajdowały się w zasięgu, zwłaszcza jeśli myślisz o
definicja klasy jako jedynie rozwinięcie klas, z których dziedziczy. Zilustrowana wcześniej metoda
promotionTo: równie dobrze mogłaby zostać zdefiniowana w dowolnej klasie dziedziczącej zmienną
instancji zadania z klasy Worker. Istnieją jednak powody, dla których warto ograniczyć dziedziczenie
klas z bezpośredniego dostępu do zmiennej instancji:
■ Gdy podklasa uzyskuje dostęp do odziedziczonej zmiennej instancji, klasa deklarująca zmienną jest
powiązana z tą częścią jej implementacji. W późniejszych wersjach nie może wyeliminować zmiennej
lub zmienić roli, jaką odgrywa bez przypadkowego złamania podklasy.
■ Ponadto, jeśli podklasa uzyskuje dostęp do odziedziczonej zmiennej instancji i zmienia jej wartość,
może przypadkowo wprowadzić błędy w klasie, która deklaruje zmienną, zwłaszcza jeśli zmienna jest
zaangażowana w zależności wewnętrzne.

Aby ograniczyć zakres zmiennej instancji do klasy, która ją deklaruje, musisz ją zaznaczyć @private.
Zmienne instancji oznaczone jako @private są dostępne tylko dla podklas poprzez wywołanie
publicznych metod dostępu, jeśli istnieją. Z drugiej strony oznaczenie zmiennej @public czyni ją ogólnie
dostępną, nawet poza definicjami klas, które dziedziczą lub deklarują zmienną. Zwykle, aby uzyskać
informacje przechowywane w zmiennej instancji, inne obiekty muszą wysłać wiadomość z żądaniem.
Jednak do zmiennej instancji publicznej można uzyskać dostęp w dowolnym miejscu, tak jakby to było
pole w strukturze C. Na przykład:
Worker * ceo = [[Worker alloc] init];
ceo-> boss = zero;
Zauważ, że obiekt musi być statycznie wpisany. Oznaczanie zmiennych instancji @public pokonuje
zdolność obiektu do ukrywania swoich danych. Jest sprzeczny z podstawową zasadą programowania
zorientowanego obiektowo - hermetyzacją danych w obiektach, w których jest chroniony przed
widokiem i nieumyślnym błędem. Należy zatem unikać zmiennych instancji publicznej, z wyjątkiem
nadzwyczajnych przypadków.
Wiadomości do self i super
Objective-C udostępnia dwa terminy, które mogą być użyte w definicji metody w odniesieniu do
obiektu, który wykonuje metodę self i super. Załóżmy na przykład, że definiujesz metodę reposition,
która musi zmienić współrzędne dowolnego obiektu, na którym działa. Może wywołać metodę
setOrigin ::, aby dokonać zmiany. Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać wiadomość setOrigin :: do tego
samego obiektu, do którego wysłano sam komunikat o zmianie położenia. Kiedy piszesz kod
repozycjonowania, możesz odwołać się do tego obiektu jako self lub super. Metoda reposition mogła
czytać:
- reposition
{
...
[self setOrigin:someX :someY];
...
}
or:
- reposition
{
...
[super setOrigin:someX :someY];
...
}

W tym przypadku zarówno self , jak i super odnoszą się do obiektu odbierającego komunikat
reposition, niezależnie od tego, jaki to może być obiekt. Te dwa terminy są jednak zupełnie inne. self
jest jednym z ukrytych argumentów procedury przesyłania wiadomości przechodzi do każdej metody;
jest to zmienna lokalna, którą można swobodnie używać w implementacji metody, tak jak mogą być
nazwy zmiennych instancji. super to termin, który zastępuje self tylko jako odbiorca w wyrażeniu
komunikatu. Jako odbiorcy dwa terminy różnią się zasadniczo tym, w jaki sposób wpływają na proces
przesyłania wiadomości:
■ self wyszukuje implementację metody w zwykły sposób, zaczynając od tabeli wysyłki klasy obiektu
odbierającego. W powyższym przykładzie zaczyna się od klasy obiektu odbierającego komunikat o
zmianie położenia.
■ super rozpoczyna wyszukiwanie implementacji metody w zupełnie innym miejscu. Zaczyna się w
nadklasie klasy, która definiuje metodę, w której pojawia się super. W powyższym przykładzie zaczyna
się od nadklasy klasy, w której zdefiniowano repozycję.
Gdziekolwiek super otrzyma wiadomość, kompilator zastępuje inną funkcję przesyłania komunikatów
funkcją objc_msgSend. Procedura zastępcza patrzy bezpośrednio na nadklasę klasy definiującej, czyli
na nadklasę klasy wysyłającej wiadomość do super-klasy, a nie do klasy obiektu odbierającego
wiadomość.
Przykład
Różnica między self a super staje się jasna w hierarchii trzech klas. Załóżmy na przykład, że tworzymy
obiekt należący do klasy o nazwie Low. Nadklasą Low jest Mid; Nadklasa Mid jest wysoka. Wszystkie
trzy klasy definiują metodę zwaną negotiate, której używają do różnych celów. Ponadto Mid definiuje
ambitną metodę o nazwie makeLastingPeace, która również wymaga metody negocjacji. Ilustruje to
rysunek

Teraz wysyłamy wiadomość do naszego obiektu Low, aby wykonać metodę makeLastingPeace, a
makeLastingPeace z kolei wysyła wiadomość negotiate do tego samego obiektu Low. Jeśli kod
źródłowy to wywołuje obiekt self,
- makeLastingPeace
{
[self negotiate];
...
}
procedura przesyłania komunikatów stwierdza, że wersja negocjacji jest zdefiniowana w Low, klasa
użytkownika. Jeśli jednak kod źródłowy Mid wywołuje ten obiekt super,
makeLastingPeace
{
[super negotiate];
...
}
procedura przesyłania komunikatów znajdzie wersję negotiate zdefiniowaną w High. Ignoruje klasę
obiektu odbierającego (Low) i przeskakuje do superklasy Mid, ponieważ Mid jest tam, gdzie
zdefiniowano makeLastingPeace. Żadna wiadomość nie znajduje wersji negotiate Mid. Jak pokazuje
ten przykład, super zapewnia sposób na ominięcie metody, która zastępuje inną metodę. Tutaj
umożliwił makeLastingPeace uniknięcie wersji negocjacyjnej Mid, która przedefiniowała oryginalną
wersję High. Brak możliwości dotarcia do wersji negocjacyjnej w połowie może wydawać się wadą, ale
w takich okolicznościach należy unikać:
■ Autor klasy Low celowo nadpisał wersję negotiate Mid'a, tak aby instancje klasy Low (i jej podklas)
wywoływały zamiast tego ponownie zdefiniowaną wersję metody. Projektant Low nie chciał, aby
obiekty Low przeprowadzały dziedziczoną metodę .
■ Wysyłając wiadomość do super, autor metody MidLine makeLastingPeace celowo pomijał wersję
negotiate Mida (i nad każdą wersją, która może być zdefiniowana w klasach takich jak Low, która
dziedziczy od Mid), aby wykonać wersję zdefiniowaną w klasie High. Projektant Mid chciał użyć wersji
negocjacyjnej High i żadnej innej.
Wersja negotiate Mida mogłaby być nadal używana, ale wymagałoby to bezpośredniej wiadomości do
instancji Mid, aby to zrobić.
Korzystanie z super
Komunikaty super pozwalają na implementacje metod są dystrybuowane w więcej niż jednej klasie.
Możesz przesłonić istniejącą metodę, aby ją zmodyfikować lub dodać, i nadal stosować oryginalną
metodę w modyfikacji
- negotiate
{

...
return [super negotiate];
}
W przypadku niektórych zadań każda klasa w hierarchii dziedziczenia może zaimplementować metodę,
która wykonuje część zadania i przekazuje wiadomość do super dla reszty. Metoda init, która inicjuje
nowo przydzieloną instancję, jest zaprojektowana do pracy w ten sposób. Każda metoda init ma
odpowiedzialność za inicjalizację zmiennych instancji zdefiniowanych w swojej klasie. Ale zanim to
zrobi, wysyła komunikat inicjujący do super, aby klasy dziedziczyły z inicjalizacji ich zmiennych instancji.
Każda wersja init wykonuje tę procedurę, więc klasy inicjują zmienne instancji w kolejności
dziedziczenia:
- (id)init
{
if (self = [super init]) {
...
}
}
Metody inicjowania mają pewne dodatkowe ograniczenia. Możliwe jest również skoncentrowanie
podstawowej funkcjonalności w jednej metodzie zdefiniowanej w superklasie, a podklasy włączają tę
metodę poprzez komunikaty do super. Na przykład każda metoda klasy, która tworzy instancję, musi
przydzielić pamięć dla nowego obiektu i zainicjować jego zmienną isa do struktury klasy. Zwykle
pozostawia się to metodom alloc i allocWithZone: zdefiniowanym w klasie NSObject. Jeśli inna klasa
zastąpi te metody (rzadki przypadek), nadal może uzyskać podstawową funkcjonalność, wysyłając
wiadomość do super
Redefiniowanie self
super to po prostu flaga kompilatora informująca go, gdzie ma rozpocząć wyszukiwanie metody do
wykonania; jest używany tylko jako odbiorca wiadomości. Ale self to nazwa zmiennej, która może być
używana na wiele sposobów, nawet z przypisaną nową wartością. Istnieje tendencja do robienia tego
właśnie w definicjach metod klasowych. Metody klasowe często dotyczą nie obiektu klasy, ale instancji
klasy. Na przykład wiele metod klas łączy alokację i inicjalizację instancji, często ustawiając
jednocześnie wartości zmiennych instancji. W takiej metodzie kuszące może być wysyłanie wiadomości
do nowo przydzielonej instancji i wywoływanie własnej instancji, tak jak w metodzie instancji. Ale to
byłby błąd. self i super oba odnoszą się do obiektu odbierającego - obiektu, który otrzymuje komunikat
z informacją o konieczności wykonania metody. Wewnątrz metody instancji self odwołuje się do
instancji; ale wewnątrz metody klasy self odwołuje się do obiektu klasy. Oto przykład tego, czego nie
robić:
+ (Rectangle *)rectangleOfColor:(NSColor *) color
{
self = [[Rectangle alloc] init]; // BAD
[self setColor:color];

return [self autorelease];
}
Aby uniknąć nieporozumień, zwykle lepiej jest użyć zmiennej innej niż self, aby odwołać się do instancji
wewnątrz metody klasy:
+ (id)rectangleOfColor:(NSColor *)color
{
id newInstance = [[Rectangle alloc] init]; // GOOD
[newInstance setColor:color];
return [newInstance autorelease];
}
W rzeczywistości zamiast wysyłać wiadomość alloc do klasy w metodzie klasy, często lepiej jest wysłać
alokację do self W ten sposób, jeśli klasa jest podklasą, a komunikat rectangleOfColor: jest odbierany
przez podklasę, zwracana instancja będzie tego samego typu co podklasa (na przykład metoda
tablicowa NSArray jest dziedziczona przez NSMutableArray).
+ (id)rectangleOfColor:(NSColor *)color
{
id newInstance = [[self alloc] init]; // EXCELLENT
[newInstance setColor:color];
return [newInstance autorelease];
}

Przydzielanie i inicjowanie obiektów
Aby utworzyć obiekt za pomocą Objective-C, musisz wykonać dwa kroki. Musisz:
■ Dynamicznie przydzielić pamięć dla nowego obiektu
■ Zainicjować nowo przydzieloną pamięć do odpowiednich wartości
Obiekt nie jest w pełni funkcjonalny, dopóki oba kroki nie zostaną zakończone. Każdy krok jest
realizowany za pomocą oddzielnej metody, ale zazwyczaj w jednym wierszu kodu:
id anObject = [[Rectangle alloc] init];
Oddzielenie alokacji od inicjalizacji daje indywidualną kontrolę nad każdym krokiem, dzięki czemu
każdy może być modyfikowany niezależnie od drugiego. Poniższe sekcje dotyczą najpierw alokacji, a
następnie inicjalizacji i omawiają, jak są kontrolowane i modyfikowane. W Objective-C pamięć dla
nowych obiektów jest przydzielana przy użyciu metod klasy zdefiniowanych w klasie NSObject.
NSObject definiuje dwie główne metody do tego celu: alloc i allocWithZone :. Te metody przydzielają
wystarczającą ilość pamięci do przechowywania wszystkich zmiennych instancji dla obiektu należącego
do klasy odbierającej. Nie trzeba ich zastępować i modyfikować w podklasach. Metody alloc i
allocWithZone: inicjują nowo przydzielony obiekt jako zmienną instancji, tak aby wskazywała klasę
obiektu (obiekt klasy). Wszystkie inne zmienne instancji są ustawione na 0. Zazwyczaj obiekt musi być
bardziej szczegółowo zainicjowany, zanim będzie mógł być bezpiecznie używany. Za inicjalizację
odpowiedzialne są specyficzne dla klasy metody instancji, które zgodnie z konwencją zaczynają się od
skrótu „init”. Jeśli metoda nie przyjmuje argumentów, nazwa metody to tylko cztery litery, init. Jeśli
pobiera argumenty, etykiety argumentów są zgodne z prefiksem „init”. Na przykład obiekt NSView
może zostać zainicjowany za pomocą metody initWithFrame:.
Każda klasa deklarująca zmienne instancji musi udostępniać metodę init ... do inicjowania ich. Klasa
NSObject deklaruje zmienną isa i definiuje metodę init. Ponieważ jednak isa jest inicjowane, gdy
przydzielana jest pamięć dla obiektu, cała metoda inicjująca NSObject polega na zwróceniu self.
NSObject deklaruje metodę głównie w celu ustalenia konwencji nazewnictwa opisanej wcześniej.
Zwrócony obiekt
Metoda init ... normalnie inicjuje zmienne instancji odbiornika, a następnie zwraca je. Obowiązkiem
metody jest zwrócenie obiektu, który może być użyty bez błędów. Jednak w niektórych przypadkach
odpowiedzialność ta może oznaczać zwrot innego przedmiotu niż odbiorca. Na przykład, jeśli klasa
przechowuje listę nazwanych obiektów, może dostarczyć metodę initWithName: do zainicjowania
nowych instancji. Jeśli nie może być więcej niż jednego obiektu na nazwę, initWithName: może
odmówić przypisania tej samej nazwy do dwóch obiektów. Gdy zostanie poproszony o przypisanie
nowej instancji nazwy, która jest już używana przez inny obiekt, może uwolnić nowo przydzieloną
instancję i zwrócić inny obiekt - zapewniając w ten sposób wyjątkowość nazwy, a jednocześnie
zapewniając to, o co został poproszony, instancję z żądaną nazwą. W kilku przypadkach metoda init ...
może nie być w stanie wykonać tego, o co jest proszona. Na przykład metoda initFromFile: może
uzyskać potrzebne dane z pliku przekazanego jako argument. Jeśli przekazana nazwa pliku nie
odpowiada rzeczywistemu plikowi, nie będzie w stanie zakończyć inicjalizacji. W takim przypadku
metoda init ... może zwolnić odbiornik i zwrócić nil, wskazując, że żądany obiekt nie może zostać
utworzony. Ponieważ metoda init ... może zwrócić obiekt inny niż nowo przydzielony odbiornik lub
nawet zwrócić zero, ważne jest, aby programy używały wartości zwracanej przez metodę inicjalizacji,
a nie tylko wartości zwracanej przez alloc lub allocWithZone :. Poniższy kod jest bardzo niebezpieczny,
ponieważ ignoruje powrót init.

id anObject = [SomeClass alloc];
[anObject init];
[anObject someOtherMessage];
Zamiast tego, aby bezpiecznie zainicjować obiekt, należy połączyć komunikaty o przydzieleniu i
inicjalizacji w jednym wierszu kodu.
id anObject = [[SomeClass alloc] init];
[anObject someOtherMessage];
Jeśli istnieje szansa, że metoda init ... może zwrócić zero, to powinieneś sprawdzić wartość zwracaną
przed kontynuowaniem:
id anObject = [[SomeClass alloc] init];
if (anObject)
[anObject someOtherMessage];
else
...
Implementowanie inicjatora
Kiedy tworzony jest nowy obiekt, wszystkie bity pamięci (z wyjątkiem isa) - a więc wartości wszystkich
jego zmiennych instancji - są ustawiane na 0. W niektórych sytuacjach może to być wszystko, czego
potrzebujesz, gdy obiekt jest inicjowany; w wielu innych chcesz podać inne wartości domyślne dla
zmiennych instancji obiektu lub chcesz przekazać wartości jako argumenty do inicjatora. W tych innych
przypadkach musisz napisać niestandardowy inicjator. W Objective-C niestandardowe inicjalizatory
podlegają większej liczbie ograniczeń i konwencji niż większość innych metod.
Ograniczenia i konwencje
Istnieje kilka ograniczeń i konwencji dotyczących metod inicjalizujących, które nie mają zastosowania
do innych metod:
■ Zgodnie z konwencją nazwa niestandardowej metody inicjalizatora rozpoczyna się od init. Przykłady
z framework Foundation to initWithFormat:, initWithObjects :, i initWithObjectsAndKeys :.
■ Typem zwracanym przez metodę inicjalizującą powinien być id. Powodem tego jest to, że id daje
wskazówkę, że klasa nie jest celowo rozważana - że klasa jest nieokreślona i może ulec zmianie, w
zależności od kontekstu inwokacji. Na przykład NSString udostępnia metodę initWithFormat :. Jednak
po wysłaniu do instancji NSMutableString (podklasy NSString) komunikat zwraca instancję
NSMutableString, a nie NSString.
■ W implementacji niestandardowego inicjatora należy wywołać wyznaczony inicjator superklasy.
Domyślnie (na przykład z NSObject), wyznaczonym inicjatorem jest init.
■ Powinieneś przypisać selfe wartość zwracaną przez wyznaczonego inicjatora. Dzieje się tak, ponieważ
inicjator superklasy może zwrócić inny obiekt niż oryginalny odbiornik.

■ Jeśli ustawisz wartość zmiennej instancji, zazwyczaj używasz bezpośredniego przypisania, a nie
metody dostępowej. Dzięki temu unikniesz możliwości wywołania niepożądanych efektów ubocznych
w akcesoriach.
■ Na końcu inicjatora musisz zwrócić siebie, chyba że inicjator nie powiedzie się, w którym to
przypadku zwracasz zero.
Poniższy przykład ilustruje implementację niestandardowego inicjatora dla klasy, która dziedziczy z
NSObject i ma zmienną instancji, createDate, która reprezentuje czas, w którym obiekt był stworzony:
- (id)init {
// Assign self to value returned by super's designated initializer
// Designated initializer for NSObject is init
if (self = [super init]) {
creationDate = [[NSDate alloc] init];
}
return self;
}
Inicjator nie musi podawać argumentu dla każdej zmiennej. Na przykład, jeśli klasa wymaga, aby jej
instancje miały nazwę i źródło danych, może podać nazwę metody initWithName: fromURL:, ale ustaw
nieistotne zmienne instancji na dowolne wartości lub pozwól im na domyślne ustawienie wartości null.
Może wtedy polegać na metodach takich jak setEnabled :, setFriend :, i setDimensions: aby
zmodyfikować wartości domyślne po zakończeniu fazy inicjalizacji. Następny przykład ilustruje
implementację niestandardowego inicjatora, który przyjmuje pojedynczy argument. W tym przypadku
klasa dziedziczy z NSView. Pokazuje, że możesz wykonać pracę przed wywołaniem wyznaczonego
inicjatora super klasy.
- (id)initWithImage:(NSImage *)anImage {
Przydzielanie i inicjowanie obiektów
// Find the size for the new instance from the image
NSSize size = anImage.size;
NSRect frame = NSMakeRect(0.0, 0.0, size.width, size.height);
// Assign self to value returned by super's designated initializer
// Designated initializer for NSView is initWithFrame:
if (self = [super initWithFrame:frame]) {
image = [anImage retain];
}
return self;
}

Obsługa niepowodzenia inicjalizacji
Ogólnie, jeśli istnieje problem podczas inicjowania, powinieneś wywołać [self release] i zwrócić nil.
Istnieją dwie główne konsekwencje tej polityki:
■ Każdy obiekt (czy to twoja własna klasa, podklasa, czy zewnętrzny wywołujący), który otrzymuje nil
z metody inicjalizującej, powinien być w stanie sobie z tym poradzić. W mało prawdopodobnym
przypadku, gdy dzwoniący ustanowił jakiekolwiek zewnętrzne odniesienia do obiektu przed
wywołaniem, obejmuje to cofnięcie wszelkich połączeń.
■ Musisz upewnić się, że metody dealloc są bezpieczne w obecności częściowo zainicjowanych
obiektów.
Uwaga: Powinieneś wywołać tylko [self release] w momencie awarii. Jeśli otrzymasz nil z wywołania
inicjatora superklasy, nie powinieneś także wywoływać release. Powinieneś po prostu wyczyścić
wszelkie ustawione referencje, które nie są obsługiwane w dealloc i zwracają nil. Zazwyczaj jest to
obsługiwane przez wzorzec przeprowadzania inicjalizacji w bloku zależnym od testu wartości
zwracanej przez inicjator superklasy - jak pokazano w poprzednich przykładach:
- (id)init {
if (self = [super init]) {
creationDate = [[NSDate alloc] init];
}
return self;
}
Poniższy przykład opiera się na tym pokazanym w „Ograniczeniach i konwencjach”, aby pokazać, jak
postępować z nieodpowiednią wartością przekazaną jako parametr:
- (id)initWithImage:(NSImage *)anImage {
if (anImage == nil) {
[self release];
return nil;
}
// Find the size for the new instance from the image
NSSize size = anImage.size;
NSRect frame = NSMakeRect(0.0, 0.0, size.width, size.height);
// Assign self to value returned by super's designated initializer
// Designated initializer for NSView is initWithFrame:
if (self = [super initWithFrame:frame]) {
image = [anImage retain];

}
return self;
}
Następny przykład ilustruje najlepsze praktyki, w których w przypadku problemu istnieje możliwość
zwrócenia znaczących informacji w postaci obiektu NSError zwracanego przez odniesienie:
- (id)initWithURL:(NSURL *)aURL (NSError **)errorPtr {
if (self = [super init]) {
NSData *data = [[NSData alloc] initWithContentsOfURL:aURL
options:NSUncachedRead error:errorPtr];
if (data == nil) {
// In this case the error object is created in the NSData initializer
[self release];
return nil;
}
// implementation continues...
Zazwyczaj nie należy stosować wyjątków, aby oznaczyć tego rodzaju błędy - aby uzyskać więcej
informacji
Koordynowanie klas
Metody init ... definiowane przez klasę zazwyczaj inicjują tylko te zmienne zadeklarowane w tej klasie.
Dziedziczone zmienne instancji są inicjowane przez wysłanie komunikatu do super, aby wykonać
metodę inicjalizacji zdefiniowaną gdzieś dalej w hierarchii dziedziczenia:
- (id)initWithName:(NSString *)string
{
if ( self = [super init] ) {
name = [string copy];
}
return self;
}
Komunikat do super łańcuchów razem z metodami inicjalizacji we wszystkich dziedziczonych klasach.
Ponieważ jest to pierwsze, zapewnia, że zmienne superklasy są inicjowane przed tymi
zadeklarowanymi w podklasach. Na przykład obiekt Rectangle musi zostać zainicjowany jako obiekt
NSObject, grafika i kształt, zanim zostanie zainicjowany jako Rectangle. Połączenie między metodą
initWithName: metoda zilustrowana powyżej a dziedziczoną metodą początkową, którą zawiera, jest
zilustrowane na rysunku:

Klasa musi również upewnić się, że wszystkie dziedziczone metody inicjalizacji działają. Na przykład,
jeśli klasa A definiuje metodę init, a jej podklasa B definiuje metodę initWithName:, jak pokazano na
rysunku 3-1, B musi również upewnić się, że komunikat init pomyślnie zainicjuje instancje B.
Najprostszym sposobem na to jest zastąpienie odziedziczonej metody init wersją, która wywołuje
initWithName ::
- init
{
return [self initWithName:"default"];
}
Metoda initWithName: z kolei wywołuje dziedziczoną metodę, jak pokazano wcześniej. Rysunek
poniższy zawiera wersję init B:

Objęcie dziedziczonych metod inicjalizacji sprawia, że klasa, którą definiujesz, jest bardziej przenośna
dla innych aplikacji. Jeśli pozostawisz odziedziczoną metodę odkrytą, ktoś inny może jej użyć do
wytworzenia niepoprawnie zainicjowanych instancji klasy.
Wyznaczony inicjator
W przykładzie podanym w „Klasach koordynujących” initWithName: byłby wyznaczonym inicjatorem
dla swojej klasy (klasa B). Wyznaczony inicjator jest metodą w każdej klasie, która gwarantuje, że
dziedziczone zmienne instancji są inicjowane (przez wysłanie komunikatu do super, aby wykonać
dziedziczoną metodę). Jest to również metoda, która wykonuje większość pracy, i ta, którą wywołują
inne metody inicjalizacji w tej samej klasie. Jest konwencją Cocoa, że wyznaczonym inicjatorem jest
zawsze metoda, która pozwala na największą swobodę określania charakteru nowej instancji
(zazwyczaj jest to ta, która zawiera najwięcej argumentów, ale nie zawsze). Ważne jest, aby znać
wyznaczony inicjator podczas definiowania podklasy. Załóżmy na przykład, że definiujemy klasę C,
podklasę B i zaimplementuj metodę initWithName: fromFile:. Oprócz tej metody, musimy upewnić się,
że dziedziczone metody init i initWithName: działają również dla instancji C. Można to zrobić,
pokrywając B initWithName: wersją, która wywołuje initWithName: fromFile :.
- initWithName:(char *)string
{
return [self initWithName:string fromFile:NULL];
}
Dla instancji klasy C dziedziczona metoda init wywołuje tę nową wersję initWithName: która wywołuje
initWithName: fromFile :. Związek między tymi metodami pokazano na rysunku

Ten rysunek pomija ważny szczegół. Metoda initWithName: fromFile:, która jest wyznaczonym
inicjatorem dla klasy C, wysyła komunikat do super, aby wywołać dziedziczoną metodę inicjalizacji. Ale
które metody B powinny wywołać, init lub initWithName :? Nie może wywołać init z dwóch powodów:
■ Wynikałoby to z kołowości (init wywołuje C initWithName :, która wywołuje initWithName: fromFile
:, która ponownie wywołuje init).
■ Nie będzie mógł skorzystać z kodu inicjującego w wersji initWithName B :.
Dlatego initWithName: fromFile: musi wywołać initWithName ::
- initWithName: (char *) string fromFile: (char *) pathname
{
if (self = [super initWithName: string])
...
}
Zasada ogólna: Wyznaczony inicjator w klasie musi, poprzez komunikat do super, wywołać
wyznaczonego inicjatora w nadklasie.
Wyznaczone inicjalizatory są łączone ze sobą za pomocą komunikatów do super, podczas gdy inne
metody inicjalizacji są łączone z wyznaczonymi inicjatorami za pośrednictwem wiadomości do siebie.
Rysunek poniższy pokazuje, jak wszystkie metody inicjalizacji w klasach A, B i C są połączone.
Wiadomości do siebie są pokazane po lewej stronie, a wiadomości do super - po prawej.

Zauważ, że wersja init inicjalizująca B wysyła wiadomość do siebie, aby wywołać metodę
initWithName:. Dlatego, gdy odbiornik jest instancją klasy B, wywołuje wersję initWithName B, a gdy
odbiornik jest instancją klasy C, wywołuje wersję C.
Łączenie alokacji i inicjalizacji
W Cocoa niektóre klasy definiują metody tworzenia, które łączą dwa etapy przydzielania i inicjowania
w celu zwrócenia nowych, zainicjowanych instancji klasy. Metody te są często nazywane
konstruktorami wygody i zazwyczaj przyjmują postać +nazwa_klasy ... gdzie nazwa_klasy jest nazwą
klasy. Na przykład NSString ma następujące metody (między innymi):
+ (id)stringWithCString:(const char *)cString encoding: (NSStringEncoding)enc;
+ (id)stringWithFormat:(NSString *)format, ...;
Podobnie NSArray definiuje następujące metody klas, które łączą alokację i inicjalizację:
+ (id)array;
+ (id)arrayWithObject:(id)anObject;

+ (id)arrayWithObjects:(id)firstObj, ...;
Ważne: Ważne jest, aby zrozumieć implikacje zarządzania pamięcią przy użyciu tych metod, jeśli nie
używasz zbierania śmieci. Musisz przeczytać Podręcznik programowania zarządzania pamięcią dla
Cocoa, aby zrozumieć zasady, które mają zastosowanie do tych konstruktorów wygody.
Metody łączące przydzielanie i inicjowanie są szczególnie cenne, jeśli alokacja musi zostać w jakiś
sposób poinformowana przez inicjalizację. Na przykład, jeśli dane do inicjalizacji są pobierane z pliku,
a plik może zawierać wystarczającą ilość danych do zainicjowania więcej niż jednego obiektu,
niemożliwe byłoby ustalenie, ile obiektów należy przydzielić, dopóki plik nie zostanie otwarty. W takim
przypadku możesz zaimplementować metodę listFromFile:, która przyjmuje nazwę pliku jako
argument. Otwierałby plik, sprawdzał, ile obiektów należy przydzielić, i tworzy obiekt List
wystarczająco duży, aby pomieścić wszystkie nowe obiekty. Następnie przydzielił i zainicjował obiekty
z danych w pliku, umieścił je na Liście i ostatecznie zwrócił Listę. Sensowne jest również połączenie
alokacji i inicjalizacji w jedną metodę, jeśli chcesz uniknąć kroku nieprzyzwoitego przydzielania pamięci
dla nowego obiektu, którego możesz nie używać. Metoda init ... może czasami zastąpić odbiornik
innym obiektem. Na przykład, gdy parametr initWithName: zostanie przekazany nazwa, która jest już
zajęta, może zwolnić odbiorcę, a na jego miejsce zwrócić obiekt, któremu wcześniej przypisano nazwę.
Oznacza to oczywiście, że obiekt jest przydzielany i zwalniany natychmiast, bez żadnego użycia. Jeśli
kod określający, czy odbiornik powinien zostać zainicjowany, jest umieszczony wewnątrz metody,
która dokonuje alokacji zamiast wewnątrz init ..., możesz uniknąć kroku przydzielania nowej instancji,
gdy nie jest ona potrzebna. W poniższym przykładzie metoda solistyczna zapewnia, że nie ma więcej
niż jednego wystąpienia
+ (Soloist *)soloist
{
static Soloist *instance = nil;
if ( instance == nil ) {
instance = [[self alloc] init];
}
return instance;
}
Zauważ, że w tym przypadku typem powrotu jest Soloist *. Ponieważ ta metoda zwraca instancję
pojedynczego udziału, odpowiednie jest silne wpisywanie tekstu - nie oczekuje się, że ta metoda
zostanie nadpisana

Zadeklarowane właściwości
Funkcja „deklarowane właściwości” Objective-C zapewnia prosty sposób deklarowania i
implementowania metod dostępu do obiektów.
Przegląd
Ta funkcja językowa ma dwa aspekty: elementy składniowe, których używasz do określania i
opcjonalnie syntetyzowania deklarowanych właściwości, oraz powiązany element składniowy. Zwykle
uzyskujesz dostęp do właściwości obiektu (w sensie jego atrybutów i relacji) poprzez parę metod
dostępu (getter / setter). Używając metod dostępu, przestrzegasz zasady enkapsulacji. Możesz
sprawować ścisłą kontrolę nad zachowaniem pary getter / setter i podstawowego zarządzania stanem,
podczas gdy klienci API pozostają odizolowani od zmian implementacyjnych. Mimo że stosowanie
metod dostępu ma znaczące zalety, pisanie metod dostępu jest jednak żmudnym procesem szczególnie, jeśli trzeba napisać kod obsługujący zarówno zbieranie śmieci, jak i środowiska zliczane
odwołań. Co więcej, aspekty właściwości, które mogą być ważne dla konsumentów interfejsu API,
pozostają niewyraźne - na przykład, czy metody dostępu są bezpieczne dla wątków, czy też nowe
wartości są kopiowane po ustawieniu. Deklarowane właściwości rozwiązują problemy ze
standardowymi metodami dostępu, udostępniając następujące funkcje:
■ Deklaracja właściwości zapewnia wyraźną, wyraźną specyfikację sposobu zachowania metod
dostępu.
■ Kompilator może syntezować metody dostępu dla Ciebie, zgodnie ze specyfikacją podaną w
deklaracji. Oznacza to, że masz mniej kodu do napisania i utrzymania.
■ Właściwości są reprezentowane składniowo jako identyfikatory i mają zakres, więc kompilator może
wykryć użycie niezadeklarowanych właściwości.
Deklaracja właściwości i wdrożenie
Deklarowana właściwość składa się z dwóch części, jej deklaracji i implementacji.
Deklaracja właściwości
Deklaracja właściwości zaczyna się od słowa kluczowego @property. @property może pojawić się w
dowolnym miejscu na liście deklaracji metod znajdującej się w @interface klasy. @ Właściwość może
również pojawić się w deklaracji protokołu lub kategorii. @property właściwość (atrybuty) nazwa typu;
@property deklaruje właściwość. Opcjonalny zestaw atrybutów w nawiasach zapewnia dodatkowe
szczegóły dotyczące semantyki pamięci i innych zachowań właściwości. Jak każdy inny typ Objective-C,
każda właściwość ma specyfikację typu i nazwę. „Deklarowanie właściwości w klasie” ilustruje
deklarację prostej właściwości.
Listing 4-1 Deklarowanie prostej właściwości
@interface MyClass : NSObject
{
float value;
}
@property float value;
@end

Możesz uważać deklarację właściwości za równoważną deklaracji dwóch metod dostępu. Tak więc
wartość właściwości @float; jest równa:
- (float) value;
- (void) setValue: (float) newValue;
Deklaracja właściwości dostarcza jednak dodatkowych informacji o sposobie implementacji metod
dostępu.
Atrybuty deklaracji właściwości
Możesz ozdobić właściwość atrybutami, używając formy @property (attribute [,(attribu2, ...]).
Podobnie jak metody, właściwości są ograniczone do ich deklaracji interfejsu. W przypadku deklaracji
właściwości wykorzystujących listę nazw zmiennych rozdzielanych przecinkami atrybuty właściwości
mają zastosowanie do wszystkich nazwanych właściwości. Jeśli użyjesz dyrektywy @synthesize, aby
powiedzieć kompilatorowi, aby utworzył metodę lub metody dostępu, kod, który generuje, jest zgodny
ze specyfikacją podaną przez słowa kluczowe. Jeśli samodzielnie zastosujesz metody dostępu,
powinieneś upewnić się, że pasuje do specyfikacji (na przykład, jeśli określisz kopię, musisz upewnić
się, że kopiujesz wartość wejściową w metodzie ustawiającej).
Nazwy metod dostępu
Domyślnymi nazwami metod getter i setter skojarzonych z właściwością są propertyName i
setPropertyName: odpowiednio - na przykład, mając właściwość „foo”, akcesorami będą foo i setFoo
:. Następujące atrybuty umożliwiają określenie nazw niestandardowych. Oba są opcjonalne i mogą
pojawiać się z dowolnym innym atrybutem (z wyjątkiem readonly w przypadku setera-).
getter - getterName
Określa nazwę elementu dostępowego get dla właściwości. Getter musi zwrócić typ zgodny z typem
właściwości i nie przyjmować żadnych argumentów.
setter - setterName
Określa nazwę zestawu akcesoriów dla właściwości. Metoda settera musi przyjąć pojedynczy argument
typu zgodnego z typem właściwości i musi zwrócić wartość void. Jeśli określisz, że właściwość readonly
, a następnie określ także setter z seter-, otrzymasz ostrzeżenie kompilatora.
Zazwyczaj powinieneś podać nazwy metod dostępu, które są zgodne z kodowaniem wartościkluczowej - częstym powodem używania dekoratora gettera jest przestrzeganie konwencji
isPropertyName dla wartości boolowskich.
Możliwość pisania
Atrybuty te określają, czy właściwość ma skojarzony akcesor zestawu. One się wzajemnie wykluczają.
readwrite
Wskazuje, że właściwość powinna być traktowana jako odczyt / zapis. To jest domyślne. W
@implementation wymagana będzie zarówno metoda pobierająca, jak i ustawiająca. Jeśli używasz
@synthesize w bloku implementacji, metody getter i setter są syntetyzowane.
readonly

Wskazuje, że właściwość jest tylko do odczytu. Jeśli określisz tylko do odczytu, w @implementation @
wymagana jest tylko metoda gettera. Jeśli używasz @synthesize w bloku implementacji,
syntetyzowana jest tylko metoda getter. Co więcej, jeśli spróbujesz przypisać wartość za pomocą
składni kropki, otrzymasz błąd kompilatora.
Semantyka seterów
Atrybuty te określają semantykę zestawu akcesoriów. One się wzajemnie wykluczają.
assign
Określa, że seter używa prostego przypisania. To jest domyślne.
retain
Określa, że zachowanie powinno zostać wywołane na obiekcie po przypisaniu. (Domyślnie jest assign.)
Poprzednia wartość jest wysyłana wiadomość zwolnienia. Ten atrybut jest ważny tylko dla typów
obiektów Objective-C.
copy
Określa, że kopia obiektu powinna być używana do przypisania. (Domyślnie jest assign.) Poprzednia
wartość jest wysyłana wiadomość zwolnienia. Kopia jest wykonywana przez wywołanie metody copy.
Ten atrybut jest ważny tylko dla typów obiektów, które muszą implementować protokół NSCopying.
Obowiązują różne ograniczenia w zależności od tego, czy używasz czyszczenia pamięci:
■ Jeśli nie używasz czyszczenia pamięci, dla właściwości obiektu musisz wyraźnie określić jeden z nich,
przypisz, zachowaj lub skopiuj - w przeciwnym razie otrzymasz ostrzeżenie o kompilatorze. (To zachęca
do zastanowienia się nad tym, co zachowanie zarządzania pamięcią, które chcesz, i wpisz je wyraźnie.)
Aby zdecydować, który z nich wybrać, musisz zrozumieć zasady zarządzania pamięcią Cocoa
■ Jeśli korzystasz z funkcji czyszczenia pamięci, nie otrzymasz ostrzeżenia, jeśli użyjesz wartości
domyślnej (to znaczy, jeśli nie określisz żadnego przypisania, zachowania lub kopiowania), chyba że typ
właściwości jest klasą zgodną z NSCopying. Domyślnie jest to zazwyczaj to, co chcesz; jeśli jednak
można skopiować typ właściwości, aby zachować hermetyzację, często chcesz utworzyć prywatną
kopię obiektu.
Atomowość
Ten atrybut określa, że metody dostępu nie są atomowe. (Nie ma słowa kluczowego oznaczającego
atom.)
nonatomic
Określa, że akcesory nie są atomowe. Domyślnie akcesory są atomowe.
Właściwości są domyślnie atomowe, dzięki czemu zsyntetyzowane akcesoria zapewniają solidny
dostęp do właściwości w środowisku wielowątkowym, czyli wartość zwracana z gettera lub ustawiana
za pomocą setera jest zawsze w pełni pobierana lub ustawiana niezależnie od tego, jakie inne wątki
wykonują się jednocześnie. Jeśli nie określisz elementu nonatomic, to w środowisku zliczonym
odwołań syntetyzowany dla właściwości obiektu używa blokady i zachowuje i automatycznie zwróci
zwróconą wartość - implementacja będzie podobna do następującej:
[_internal lock]; // lock using an object-level lock

id result = [[value retain] autorelease];
[_internal unlock];
return result;
Jeśli określisz element nieatomic, syntetyzowany akcesor dla właściwości obiektu zwróci wartość
bezpośrednio.
Znaczniki i Deprecjacja
Właściwości obsługują pełen zakres dekoratorów w stylu C. Właściwości mogą być przestarzałe i
obsługiwać znaczniki stylu __attribute__, jak pokazano w następującym przykładzie:
@property CGFloat x
AVAILABLE_MAC_OS_X_VERSION_10_1_AND_LATER_BUT_DEPRECATED_IN_MAC_OS_X_VERSION_1
0_4;
@property CGFloat y __attribute__((...));
Jeśli chcesz określić, że właściwość jest gniazdem Konstruktora interfejsów, możesz użyć identyfikatora
IBOutlet:
@property (nonatomic, retain) IBOutlet NSButton *myButton;
IBOutlet nie jest jednak formalną częścią listy atrybutów. Jeśli korzystasz z funkcji czyszczenia pamięci,
możesz użyć modyfikatorów pamięci __wstępnych i __silnych w deklaracji właściwości:
@property (nonatomic, retain) __weak Link *parent;
ale znowu nie są formalną częścią listy atrybutów
Dyrektywy dotyczące wdrażania nieruchomości
Możesz użyć dyrektyw @synthesize i @dynamic w blokach @implementation, aby wywołać określone
działania kompilatora. Należy zauważyć, że żaden z nich nie jest wymagany w przypadku danej
deklaracji @property
Ważne: Wartość domyślna to @dynamic. Jeśli więc nie określisz @synthesize lub @dynamic dla
konkretnej właściwości, musisz podać metodę getter i setter (lub po prostu getter w przypadku
właściwości readonly) dla tej właściwości.
@synthesize
Używasz słowa kluczowego @synthesize, aby poinformować kompilator, że powinien syntezować
metody ustawiające i / lub gettera dla właściwości, jeśli nie podasz ich w bloku @implementation.
Listing 4-2 Używanie @synthesize
@interface MyClass: NSObject
{
NSString *value;
}
@property(copy, readwrite) NSString *value;

@end
@implementation MyClass
@synthesize value;
@end
Możesz użyć formularza property = ivar, aby wskazać, że dana zmienna instancji powinna być użyta dla
właściwości, na przykład:
@synthesize firstName, lastName, age = yearsStary;
Określa, że metody dostępu dla firstName, lastName i age powinny zostać zsyntetyzowane, a wiek
właściwości jest reprezentowany przez zmienną instancji yearsOld. Inne aspekty syntetyzowanych
metod są określane przez opcjonalne atrybuty. Istnieją różnice w zachowaniu, które zależą od
środowiska wykonawczego:
■ W przypadku starszych środowisk wykonawczych zmienne instancji muszą być już zadeklarowane w
bloku @interface. Jeśli zmienna instancji o tej samej nazwie i typie zgodnym z tą właściwością istnieje,
zostanie użyta - w przeciwnym razie pojawi się błąd kompilatora.
■ W nowoczesnych środowiskach wykonawczych zmienne instancji są syntetyzowane według potrzeb.
Jeśli zmienna instancji o tej samej nazwie już istnieje, jest używana.
@dynamic
Używasz słowa kluczowego @dynamic, aby poinformować kompilator, że spełnisz kontrakt API
sugerowany przez właściwość, dostarczając implementacje metod bezpośrednio lub w czasie
wykonywania przy użyciu innych mechanizmów, takich jak dynamiczne ładowanie kodu lub
dynamiczna rozdzielczość metody. Przykład pokazany na listingu ilustruje użycie implementacji
metody bezpośredniej
Listing 4-3 Używanie @dynamic z implementacjami metod bezpośrednich
@interface MyClass : NSObject
{
NSString *value;
}
@property(copy, readwrite) NSString *value;
@end
// assume using garbage collection
@implementation MyClass
@dynamic value;
- (NSString *)value {
return value;
}

- (void)setValue:(NSString *)newValue {
if (newValue != value) {
value = [newValue copy];
}
}
@end
Korzystanie z właściwości
Obsługiwane typy
Możesz zadeklarować właściwość dla dowolnej klasy Objective-C, typu danych Core Foundation lub
typu „zwykłe stare dane” (POD).
Ponowna deklaracja własności
Możesz ponownie zadeklarować właściwość w podklasie, ale (z wyjątkiem readonly vs. readwrite)
musisz powtórzyć jej atrybuty w całości w podklasach. To samo odnosi się do właściwości
zadeklarowanej w kategorii lub protokole - podczas gdy właściwość może być ponownie
zadeklarowana w kategorii lub protokole, atrybuty właściwości muszą być powtórzone w całości. Jeśli
deklarujesz właściwość w jednej klasie jako readonly, możesz ją zadeklarować ponownie jako
readwrite w rozszerzeniu klasy, protokole lub podklasie. W przypadku redeklaracji rozszerzenia klasy
fakt, że właściwość została ponownie zadeklarowana przed jakąkolwiek instrukcją @synthesize,
spowoduje syntezę seteratora. Możliwość redeclare własności tylko do odczytu jako odczytu / zapisu
umożliwia dwa typowe wzorce implementacji: zmienna podklasa niezmiennej klasy (NSString, NSArray
i NSDictionary to przykłady) oraz właściwość, która ma publiczny interfejs API, który jest tylko do
odczytu, ale jest prywatny Wewnętrzna implementacja klasy readwrite. Poniższy przykład pokazuje
użycie rozszerzenia klasy w celu zapewnienia właściwości, która jest zadeklarowana jako tylko do
odczytu w publicznym nagłówku, ale jest prywatnie redeclared jako odczyt / zapis.
// public header file
@interface MyObject : NSObject {
NSString *language;
}
@property (readonly, copy) NSString *language;
@end
// private implementation file
@interface MyObject ()
@property (readwrite, copy) NSString *language;
@end
@implementation MyObject
@synthesize language;

@end
Copy
Jeśli użyjesz atrybutu deklaracji kopiowania, określisz, że wartość jest kopiowana podczas przypisania.
Jeśli zsyntetyzujesz odpowiedni akcesor, metoda zsyntetyzowana używa metody kopiowania. Jest to
przydatne dla atrybutów, takich jak obiekty łańcuchowe, w których istnieje możliwość, że nowa
wartość przekazana w ustawniku może być zmienna (na przykład, instancja NSMutableString) i chcesz
mieć pewność, że Twój obiekt ma swoją własną niezmienną kopię. Na przykład, jeśli zadeklarujesz
właściwość w następujący sposób:
@property (nonatomic, copy) NSString *string;
wtedy zsyntetyzowana metoda ustawiająca jest podobna do następującej:
-(void)setString:(NSString *)newString {
if (string != newString) {
[string release];
string = [newString copy];
}
}
Chociaż działa to dobrze w przypadku łańcuchów, może stanowić problem, jeśli atrybut jest kolekcją,
taką jak tablica lub zestaw. Zazwyczaj chcesz, aby takie kolekcje były zmienne, ale metoda kopiowania
zwraca niezmienną wersję kolekcji. W tej sytuacji musisz podać własną implementację metody
ustawiającej, co ilustruje poniższy przykład.
@interface MyClass : NSObject {
NSMutableArray *myArray;
}
@property (nonatomic, copy) NSMutableArray *myArray;
@end
@implementation MyClass
@synthesize myArray;
- (void)setMyArray:(NSMutableArray *)newArray {
if (myArray != newArray) {
[myArray release];
myArray = [newArray mutableCopy];
}
}
@end

dealloc
Zadeklarowane właściwości zasadniczo zastępują deklaracje metod dostępu; gdy syntetyzujesz
właściwość, kompilator tworzy tylko nieobecne metody dostępu. Nie ma bezpośredniej interakcji z
metodą dealloc - właściwości nie są automatycznie uwalniane. Zadeklarowane właściwości zapewniają
jednak użyteczną metodę sprawdzania krzyżowego implementacji metody dealloc: można wyszukać
wszystkie deklaracje właściwości w pliku nagłówkowym i upewnić się, że właściwości obiektu
nieoznaczone assign są zwolnione, a te oznaczone jako assign nie są zwolnione.
Uwaga: Zazwyczaj w metodzie dealloc powinieneś zwolnić zmienne instancji obiektu bezpośrednio
(zamiast wywoływać zestaw accessor i przekazywać zero jako parametr), jak pokazano w tym
przykładzie:
- (void)dealloc {
[property release];
[super dealloc];
}
Jeśli jednak korzystasz z nowoczesnego środowiska wykonawczego i syntetyzujesz zmienną instancji,
nie możesz uzyskać dostępu do zmiennej instancji bezpośrednio, więc musisz wywołać metodę
dostępu:
- (void)dealloc {
[self setProperty:nil];
[super dealloc];
}
Core Foundation
Nie można określić atrybutu retain dla typów innych niż obiekty. Jeśli więc zadeklarujesz właściwość,
której typem jest typ CFT, i zsyntetyzuj akcesoria, jak pokazano w poniższym przykładzie:
@interface MyClass : NSObject
{
CGImageRef myImage;
}
@property(readwrite) CGImageRef myImage;
@end
@implementation MyClass
@synthesize myImage;
@end
następnie w środowisku zliczonym referencyjnie wygenerowany akcesor ustawiający po prostu
przypisze nową wartość do zmiennej instancji (nowa wartość nie zostanie zachowana, a stara wartość

nie zostanie zwolniona). Zazwyczaj jest to niepoprawne, więc nie powinieneś syntetyzować metod,
powinieneś je zaimplementować samodzielnie.
W środowisku zbieranym śmieci, jeśli zmienna jest zadeklarowana __strong:
...
__strong CGImageRef myImage;
...
@property CGImageRef myImage;
następnie akcesory zostaną odpowiednio zsyntetyzowane - obraz nie będzie CFRetain'd, ale setter
wyzwoli barierę zapisu.
Przykład
Poniższy przykład ilustruje użycie właściwości na kilka różnych sposobów:
■ Następnie protokół Link deklaruje właściwość.
■ MyClass przyjmuje protokół Link, więc niejawnie deklaruje właściwość w następnej kolejności.
MyClass deklaruje również kilka innych właściwości.
■ createTimestamp i następne są syntetyzowane, ale używają istniejących zmiennych instancji o
różnych nazwach;
■ name jest syntetyzowana i wykorzystuje syntezę zmiennych instancji (pamiętaj, że synteza
zmiennych instancji nie jest obsługiwana przy użyciu starszego środowiska wykonawczego
■ gratuitousFloat ma dynamiczną dyrektywę - jest obsługiwana za pomocą implementacji metod
bezpośrednich;
■ nameAndAge nie ma dynamicznej dyrektywy, ale jest to wartość domyślna; jest obsługiwany za
pomocą bezpośredniej implementacji metody (ponieważ jest tylko do odczytu, wymaga tylko gettera)
o określonej nazwie (nameAndAgeAsString).
Listing 4-4 Deklarowanie właściwości dla klasy
@protocol Link
@property id <Link> next;
@end
@interface MyClass : NSObject <Link>
{
NSTimeInterval intervalSinceReferenceDate;
CGFloat gratuitousFloat;
id <Link> nextLink;
}
@property(readonly) NSTimeInterval creationTimestamp;

@property(copy) __strong NSString *name;
@property CGFloat gratuitousFloat;
@property(readonly, getter=nameAndAgeAsString) NSString *nameAndAge;
@end
@implementation MyClass
@synthesize creationTimestamp = intervalSinceReferenceDate, name;
// synthesizing 'name' is an error in legacy runtimes
// in modern runtimes, the instance variable is synthesized
@synthesize next = nextLink;
// uses instance variable "nextLink" for storage
@dynamic gratuitousFloat;
// will warn unless -gratuitousFloat and -setGratuitousFloat: occur in
@implementation
- (CGFloat)gratuitousFloat {
return gratuitousFloat;
}
- (void)setGratuitousFloat:(CGFloat)aValue {
gratuitousFloat = aValue;
}
- (NSString *)nameAndAgeAsString {
return [NSString stringWithFormat:@"%@ (%fs)", [self name],
[NSDate timeIntervalSinceReferenceDate] intervalSinceReferenceDate];
}
- (id)init {
if (self = [super init]) {
intervalSinceReferenceDate = [NSDate timeIntervalSinceReferenceDate];
}
return self;
}
- (void)dealloc {

[nextLink release];
[name release];
[super dealloc];
}
@end
Podklasa z właściwościami
Możesz nadpisać właściwość tylko do odczytu, aby umożliwić jej zapisywanie. Na przykład można
zdefiniować klasę MyInteger z właściwością tylko do odczytu, wartość:
@interface MyInteger : NSObject
{
NSInteger value;
}
@property(readonly) NSInteger value;
@end
@implementation MyInteger
@synthesize value;
@end
Następnie można zaimplementować podklasę MyMutableInteger, która przedefiniowuje właściwość,
aby umożliwić jej zapisywanie:
@interface MyMutableInteger : MyInteger
@property(readwrite) NSInteger value;
@end
@implementation MyMutableInteger
@dynamic value;
- (void)setValue:(NSInteger)newX {
value = newX;
}
@end
Wydajność i wątkowanie
Jeśli wprowadzisz własną implementację metody, fakt, że zadeklarowałeś właściwość, nie ma wpływu
na jej wydajność lub bezpieczeństwo wątków. Jeśli używasz właściwości zsyntetyzowanych,
implementacje metod generowane przez kompilator zależą od dostarczonej specyfikacji. Atrybuty
deklaracji, które wpływają na wydajność i wątkowanie, są zachowywane, assign, copy i nonatomic.

Pierwsze trzy z nich wpływają tylko na implementację części przypisania metody ustawionej, jak
pokazano poniżej (implementacja może nie być dokładnie taka, jak pokazano):
/ assign
property = newValue;
// retain
if (property != newValue) {
[property release];
property = [newValue retain];
}
// copy
if (property != newValue) {
[property release];
property = [newValue copy];
}
Efekt atrybutu nonatomic zależy od środowiska. Domyślnie syntetyzowane akcesry są atomowe. W
środowisku zliczanym przez odniesienie zagwarantowanie zachowania atomowego wymaga użycia
blokady; ponadto zwrócony obiekt jest zachowywany i automatycznie zwalniany. Jeśli takie akcesoria
są często wywoływane, może to mieć znaczący wpływ na wydajność. W środowisku czyszczenia
pamięci większość metod syntetyzowanych ma charakter atomowy bez ponoszenia tego obciążenia.
Ważne jest, aby zrozumieć, że celem implementacji atomowej jest zapewnienie solidnych akcesorów nie gwarantuje to poprawności kodu. Chociaż „atomowy” oznacza, że dostęp do właściwości jest
bezpieczny dla wątków, po prostu sprawienie, że wszystkie właściwości w klasie są atomowe, nie
oznacza, że twoja klasa lub bardziej ogólnie Twój obiektowy obiekt jest „bezpieczny dla wątków” - nie
można wyrazić bezpieczeństwa na poziomie poszczególnych metod dostępu.
Różnica czasu działania
Ogólnie zachowanie właściwości jest identyczne we wszystkich środowiskach wykonawczych. Jest
jedna kluczowa różnica: nowoczesne środowisko wykonawcze obsługuje syntezę zmiennych instancji,
podczas gdy starsze środowisko wykonawcze nie. Aby @synthesize działało w starszym środowisku
wykonawczym, musisz podać zmienną instancji o tej samej nazwie i zgodnym typie właściwości lub
określić inną istniejącą zmienną instancji w instrukcji @synthesize. W nowoczesnym środowisku
wykonawczym, jeśli nie podasz zmiennej instancji, kompilator doda jeden dla Ciebie. Na przykład,
biorąc pod uwagę następującą deklarację klasy i implementację:
@interface MyClass : NSObject {
float sameName;
float otherName;
}
@property float sameName;

@property float differentName;
@property float noDeclaredIvar;
@end
@implementation MyClass
@synthesize sameName;
@synthesize differentName=otherName;
@synthesize noDeclaredIvar;
@end
kompilator starszego środowiska wykonawczego wygenerowałby błąd w @synthesize noDeclaredIvar;
podczas gdy kompilator nowoczesnego środowiska wykonawczego dodawałby zmienną instancji do
reprezentowania noDeclaredIvar

Kategorie i rozszerzenia
Kategoria umożliwia dodawanie metod do istniejącej klasy - nawet tej, do której nie masz źródła. Jest
to potężna funkcja, która pozwala rozszerzyć funkcjonalność istniejących klas bez podklasy. Używając
kategorii, możesz również podzielić implementację własnych klas między kilka plików. Rozszerzenia
klas są podobne, ale umożliwiają zadeklarowanie dodatkowego wymaganego API dla klasy w
lokalizacjach innych niż blok podstawowy @ klasa interfejsu
Dodawanie metod do klas
Możesz dodać metody do klasy, deklarując je w pliku interfejsu pod nazwą kategorii i definiując je w
pliku implementacyjnym pod tą samą nazwą. Nazwa kategorii wskazuje, że metody są dodatkami do
klasy zadeklarowanej gdzie indziej, a nie nową klasą. Nie można jednak użyć kategorii do dodania
dodatkowych zmiennych instancji do klasy. Metody dodawane do kategorii stają się częścią typu klasy.
Na przykład metody dodane do klasy NSArray w kategorii należą do metod, których kompilator
oczekuje od instancji NSArray w swoim repertuarze. Metody dodane do klasy NSArray w podklasie nie
są uwzględniane w typie NSArray. (To ma znaczenie tylko dla obiektów statycznie wpisanych, ponieważ
typowanie statyczne jest jedynym sposobem, w jaki kompilator może znać klasę obiektu.) Metody
kategorii mogą zrobić wszystko, co mogą zrobić metody zdefiniowane w klasie właściwej. W czasie
wykonywania nie ma różnicy. Metody, które kategoria dodaje do klasy, są dziedziczone przez wszystkie
podklasy klasy, tak jak inne metody. Deklaracja interfejsu kategorii wygląda bardzo podobnie do
deklaracji interfejsu klasy - z wyjątkiem tego, że nazwa kategorii jest wymieniona w nawiasach po
nazwie klasy, a nadklasa nie jest wymieniona. Jeśli jego metody nie uzyskują dostępu do żadnych
zmiennych instancji klasy, kategoria musi zaimportować plik interfejsu dla klasy, którą rozszerza:
#import "nazwa_klasy.h"
@interface ClassName (CategoryName)
// deklaracje metod
@end
Implementacja, jak zwykle, importuje własny interfejs. Typowa konwencja nazewnictwa polega na
tym, że podstawowa nazwa pliku kategorii to nazwa klasy, której kategoria się rozszerza, po której
następuje „+”, a po niej nazwa kategorii. Implementacja kategorii (w pliku o nazwie ClassName +
CategoryName.m) może zatem wyglądać tak:
#import "NazwaKlasy + NazwaKategorii.h"
@implementation ClassName (CategoryName)
// definicje metod
@end
Zauważ, że kategoria nie może zadeklarować dodatkowych zmiennych instancji dla klasy; obejmuje
tylko metody.Jednak wszystkie zmienne instancji w zakresie klasy są również w zakresie kategorii. Że
zawiera wszystkie zmienne instancji zadeklarowane przez klasę, nawet te zadeklarowane jako
@private. Nie ma ograniczeń co do liczby kategorii, które można dodać do klasy, ale każda nazwa
kategorii musi być inna, a każda z nich powinna deklarować i definiować inny zestaw metod.
Jak używasz kategorii
Istnieje kilka sposobów korzystania z kategorii:

■ Aby rozszerzyć klasy zdefiniowane przez innych implementatorów. Na przykład możesz dodać
metody do klas zdefiniowanych w frameworkach Cocoa. Dodane metody są dziedziczone przez
podklasy i są nierozróżnialne w czasie wykonywania od oryginalnych metod klasy.
■ Jako alternatywa dla podklasy. Zamiast definiować podklasę, aby rozszerzyć istniejącą klasę, za
pomocą kategorii można dodawać metody do klasy bezpośrednio. Na przykład możesz dodać kategorie
do NSArray i innych klas Cocoa. Podobnie jak w przypadku podklasy, nie potrzebujesz kodu źródłowego
dla rozszerzanej klasy.
■ Dystrybucja implementacji nowej klasy do oddzielnych plików źródłowych. Na przykład można
pogrupować metody dużej klasy na kilka kategorii i umieścić każdą kategorię w innym pliku. W takim
przypadku kategorie mogą przynieść korzyści rozwojowe na wiele sposobów: one:
❏ Zapewnij prosty sposób grupowania powiązanych metod. Podobne metody zdefiniowane w różnych
klasach mogą być przechowywane razem w tym samym pliku źródłowym.
❏ Uprość zarządzanie dużą klasą, gdy kilku programistów ma swój udział w definicji klasy.
❏ Pozwól osiągnąć niektóre korzyści z kompilacji przyrostowej dla bardzo dużej klasy.
❏ Może pomóc poprawić lokalność odniesienia dla powszechnie stosowanych metod.
❏ Umożliwienie skonfigurowania klasy w inny sposób dla oddzielnych aplikacji, bez konieczności
utrzymywania różnych wersji tego samego kodu źródłowego.
■ Deklarowanie nieformalnych protokołów. Chociaż język pozwala obecnie na używanie kategorii do
nadpisywania metod dziedziczonych przez klasę, a nawet metod zadeklarowanych w interfejsie klasy,
zdecydowanie odradza się korzystanie z tej funkcji. Kategoria nie zastępuje podklasy. Istnieje kilka
istotnych niedociągnięć:
■ Gdy kategoria zastępuje dziedziczoną metodę, metoda w kategorii może, jak zwykle, wywołać
odziedziczoną implementację za pomocą komunikatu do super. Jeśli jednak kategoria przesłania
metodę, która już istniała w klasie kategorii, nie ma możliwości wywołania oryginalnej implementacji.
■ Kategoria nie może niezawodnie zastąpić metod zadeklarowanych w innej kategorii tej samej klasy.
Kwestia ta ma szczególne znaczenie, ponieważ wiele klas Cocoa jest wdrażanych przy użyciu kategorii.
Metoda zdefiniowana przez framework, którą próbujesz przesłonić, sama w sobie została
zaimplementowana w kategorii, a więc implementacja ma pierwszeństwo przed zdefiniowaniem.
■ Sama obecność niektórych metod może powodować zmiany zachowania we wszystkich
frameworkach. Na przykład, jeśli dodasz implementację windowWillClose: do NSObject, spowoduje to,
że wszyscy delegaci okien odpowiedzą na tę metodę i mogą zmodyfikować zachowanie wszystkich
instancji NSWindow. Może to powodować tajemnicze zmiany w zachowaniu i może prowadzić do
awarii.
Kategorie klasy root
Kategoria może dodawać metody do dowolnej klasy, w tym do klasy root. Metody dodane do NSObject
stają się dostępne dla wszystkich klas, które są powiązane z twoim kodem. Chociaż może to być
przydatne czasami, może być również dość niebezpieczne. Chociaż może się wydawać, że modyfikacje
wprowadzone przez kategorię są dobrze zrozumiane i mają ograniczony wpływ, dziedziczenie daje im
szeroki zakres. Możesz dokonywać niezamierzonych zmian w niewidocznych klasach; możesz nie znać
wszystkich konsekwencji tego, co robisz. Co więcej, inni, którzy nie są świadomi twoich zmian, nie

zrozumieją, co robią. Ponadto należy pamiętać o dwóch innych kwestiach podczas implementowania
metod dla klasy root:
■ Wiadomości do super są nieprawidłowe (nie ma nadklasy).
■ Obiekty klasy mogą wykonywać metody instancji zdefiniowane w klasie głównej.
Zwykle obiekty klasowe mogą wykonywać tylko metody klasowe. Ale metody instancji zdefiniowane w
klasie root są przypadkiem specjalnym. Definiują interfejs do systemu wykonawczego, który dziedziczy
wszystkie obiekty. Obiekty klasowe są pełnoprawnymi obiektami i muszą współdzielić ten sam
interfejs. Ta funkcja oznacza, że należy wziąć pod uwagę możliwość, że metoda instancji zdefiniowana
w kategorii klasy NSObject może być wykonywana nie tylko przez instancje, ale także przez obiekty
klasy. Na przykład w treści metody samo może oznaczać obiekt klasy, jak również instancję.
Rozszerzenia
Rozszerzenia klas są podobne do kategorii „anonimowych”, z tym wyjątkiem, że deklarowane przez nie
metody muszą być zaimplementowane w głównym bloku @ implementacji dla odpowiedniej klasy.
Zazwyczaj klasa ma publicznie zadeklarowany interfejs API, a następnie deklaruje prywatnie
dodatkowy interfejs API do użytku wyłącznie przez klasę lub strukturę, w której znajduje się klasa.
Możesz zadeklarować takie API w kategorii (lub w więcej niż jednej kategorii) w prywatnym pliku
nagłówkowym lub pliku implementacyjnym, jak opisano powyżej. Działa to, ale kompilator nie może
sprawdzić, czy wszystkie deklarowane metody zostały zaimplementowane. Na przykład kompilator
bezbłędnie skompiluje następujące deklaracje i implementację:
@interface MyObject : NSObject
{
NSNumber *number;
}
- (NSNumber *)number;
@end
@interface MyObject (Setter)
- (void)setNumber:(NSNumber *)newNumber;
@end
@implementation MyObject
- (NSNumber *)number {
return number;
}
@end
Zauważ, że nie ma implementacji metody setNumber:. Jeśli zostanie wywołany w czasie wykonywania,
spowoduje to błąd. Rozszerzenia klas pozwalają zadeklarować dodatkowe wymagane API dla klas w
lokalizacjach innych niż blok podstawowy @ klasa interfejsu, jak pokazano w poniższym przykładzie:

@interface MyObject : NSObject
{
NSNumber *number;
}
- (NSNumber *)number;
@end
@interface MyObject ()
- (void)setNumber:(NSNumber *)newNumber;
@end
@implementation MyObject
- (NSNumber *)number {
return number;
}
- (void)setNumber:(NSNumber *)newNumber {
number = newNumber;
}
@end
Zauważ, że w tym przypadku:
■ Brak nazwy w nawiasach w drugim bloku @interface;
■ Implementacja metody setNumber: pojawia się w głównym bloku @implementation dla klasy.
Implementacja metody setNumber: musi pojawić się w głównym bloku @implementation dla klasy
(nie można jej zaimplementować w kategorii). Jeśli tak nie jest, kompilator wyśle ostrzeżenie, że nie
może znaleźć definicji metody dla setNumber :.

Protokoły
Protokoły deklarują metody, które mogą być zaimplementowane przez dowolną klasę. Protokoły są
przydatne w co najmniej trzech sytuacjach:
■ Aby zadeklarować metody, które inni powinni wdrożyć
■ Deklarowanie interfejsu do obiektu podczas ukrywania jego klasy
■ Aby uchwycić podobieństwa między klasami, które nie są powiązane hierarchicznie
Deklarowanie interfejsów dla innych do wdrożenia
Interfejsy klas i kategorii deklarują metody, które są powiązane z konkretnymi metodami klasy, które
implementuje klasa. Z drugiej strony, nieformalne i formalne protokoły deklarują metody, które są
niezależne od dowolnej konkretnej klasy, ale które może implementować każda klasa, a może i wiele
klas. Protokół jest po prostu listą deklaracji metod niezwiązanych z definicją klasy. Na przykład te
metody, które raportują działania użytkownika na myszy, można zebrać w protokół:
- (void) mouseDown: (NSEvent *) theEvent;
- (void) mouseDragged: (NSEvent *) theEvent;
- (void) mouseUp: (NSEvent *) theEvent;
Każda klasa, która chce odpowiedzieć na zdarzenia myszy, może przyjąć protokół i wdrożyć jego
metody. Protokółuje wolne deklaracje metod od zależności od hierarchii klas, dzięki czemu mogą być
używane w sposób, w jaki klasy i kategorie nie mogą. Protokoły wymieniają metody, które są gdzieś
(lub mogą być) zaimplementowane, ale tożsamość klasy, która je implementuje, nie jest interesująca.
Interesujące jest to, czy dana klasa jest zgodna z protokołem - czy ma implementacje metod protokołu
deklaruje. Zatem obiekty można grupować w typy nie tylko na podstawie podobieństw, ponieważ
dziedziczą one z tej samej klasy, ale również na podstawie ich podobieństwa w dostosowywaniu się do
tego samego protokołu. Klasy w niepowiązanych gałęziach hierarchii dziedziczenia mogą być wpisane
tak samo, ponieważ są zgodne z tym samym protokołem. Protokoły mogą odgrywać znaczącą rolę w
projektowaniu obiektowym, zwłaszcza gdy projekt jest podzielony na wielu implementatorów lub
zawiera obiekty opracowane w innych projektach. Oprogramowanie Cocoa wykorzystuje protokoły do
wspierania komunikacji międzyprocesowej za pomocą komunikatów Objective-C. Jednak program
Objective-C nie musi korzystać z protokołów. W przeciwieństwie do definicji klas i wyrażeń wiadomości
są opcjonalne. Wykorzystują je niektóre szkielety kakao; niektóre nie. Wszystko zależy od
wykonywanego zadania.
Metody wdrażania innych
Jeśli znasz klasę obiektu, możesz spojrzeć na jego deklarację interfejsu (i deklaracje interfejsów klas, z
których dziedziczy), aby znaleźć, na jakie komunikaty odpowiada. Deklaracje te reklamują wiadomości,
które mogą otrzymać. Protokoły umożliwiają reklamowanie wysyłanych wiadomości. Komunikacja
działa w obie strony; obiekty wysyłają wiadomości i odbierają je. Na przykład obiekt może przekazać
odpowiedzialność za określoną operację innemu obiektowi lub czasami może po prostu poprosić inny
obiekt o informacje. W niektórych przypadkach obiekt może być skłonny powiadomić inne obiekty o
swoich działaniach, tak aby mógł podjąć wszelkie wymagane środki dodatkowe. Jeśli opracujesz klasę
nadawcy i klasę odbiornika jako część tego samego projektu (lub jeśli ktoś inny dostarczył ci odbiornik
i jego plik interfejsu), ta komunikacja jest łatwo koordynowana. Nadawca po prostu importuje plik
interfejsu odbiorcy. Zaimportowany plik deklaruje selektory metod, których nadawca używa w

wysyłanych wiadomościach. Jeśli jednak stworzysz obiekt, który wysyła wiadomości do obiektów, które
nie są jeszcze zdefiniowane - obiekty, które pozostawiasz do zaimplementowania przez innych - nie
będziesz mieć pliku interfejsu odbiorcy. Potrzebujesz innego sposobu deklarowania metod używanych
w wiadomościach, ale nie implementuj. Protokół służy temu celowi. Informuje kompilator o metodach
używanych przez klasę i informuje innych implementatorów o metodach, które muszą zdefiniować,
aby ich obiekty działały z twoimi. Załóżmy na przykład, że rozwijasz obiekt, który prosi o pomoc innego
obiektu, wysyłając go helpOut: i inne wiadomości. Podajesz zmienną instancji asystenta, aby
zarejestrować dla niej ujście i komunikaty i zdefiniuj metodę towarzyszącą, aby ustawić zmienną
instancji. Ta metoda pozwala innym obiektom zarejestrować się jako potencjalni odbiorcy wiadomości
o obiekcie:
- setAssistant: anObject
{
assistant = anObject;
}
Następnie, za każdym razem, gdy wiadomość ma zostać wysłana do asystenta, sprawdzane jest, czy
odbiorca stosuje metodę, która może odpowiedzieć:
- (BOOL) doWork
{
...
if ([asystent respondsToSelector: @selector (helpOut :)]) {
[asystent helpOut: self];
return YES;
}
return NO;
}
Ponieważ w momencie pisania tego kodu nie możesz wiedzieć, jaki obiekt może zarejestrować się jako
asystent, możesz zadeklarować tylko protokół metody helpOut:; nie możesz zaimportować pliku
interfejsu klasy, która go implementuje.
Deklarowanie interfejsów dla anonimowych obiektów
Protokół może być użyty do zadeklarowania metod anonimowego obiektu, obiektu o nieznanej klasie.
Anonimowy obiekt może reprezentować usługę lub obsługiwać ograniczony zestaw funkcji, zwłaszcza
gdy potrzebny jest tylko jeden obiekt tego rodzaju. (Obiekty, które odgrywają zasadniczą rolę w
definiowaniu architektury aplikacji i obiektów, które musisz zainicjować przed użyciem, nie są dobrymi
kandydatami do anonimowości.) Obiekty nie są oczywiście anonimowe dla ich programistów, ale są
anonimowe, gdy deweloper dostarcza je komuś jeszcze. Na przykład rozważ następujące sytuacje:
■ Ktoś, kto dostarcza szkielet lub zestaw obiektów do użytku przez innych, może zawierać obiekty,
które nie są identyfikowane przez nazwę klasy lub plik interfejsu. Nie mając interfejsu nazwy i klasy,

użytkownicy nie mają sposób tworzenia instancji klasy. Zamiast tego dostawca musi dostarczyć gotowy
egzemplarz. Zazwyczaj metoda w innej klasie zwraca użyteczny obiekt:
id formatter = [formatowanie odbiornikaService];
Obiekt zwrócony przez metodę jest obiektem bez tożsamości klasowej, a przynajmniej nie jest to
obiekt, który dostawca chce ujawnić. Aby było to w ogóle przydatne, dostawca musi być skłonny
zidentyfikować przynajmniej część wiadomości, na które może odpowiedzieć. Odbywa się to poprzez
powiązanie obiektu z listą metod zadeklarowanych w protokole.
■ Możesz wysyłać komunikaty Objective-C do odległych obiektów - obiektów w innych aplikacjach.
Każda aplikacja ma własną strukturę, klasy i wewnętrzną logikę. Ale nie musisz wiedzieć, jak działa inna
aplikacja lub jakie składniki mają się z nią komunikować. Jako outsider wszystko, co musisz wiedzieć,
to jakie wiadomości możesz wysłać (protokół) i gdzie je wysłać (odbiorca). Aplikacja, która publikuje
jeden ze swoich obiektów jako potencjalny odbiorca zdalnych wiadomości, musi również opublikować
protokół deklarujący metody, których obiekt będzie używał do odpowiedzi na te wiadomości. Nie musi
ujawniać niczego więcej o obiekcie. Aplikacja wysyłająca nie musi znać klasy obiektu ani używać klasy
we własnym projekcie. Potrzebny jest tylko protokół. Protokoły umożliwiają anonimowe obiekty. Bez
protokołu nie byłoby sposobu zadeklarowania interfejsu do obiektu bez identyfikacji jego klasy.
Uwaga: Nawet jeśli dostawca anonimowego obiektu nie ujawnia swojej klasy, sam obiekt ujawnia go
w czasie wykonywania. Komunikat klasy zwraca klasę anonimowego obiektu. Jednak zazwyczaj nie ma
sensu odkrywać tych dodatkowych informacji; informacje w protokole są wystarczające.
Nie-hierarchiczne podobieństwa
Jeśli więcej niż jedna klasa implementuje zestaw metod, klasy te są często pogrupowane w
abstrakcyjną klasę, która deklaruje wspólne metody. Każda podklasa może ponownie implementować
metody na swój sposób, ale hierarchia dziedziczenia i wspólna deklaracja w klasie abstrakcyjnej
rejestrują zasadnicze podobieństwo między podklasami. Czasami jednak nie jest możliwe zgrupowanie
wspólnych metod w klasie abstrakcyjnej. Klasy niepowiązane pod wieloma względami mogą jednak
wdrożyć podobne metody. To ograniczone podobieństwo nie może uzasadniać relacji hierarchicznej.
Na przykład możesz dodać obsługę tworzenia reprezentacji XML obiektów w aplikacji i inicjowania
obiektów z reprezentacji XML:
- (NSXMLElement *) XMLRepresentation;
- initFromXMLRepresentation: (NSXMLElement *) xmlString;
Metody te mogą być pogrupowane w protokół i podobieństwo między klasami implementacyjnymi, na
co wskazuje fakt, że wszystkie są zgodne z tym samym protokołem. Obiekty mogą być wpisywane przez
to podobieństwo (protokoły, do których są zgodne), a nie przez ich klasę. Na przykład instancja
NSMatrix musi komunikować się z obiektami reprezentującymi jej komórki. Macierz może wymagać,
aby każdy z tych obiektów był rodzajem NSCell (typ oparty na klasie) i polegać na fakcie, że wszystkie
obiekty dziedziczące z klasy NSCell mają metody potrzebne do odpowiedzi na komunikaty NSMatrix.
Alternatywnie, obiekt NSMatrix może wymagać, aby obiekty reprezentujące komórki posiadały
metody, które mogą odpowiadać na określony zestaw komunikatów (typ oparty na protokole). W tym
przypadku obiekt NSMatrix nie obchodziłby, do której klasy należał obiekt komórki, tylko że
zaimplementował metody
Protokoły formalne

Język Objective-C umożliwia formalne zadeklarowanie listy metod (w tym deklarowanych właściwości)
jako protokołu. Formalne protokoły są obsługiwane przez język i system wykonawczy. Na przykład
kompilator może sprawdzać typy w oparciu o protokoły, a obiekty mogą w czasie wykonywania
analizować, czy są zgodne z protokołem.
Deklaracja protokołu
Deklarujesz formalne protokoły za pomocą dyrektywy @protocol:
@protocol ProtocolName
method declarations
@end
Na przykład można zadeklarować protokół reprezentacji XML w ten sposób:
@prococol MyXMLSupport
- initFromXMLRepresentation: (NSXMLElement *) XMLElement;
@protocol MyXMLSupport
- initFromXMLRepresentation:(NSXMLElement *)XMLElement;
@property (nonatomic, readonly) (NSXMLElement *)XMLRepresentation;
@end
W przeciwieństwie do nazw klas, nazwy protokołów nie mają globalnej widoczności. Żyją we własnej
przestrzeni nazw.
Opcjonalne metody protokołów
Metody protokołu można oznaczyć jako opcjonalne za pomocą słowa kluczowego @optional.
Odpowiadając na @optional słowo modalne, istnieje słowo kluczowe @required, które formalnie
oznacza semantykę zachowania domyślnego. Możesz użyć @optional i @required, aby podzielić swój
protokół na sekcje według własnego uznania. Jeśli nie określisz żadnego słowa kluczowego, domyślnie
jest @required.
@protocol MyProtocol
- (void)requiredMethod;
@optional
- (void)anOptionalMethod;
- (void)anotherOptionalMethod;
@required
- (void)anotherRequiredMethod;
@end
Uwaga: W systemie Mac OS X 10.5 protokoły mogą nie zawierać opcjonalnych deklarowanych
właściwości.

Nieformalne protokoły
Oprócz formalnych protokołów można również zdefiniować nieformalny protokół, grupując metody w
deklaracji kategorii:
@interface NSObject ( MyXMLSupport )
- initFromXMLRepresentation:(NSXMLElement *)XMLElement;
@property (nonatomic, readonly) (NSXMLElement *)XMLRepresentation;
@end
Nieformalne protokoły są zazwyczaj deklarowane jako kategorie klasy NSObject, ponieważ szeroko
kojarzy nazwy metod z dowolną klasą dziedziczącą z NSObject. Ponieważ wszystkie klasy dziedziczą z
klasy root, metody nie są ograniczone do żadnej części hierarchii dziedziczenia. (Możliwe byłoby
również zadeklarowanie nieformalnego protokołu jako kategorii innej klasy, aby ograniczyć go do
określonej gałęzi hierarchii dziedziczenia, ale nie ma powodu, aby to robić.)
Kiedy używany do deklarowania protokołu, interfejs kategorii nie ma odpowiedniej implementacji.
Zamiast tego klasy, które implementują protokół, ponownie deklarują metody w swoich plikach
interfejsu i definiują je wraz z innymi metodami w plikach implementacji.
Nieformalny protokół zmienia reguły deklaracji kategorii, aby wymienić grupę metod, ale nie kojarzyć
ich z żadną konkretną klasą lub implementacją. Nieformalne protokoły zadeklarowane w kategoriach
nie otrzymują wiele wsparcia językowego. Nie ma sprawdzania typu w czasie kompilacji ani
sprawdzania w czasie wykonywania, aby sprawdzić, czy obiekt jest zgodny z protokołem. Aby uzyskać
te korzyści, musisz użyć formalnego protokołu. Nieformalny protokół może być przydatny, gdy
wszystkie metody są opcjonalne, na przykład dla delegata, ale (w systemie Mac OS X 10.5 i nowszym)
zazwyczaj lepiej jest używać formalnego protokołu z metodami opcjonalnymi.
Obiekty protokołu
Tak jak klasy są reprezentowane w czasie wykonywania przez obiekty klasy i metody przez kody
selektorów, tak formalne protokoły są reprezentowane przez specjalne typy danych - instancje klasy
Protokół. Kod źródłowy, który zajmuje się protokołem (innym niż użycie go w specyfikacji typu), musi
odnosić się do obiektu protokołu. Pod wieloma względami protokoły są podobne do definicji klas. Obie
deklarują metody, a w czasie wykonywania są oba reprezentowane przez obiekty - klasy według
obiektów klas i protokoły według obiektów protokołu. Podobnie jak obiekty klasowe, obiekty
protokołu są tworzone automatycznie z definicji i deklaracji znalezionych w kodzie źródłowym i są
używane przez system wykonawczy. Nie są przydzielane i inicjowane w kodzie źródłowym programu.
Kod źródłowy może odnosić się do obiektu Protokołu za pomocą dyrektywy @protocol () - tej samej
dyrektywy, która deklaruje protokół, z tym wyjątkiem, że tutaj zawiera zestaw końcowych nawiasów.
Nawiasy zawierają nazwę protokołu:
Protocol * myXMLSupportProtocol = @protocol (MyXMLSupport);
Tylko w ten sposób kod źródłowy może wywołać obiekt protokołu. W przeciwieństwie do nazwy klasy
nazwa protokołu nie oznacza obiektu - z wyjątkiem wewnątrz @protocol (). Kompilator tworzy obiekt
protokołu dla każdej napotkanej deklaracji protokołu, ale tylko wtedy, gdy protokół jest również:
■ Przyjęte przez klasę lub
■ Nawiązane gdzieś w kodzie źródłowym (za pomocą @protocol ())

Protokoły zadeklarowane, ale nieużywane (z wyjątkiem sprawdzania typu opisanego poniżej) nie są
reprezentowane przez obiekty Protokołu w czasie wykonywania.
Przyjęcie protokołu
Przyjęcie protokołu jest w pewien sposób podobne do deklarowania superklasy. Obie przypisują
metody do klasy. Deklaracja nadklasy przypisuje ją dziedziczonym metodom; protokół przypisuje
metody zadeklarowane na liście protokołów. Mówi się, że klasa przyjmuje formalny protokół, jeśli w
deklaracji wyszczególnia protokół w nawiasach kątowych po nazwie nadklasy:
@interface ClassName: ItsSuperclass <lista protokołów>
Kategorie przyjmują protokoły w bardzo podobny sposób:
@interface ClassName (CategoryName) <lista protokołów>
Klasa może przyjąć więcej niż jeden protokół; nazwy na liście protokołów są oddzielone przecinkami.
@interface Formatter: NSObject <Formatting, Prettifying>
Klasa lub kategoria, która przyjmuje protokół, musi implementować wszystkie wymagane metody
deklarowane przez protokół, w przeciwnym razie kompilator wydaje ostrzeżenie. Powyższa klasa
Formatter zdefiniowałaby wszystkie wymagane metody zadeklarowane w dwóch protokołach, które
przyjmuje, oprócz tych, które sam zadeklarował. Klasa lub kategoria, która przyjmuje protokół, musi
zaimportować plik nagłówkowy, w którym został zadeklarowany protokół. Metody zadeklarowane w
przyjętym protokole nie są deklarowane w innym miejscu interfejsu klasy lub kategorii. Klasa może po
prostu zaadoptować protokoły i nie zadeklarować żadnych innych metod. Na przykład poniższa
deklaracja klasy przyjmuje protokoły Formatting and Prettifying, ale nie deklaruje żadnych zmiennych
instancji ani własnych metod:
@interface Formatter : NSObject < Formatting, Prettifying >
@end
Zgodny z protokołem
Mówi się, że klasa odpowiada formalnemu protokołowi, jeśli przyjmuje protokół lub dziedziczy z innej
klasy, która go przyjmuje. Mówi się, że instancja klasy jest zgodna z tym samym zestawem protokołów,
z którym odpowiada jej klasa. Ponieważ klasa musi implementować wszystkie wymagane metody
zadeklarowane w protokołach, które przyjmuje, stwierdzenie, że klasa lub instancja są zgodne z
protokołem, jest równoważne stwierdzeniu, że ma w swoim repertuarze wszystkie metody
deklarowane przez protokół. Możliwe jest sprawdzenie, czy obiekt jest zgodny z protokołem, wysyłając
mu komunikat conformsToProtocol.
if (! [receiver conformsToProtocol: @protocol (MyXMLSupport)]) {
// Obiekt nie jest zgodny z protokołem MyXMLSupport
// Jeśli oczekujesz, że odbiornik zaimplementuje metody zadeklarowane w
// Protokół MyXMLSupport, prawdopodobnie jest to błąd
}
(Zauważ, że istnieje również metoda klasy o tej samej nazwie-conformsToProtocol :.) Test
conformsToProtocol: jest podobny do responsesToSelector: test pojedynczej metody, z wyjątkiem

tego, że sprawdza, czy protokół został przyjęty (i prawdopodobnie wszystkie metody to deklaruje
zaimplementowane), a nie tylko, czy jedna konkretna metoda została wdrożona. Ponieważ sprawdza
wszystkie metody w protokole, conformsToProtocol: może być bardziej wydajny niż
respondsToSelector :. Test conformsToProtocol: jest również podobny do testu isKindOfClass: test, ale
testowany dla typu na protokole, a nie na typie opartym na hierarchii dziedziczenia.
Sprawdzanie typu
Deklaracje typu dla obiektów można rozszerzyć o formalne protokoły. Protokoły oferują zatem
możliwość innego poziomu sprawdzania typu przez kompilator, który jest bardziej abstrakcyjny,
ponieważ nie jest powiązany z konkretnymi implementacjami. W deklaracji typu nazwy protokołów są
wymienione między nawiasami kątowymi po nazwie typu:
(id <Formatting>)formattingService;
id <MyXMLSupport> anObject;
Tak jak typowanie statyczne pozwala kompilatorowi na testowanie typu opartego na hierarchii klas, ta
składnia pozwala kompilatorowi na testowanie typu na podstawie zgodności z protokołem. Na
przykład, jeśli Formatter jest klasą abstrakcyjną, ta deklaracja
Formatter * anObject;
grupuje wszystkie obiekty, które dziedziczą po formatorze, w typ i pozwala kompilatorowi sprawdzać
przypisania względem tego typu. Podobnie ta deklaracja,
id <Formatting> anObject;
grupuje wszystkie obiekty zgodne z protokołem formatowania na typ, niezależnie od ich pozycji w
hierarchii klas. Kompilator może upewnić się, że do obiektu przypisane są tylko obiekty zgodne z
protokołem. W każdym przypadku typ grupuje podobne obiekty - albo dlatego, że mają wspólne
dziedzictwo, albo dlatego, że zbiegają się we wspólnym zestawie metod. Te dwa typy można połączyć
w jedną deklarację:
Formatter <Formatting> * anObject;
Protokoły nie mogą być używane do wpisywania obiektów klas. Tylko instancje mogą być statycznie
wpisywane do protokołu, tak jak tylko instancje mogą być statycznie wpisywane do klasy. (Jednak w
czasie wykonywania zarówno klasy, jak i instancje będą odpowiadać na komunikat
conformsToProtocol: message.)
Protokoły w protokołach
Jeden protokół może zawierać inne protokoły przy użyciu tej samej składni, której używają klasy do
przyjęcia protokołu:
@protocol ProtocolName <lista protokołów>
Wszystkie protokoły wymienione między nawiasami kątowymi są uważane za część protokołu
ProtocolName. Na przykład, jeśli protokół stronicowania zawiera protokół formatowania, @ Protokół
Paging <Formatowanie> dowolny obiekt zgodny z protokołem stronicowania jest również zgodny z
formatowaniem. Deklaracje typu id <Wyświetlanie> someObject; and conformsToProtocol: messages
if ([anotherObject conformsToProtocol: @protocol (Paging)])
...

należy wspomnieć tylko o protokole stronicowania, aby sprawdzić zgodność z formatowaniem. Gdy
klasa przyjmuje protokół, musi wdrożyć wymagane metody, które deklaruje protokół, jak wspomniano
wcześniej. Ponadto musi być zgodny z dowolnym protokołem, który zawiera przyjęty protokół. Jeśli
wbudowany protokół zawiera jeszcze inne protokoły, klasa również musi się do nich dostosować. Klasa
może być zgodna z włączonym protokołem przez:
■ Wdrażanie metod deklarowanych przez protokół lub
■ Dziedziczenie z klasy, która przyjmuje protokół i implementuje metody.
Załóżmy na przykład, że klasa Pager przyjmuje protokół stronicowania. Jeśli Pager jest podklasą
NSObject, @interface Pager: NSObject <Paging> musi zaimplementować wszystkie metody Paging, w
tym metody zadeklarowane we włączonym protokole formatowania. Przyjmuje protokół
formatowania wraz z Pagingem. Z drugiej strony, jeśli Pager jest podklasą Formattera (klasy, która
niezależnie przyjmuje protokół formatowania),
@ Pager interfejsu: Formatter <Paging>
musi implementować wszystkie metody zadeklarowane we właściwym protokole Paging, ale nie te
zadeklarowane w formatowaniu. Pager dziedziczy zgodność z protokołem formatowania z Formattera.
Zauważ, że klasa może być zgodna z protokołem bez formalnego jej przyjęcia po prostu przez
wdrożenie metod zadeklarowanych w protokole.
Odnosząc się do innych protokołów
Podczas pracy nad złożonymi aplikacjami od czasu do czasu piszesz kod, który wygląda tak:
#import "B.h"
@protocol A
- foo:(id <B>)anObject;
@end
gdzie protokół B jest deklarowany w ten sposób:
#import "A.h"
@protocol B
- bar:(id <A>)anObject;
@end
W takiej sytuacji wyniki cykliczności i żaden plik nie będą poprawnie kompilowane. Aby przerwać ten
cykl rekurencyjny, musisz użyć dyrektywy @protocol, aby utworzyć odwołanie do wymaganego
protokołu zamiast importować plik interfejsu, w którym zdefiniowany jest protokół. Poniższy fragment
kodu ilustruje, jak to zrobić:
@protocol B;
@protocol A
- foo:(id <B>)anObject;
@end

Zauważ, że użycie dyrektywy @protocol w ten sposób po prostu informuje kompilator, że „B” jest
protokołem, który należy zdefiniować później. Nie importuje pliku interfejsu, w którym zdefiniowano
protokół B.

Szybkie wyliczanie
Objective-C 2.0 udostępnia funkcję języka, która umożliwia wydajne i bezpieczne wyliczanie zawartości
kolekcji za pomocą zwięzłej składni.
Funkcja for…in
Objective-C 2.0 udostępnia funkcję języka, która pozwala wyliczyć zawartość kolekcji. Składnia jest
zdefiniowana w następujący sposób:
for ( Type newVariable in expression ) { statements }
lub
Type existingItem;
for ( existingItem in expression ) { statements }
W obu przypadkach wyrażenie daje obiekt zgodny z protokołem NSFastEnumeration. Zmienna
iteracyjna jest ustawiana dla każdego elementu w zwracanym obiekcie po kolei, a kod zdefiniowany
przez instrukcje jest wykonywany. Zmienna iteracyjna jest ustawiona na zero, gdy pętla kończy się
wyczerpaniem puli źródłowej obiektów. Jeśli pętla zostanie zakończona wcześnie, zmienna iteracyjna
zostanie wskazana na ostatni element iteracji. Szybkie wyliczanie ma kilka zalet:
■ Wyliczenie jest znacznie bardziej wydajne niż, na przykład, użycie NSEnumerator bezpośrednio.
■ Składnia jest zwięzła.
■ Wyliczanie jest „bezpieczne” - moduł wyliczający ma ochronę przed mutacjami, więc jeśli spróbujesz
zmodyfikować kolekcję podczas wyliczania, zostanie zgłoszony wyjątek.
Ponieważ mutacja obiektu podczas iteracji jest zabroniona, można jednocześnie wykonać wiele
wyliczeń.
Przyjęcie szybkiego wyliczenia
Każda klasa, której instancje zapewniają dostęp do kolekcji innych obiektów, może przyjąć protokół
NSFastEnumeration. Klasy zbierania Cocoa - NSArray, NSDictionary i NSSet - przyjmują ten protokół,
podobnie jak NSEnumerator. Powinno być oczywiste, że w przypadkach NSArray i NSSet wyliczenie jest
nad ich zawartością. W przypadku innych klas odpowiednia dokumentacja powinna jasno określać,
która właściwość jest iterowana - na przykład NSDictionary i klasa Core Data NSManagedObjectModel
zapewniają obsługę szybkiego wyliczania; NSDictionary wylicza swoje klucze, a
NSManagedObjectModel wylicza jego elementy.
Korzystanie z szybkiego wyliczania
Poniższy przykład kodu ilustruje użycie szybkiego wyliczenia z obiektami NSArray i NSDictionary.
NSArray *array = [NSArray arrayWithObjects:
@"One", @"Two", @"Three", @"Four", nil];
for (NSString *element in array) {
NSLog(@"element: %@", element);
}

NSDictionary *dictionary = [NSDictionary dictionaryWithObjectsAndKeys:
@"quattuor", @"four", @"quinque", @"five", @"sex", @"six", nil];
NSString *key;
for (key in dictionary) {
NSLog(@"English: %@, Latin: %@", key, [dictionary valueForKey:key]);
}
Możesz także użyć obiektów NSEnumerator z szybkim wyliczaniem, co ilustruje poniższy przykład:
NSArray *array = [NSArray arrayWithObjects:
@"One", @"Two", @"Three", @"Four", nil];
NSEnumerator *enumerator = [array reverseObjectEnumerator];
for (NSString *element in enumerator) {
if ([element isEqualToString:@"Three"]) {
break;
}
}
NSString *next = [enumerator nextObject];
// next = "Two"
W przypadku kolekcji lub wyliczników, które mają dobrze zdefiniowaną kolejność - takich jak NSArray
lub NSEnumerator instancja pochodząca z tablicy - wyliczenie przebiega w tej kolejności, więc po
prostu zliczanie iteracji daje odpowiedni indeks do kolekcji, jeśli jest potrzebny.
NSArray *array = /* assume this exists */;
NSUInteger index = 0;
for (id element in array) {
NSLog(@"Element at index %u is: %@", index, element);
index++;
}
Pod innymi względami funkcja zachowuje się jak standardowa pętla for. Możesz użyć przerwy, aby
przerwać iterację; a jeśli chcesz pominąć elementy, możesz użyć zagnieżdżonej instrukcji warunkowej,
jak pokazano w poniższym przykładzie:
NSArray *array = /* assume this exists */;
for (id element in array) {
if (/* some test for element */) {

// statements that apply only to elements passing test
}
}
Jeśli chcesz pominąć pierwszy element, a następnie przetworzyć nie więcej niż pięć kolejnych
elementów, możesz to zrobić, jak pokazano w tym przykładzie:
NSArray *array = /* assume this exists */;
NSUInteger index = 0;
for (id element in array) {
if (index != 0) {
NSLog(@"Element at index %u is: %@", index, element);
}
if (++index >= 6) {
break;
}
}

Włączanie zachowania statycznego
Domyślne zachowanie dynamiczne
Zgodnie z projektem obiekty C są obiektami dynamicznymi. Tak wiele decyzji na ich temat, jak to
możliwe, jest przesyłanych z czasu kompilacji do czasu wykonania:
■ Pamięć obiektów jest dynamicznie przydzielana w czasie wykonywania za pomocą metod klas, które
tworzą nowe instancje.
■ Obiekty są dynamicznie wpisywane. W kodzie źródłowym (w czasie kompilacji) dowolna zmienna
obiektowa może być typu id bez względu na klasę obiektu. Dokładna klasa zmiennej id (a zatem jej
poszczególne metody i struktura danych) nie jest określana, dopóki program nie zostanie
uruchomiony.
■ Wiadomości i metody są dynamicznie powiązane. Procedura wykonawcza dopasowuje selektor
metody w komunikacie do implementacji metody, która „należy” do odbiornika.
Funkcje te dają programom zorientowanym obiektowo dużą elastyczność i moc, ale jest cena do
zapłacenia. W szczególności kompilator nie może sprawdzić dokładnych typów (klas) zmiennych id. Aby
umożliwić lepsze sprawdzanie typu podczas kompilacji i uczynić kod bardziej samodokumentującym
się, Objective-C pozwala na statyczne wpisywanie obiektów z nazwą klasy, a nie ogólnie jako id.
Umożliwia także wyłączenie niektórych zorientowanych obiektowo funkcji w celu przeniesienia
operacji ze środowiska wykonawczego z powrotem do czasu kompilacji.
Uwaga: Komunikaty są nieco wolniejsze niż wywołania funkcji, zazwyczaj powodując nieznaczny narzut
w porównaniu z rzeczywistą wykonywaną pracą. Wyjątkowo rzadki przypadek, w którym obejście
dynamiki Objective-C może być uzasadnione, można udowodnić za pomocą narzędzi analitycznych,
takich jak Shark lub Instruments.
Pisanie statyczne
Jeśli wskaźnik do nazwy klasy jest używany zamiast identyfikatora w deklaracji obiektu,
Rectangle * thisObject;
kompilator ogranicza wartość zadeklarowanej zmiennej jako instancję klasy wymienionej w deklaracji
lub instancję klasy, która dziedziczy z nazwanej klasy. W powyższym przykładzie thisObject może być
tylko pewnego rodzaju prostokątem. Statycznie wpisane obiekty mają te same wewnętrzne struktury
danych, co obiekty zadeklarowane jako identyfikatory. Typ nie wpływa na obiekt; wpływa tylko na ilość
informacji przekazanych kompilatorowi na temat obiektu i ilość informacji dostępnych dla osób
czytających kod źródłowy. Statyczne wpisywanie również nie wpływa na sposób traktowania obiektu
w czasie wykonywania. Statycznie typowane obiekty są dynamicznie przydzielane za pomocą tych
samych metod klas, które tworzą instancje typu id. Jeśli Square jest podklasą prostokąta, poniższy kod
nadal będzie produkował obiekt ze wszystkimi zmiennymi instancji Square, a nie tylko tymi z
Prostokąta:
Rectangle * thisObject = [[Square alloc] init];
Wiadomości wysyłane do obiektów statycznie wpisanych są dynamicznie powiązane, tak jak obiekty o
typie id. Dokładny typ statycznie wpisanego odbiorcy jest nadal określany w czasie wykonywania jako
część procesu przesyłania komunikatów. Wyświetlany komunikat wysłany do thisObject
[thisObject display];

wykonuje wersję metody zdefiniowanej w klasie Square, a nie tej w nadklasie Prostokąta. Dając
kompilatorowi więcej informacji o obiekcie, statyczne wpisywanie otwiera możliwości, których nie ma
w przypadku wpisywanych identyfikatorów:
■ W niektórych sytuacjach umożliwia sprawdzanie typu podczas kompilacji.
■ Może uwolnić obiekty od ograniczenia, że metody o identycznych nazwach muszą mieć identyczne
typy powrotu i argumentów.
■ Umożliwia użycie operatora wskaźnika struktury do bezpośredniego dostępu do zmiennych instancji
obiektu
Sprawdzanie typu
Dzięki dodatkowym informacjom dostarczanym przez typowanie statyczne kompilator może zapewnić
lepsze usługi sprawdzania typu w dwóch sytuacjach:
■ Gdy wiadomość jest wysyłana do odbiornika o typie statycznym, kompilator może upewnić się, że
odbiornik może odpowiedzieć. Ostrzeżenie jest wysyłane, jeśli odbiorca nie ma dostępu do metody
wymienionej w wiadomości.
■ Gdy statycznie wpisany obiekt jest przypisany do zmiennej statycznie wpisanej, kompilator upewnia
się, że typy są zgodne. Ostrzeżenie nie pojawia się, jeśli nie.
Przypisanie można wykonać bez ostrzeżenia, pod warunkiem, że klasa przypisywanego obiektu jest
identyczna lub dziedziczy z klasy zmiennej, do której przypisano przypisanie. Poniższy przykład ilustruje
to:
Shape *aShape;
Rectangle *aRect;
aRect = [[Rectangle alloc] init];
aShape = aRect;
Tutaj aRect może być przypisany do aShape, ponieważ prostokąt jest rodzajem Shape - klasa Rectangle
dziedziczy z Shape. Jeśli jednak role dwóch zmiennych są odwrócone i aShape jest przypisany do aRect,
kompilator generuje ostrzeżenie; nie każdy kształt jest prostokątem. Nie ma sprawdzenia, kiedy
wyrażenie po obu stronach operatora przypisania jest identyfikatorem. Statycznie wpisany obiekt
może być dowolnie przypisany do identyfikatora lub identyfikatora obiektu statycznie wpisanego.
Ponieważ metody takie jak alloc i init zwracają identyfikatory, kompilator nie zapewnia, że zgodny
obiekt zostanie zwrócony do zmiennej statycznie wpisanej. Poniższy kod jest podatny na błędy, ale
mimo to jest dozwolony:
Rectangle *aRect;
aRect = [[Shape alloc] init];
Typy powrotów i argumentów
Ogólnie rzecz biorąc, metody w różnych klasach, które mają ten sam selektor (tę samą nazwę), muszą
również mieć ten sam typ powrotu i argumentu. To ograniczenie jest nakładane przez kompilator, aby
umożliwić dynamiczne wiązanie. Ponieważ klasa odbiornika komunikatów (a zatem specyficzne dla
klasy szczegóły dotyczące metody, którą ma wykonać), nie może być znana w czasie kompilacji,
kompilator musi traktować wszystkie metody o tej samej nazwie. Gdy przygotowuje informacje o

zwracanych metodach i typach argumentów dla systemu wykonawczego, tworzy tylko jeden opis
metody dla każdego selektora metod. Jednakże, gdy wiadomość jest wysyłana do obiektu statycznie
wpisanego, kompilator jest znany z klasy odbiornika. Kompilator ma dostęp do specyficznych dla klasy
informacji o metodach. Dlatego komunikat jest zwolniony z ograniczeń dotyczących typów zwracanych
i argumentów.
Wpisywanie statyczne do klasy dziedziczonej
Instancja może być statycznie wpisana do własnej klasy lub dowolnej klasy, z której dziedziczy. Na
przykład wszystkie wystąpienia mogą być statycznie wpisane jako NSObject. Jednak kompilator
rozumie klasę statycznie wpisanego obiektu tylko z nazwy klasy w oznaczeniu typu i odpowiednio
sprawdza typ. Wpisanie instancji do dziedziczonej klasy może zatem prowadzić do rozbieżności między
tym, co myśli kompilator, a tym, co się dzieje. Na przykład, jeśli statycznie wpiszesz instancję Rectangle
jako Kształt,
Shape * myRectangle = [[Rectangle alloc] init];
kompilator potraktuje to jako kształt. Jeśli wyślesz obiektowi wiadomość do wykonania metody
Prostokąta,
BOOL solid = [myRectangle isFilled];
kompilator narzeka. Metoda isFilled jest zdefiniowana w klasie Rectangle, a nie w Shape. Jeśli jednak
wyślesz wiadomość, aby wykonać metodę, o której wie klasa Shape,
[myRectangle display]; kompilator nie narzeka, mimo że Rectangle zastępuje metodę. W czasie
wykonywania wykonywana jest wersja metody Rectangle.
Podobnie przypuśćmy, że klasa Upper deklaruje metodę martwienia, która zwraca double
- (double)worry;
a średnia podklasa Upper przesłania metodę i deklaruje nowy typ powrotu:
- (int)worry;
Jeśli instancja jest statycznie wpisana do klasy Upper, kompilator będzie myślał, że jej metoda
martwienia zwróci podwójną wartość, a jeśli instancja zostanie wpisana do klasy średniej, pomyśli, że
zmartwienie zwraca int. Błędy będą oczywiście wynikać, jeśli instancja Middle zostanie wpisana do
klasy wyższej. Kompilator poinformuje system wykonawczy, że komunikat o zmartwieniu wysłany do
obiektu zwraca wartość podwójną, ale w czasie wykonywania faktycznie zwraca wartość int i generuje
błąd. Statyczne wpisywanie może uwolnić identycznie nazwane metody od ograniczenia, że muszą
mieć identyczny zwrot i typy argumentów, ale może to zrobić niezawodnie tylko wtedy, gdy metody są
deklarowane w różnych gałęziach hierarchii klas.

Selektory
W Objective-C „selektor” ma dwa znaczenia. Można go użyć do odwoływania się po prostu do nazwy
metody, gdy jest ona używana w wiadomości kodu źródłowego do obiektu. Odnosi się jednak również
do unikalnego identyfikatora, który zastępuje nazwę podczas kompilacji kodu źródłowego.
Skompilowane selektory są typu SEL. Wszystkie metody o tej samej nazwie mają ten sam selektor.
Możesz użyć selektora, aby wywołać metodę na obiekcie - stanowi to podstawę do wdrożenia wzorca
projektu działania docelowego w Kakao.
Metody i selektory
Dla efektywności pełne nazwy ASCII nie są używane jako selektory metod w skompilowanym kodzie.
Zamiast tego kompilator zapisuje każdą nazwę metody do tabeli, a następnie łączy nazwę z unikalnym
identyfikatorem reprezentującym metodę w czasie wykonywania. System wykonawczy zapewnia, że
każdy identyfikator jest unikalny: żadne dwa selektory nie są takie same, a wszystkie metody o tej
samej nazwie mają ten sam selektor.
SEL i @selector
Skompilowane selektory są przypisane do specjalnego typu SEL, aby odróżnić je od innych danych.
Prawidłowe selektory nigdy nie mają wartości 0. Musisz pozwolić systemowi na przypisanie
identyfikatorów SEL do metod; bezcelowe jest przypisywanie ich arbitralnie. Dyrektywa @selector ()
pozwala na odwołanie się do skompilowanego selektora, a nie do pełnej nazwy metody. Tutaj selektor
dla setWidth: height: jest przypisany do zmiennej setWidthHeight:
SEL setWidthHeight;
setWidthHeight = @selector (setWidth: height :);
Najbardziej efektywne jest przypisywanie wartości zmiennych SEL w czasie kompilacji za pomocą
dyrektywy @selector (). Jednak w niektórych przypadkach może być konieczne przekonwertowanie
ciągu znaków na selektor w czasie wykonywania. Możesz to zrobić za pomocą funkcji
NSSelectorFromString:
setWidthHeight = NSSelectorFromString (aBuffer);
Możliwa jest również konwersja w przeciwnym kierunku. Funkcja NSStringFromSelector zwraca nazwę
metody dla selektora:
Metoda NSString *;
method = NSStringFromSelector (setWidthHeight);
Metody i selektory
Skompilowane selektory identyfikują nazwy metod, a nie implementacje metod. Na przykład metoda
wyświetlania dla jednej klasy ma ten sam selektor co metody wyświetlania zdefiniowane w innych
klasach. Jest to niezbędne dla polimorfizmu i dynamicznego wiązania; pozwala wysłać tę samą
wiadomość do odbiorców należących do różnych klas. Gdyby w jednej implementacji metody istniał
jeden selektor, komunikat nie byłby inny niż wywołanie funkcji. Metoda klasy i metoda instancji o tej
samej nazwie mają ten sam selektor. Jednak ze względu na ich oddzielne domeny nie ma pomyłki
między nimi. Klasa może zdefiniować metodę klasy wyświetlania oprócz metody instancji wyświetlania.
Metoda powrotu i typy argumentów

Procedura przesyłania wiadomości ma dostęp do implementacji metod tylko przez selektory, więc
traktuje wszystkie metody tak samo selektorem. Odkrywa typ powrotu metody i typy danych jej
argumentów z selektora. Dlatego, z wyjątkiem komunikatów wysyłanych do odbiorników o typie
statycznym, wiązanie dynamiczne wymaga, aby wszystkie implementacje metod o identycznych
nazwach miały ten sam typ powrotu i te same typy argumentów. (Statycznie typowane odbiorniki są
wyjątkiem od tej reguły, ponieważ kompilator może dowiedzieć się o implementacji metody z typu
klasy.) Chociaż identycznie nazwane metody klas i metody instancji są reprezentowane przez ten sam
selektor, mogą mieć różne typy argumentów i typów zwracanych.
Zmienianie wiadomości w czasie wykonywania
Metody performSelector :, performSelector: withObject :, i performSelector: withObject: withObject:
zdefiniowane w protokole NSObject przyjmują identyfikatory SEL jako ich początkowe argumenty.
Wszystkie trzy metody mapują bezpośrednio do funkcji przesyłania wiadomości. Na przykład,
[friend performSelector: @selector (gossipAbout :)
withObject: aNeighbor];
jest równa:
[friend gossipAbout: aNeighbor];
Te metody umożliwiają zmianę komunikatu w czasie wykonywania, podobnie jak możliwe jest
zróżnicowanie obiektu odbierającego wiadomość. Nazwy zmiennych mogą być używane w obu
połowach wyrażenia komunikatu:
id helper = getTheReceiver ();
SEL request = getTheSelector ();
[helper performSelector: request];
W tym przykładzie odbiornik (pomocnik) jest wybierany w czasie wykonywania (przez fikcyjną funkcję
getTheReceiver), a sposób, w jaki odbiorca jest proszony o wykonanie (żądanie), jest również określany
w czasie wykonywania (przez równie fikcyjną funkcję getTheSelector).
Uwaga: performSelector: i jego metody towarzyszące zwracają identyfikator. Jeśli wykonana metoda
zwraca inny typ, należy ją oddać do odpowiedniego typu. (Jednak rzutowanie nie działa dla wszystkich
typów; metoda powinna zwracać wskaźnik lub typ zgodny ze wskaźnikiem).
Wzór projektu akcji docelowej
W traktowaniu kontroli interfejsu użytkownika zestaw aplikacji dobrze wykorzystuje możliwość zmiany
odbiornika i wiadomości. Obiekty NSControl to urządzenia graficzne, które mogą być używane do
wydawania instrukcji aplikacji. Najbardziej przypominają rzeczywiste urządzenia sterujące, takie jak
przyciski, przełączniki, pokrętła, pola tekstowe, tarcze, elementy menu i tym podobne. W
oprogramowaniu urządzenia te znajdują się między aplikacją a użytkownikiem. Interpretują zdarzenia
pochodzące z urządzeń sprzętowych, takich jak klawiatura i mysz, i tłumaczą je na instrukcje
specyficzne dla aplikacji. Na przykład przycisk oznaczony „Znajdź” przełożyłby kliknięcie myszą na
instrukcję aplikacji zacznij coś szukać. Zestaw aplikacji definiuje szablon do tworzenia urządzeń
sterujących i definiuje kilka „gotowych” urządzeń własnych. Na przykład klasa NSButtonCell definiuje
obiekt, który można przypisać do instancji NSMatrix i zainicjować rozmiar, etykietę, obraz, czcionkę i
alternatywną klawiaturę. Gdy użytkownik kliknie przycisk (lub skorzysta z alternatywnej klawiatury),

obiekt NSButtonCell wysyła wiadomość nakazującą aplikacji, aby coś zrobiła. Aby to zrobić, obiekt
NSButtonCell musi być zainicjowany nie tylko obrazem, rozmiarem i etykietą, ale także wskazówkami,
jakie wiadomości wysłać i komu wysłać. W związku z tym instancję NSButtonCell można zainicjować
dla komunikatu akcji, selektora metod, którego powinien użyć w wysyłanej wiadomości, oraz celu,
obiektu, który powinien otrzymać wiadomość.
[myButtonCell setAction: @selector (reapTheWind :)];
[myButtonCell setTarget: anObject];
Komórka przycisku wysyła wiadomość za pomocą metody performSelector: withObject: NSObject.
Wszystkie komunikaty akcji przyjmują pojedynczy argument, identyfikator urządzenia sterującego
wysyłającego wiadomość. Jeśli Objective-C nie pozwolił na zmianę komunikatu, wszystkie obiekty
NSButtonCell musiałyby wysłać tę samą wiadomość; nazwa metody zostanie zamrożona w kodzie
źródłowym NSButtonCell. Zamiast po prostu implementować mechanizm tłumaczenia działań
użytkownika na komunikaty akcji, komórki przycisków i inne elementy sterujące musiałyby ograniczać
zawartość wiadomości. Utrudniłoby to każdemu obiektowi reagowanie na więcej niż jedną komórkę
przycisku. Musiałby być albo jeden cel dla każdego przycisku, albo obiekt docelowy musiałby odkryć, z
którego przycisku pochodzi wiadomość i odpowiednio działać. Za każdym razem, gdy przestawiasz
interfejs użytkownika, musisz także ponownie wdrożyć metodę, która odpowiada na komunikat akcji.
Byłoby to niepotrzebną komplikacją, której Objective-C z radością unika.
Unikanie błędów przesyłania wiadomości
Jeśli obiekt otrzyma wiadomość, aby wykonać metodę, która nie znajduje się w jego repertuarze,
wystąpi błąd. Jest to ten sam rodzaj błędu, co wywołanie nieistniejącej funkcji. Ale ponieważ
przesyłanie wiadomości odbywa się w czasie wykonywania, błąd często nie jest widoczny, dopóki
program nie zostanie uruchomiony. Stosunkowo łatwo jest uniknąć tego błędu, gdy selektor
wiadomości jest stały, a klasa obiektu odbierającego jest znana. Podczas pisania programów możesz
upewnić się, że odbiorca jest w stanie odpowiedzieć. Jeśli odbiornik jest wpisany statycznie, kompilator
wykonuje ten test dla Ciebie. Jeśli jednak selektor wiadomości lub klasa odbiornika są różne, może być
konieczne odroczenie tego testu do czasu wykonania. Metoda respondsToSelector: zdefiniowana w
klasie NSObject określa, czy odbiorca może odpowiedzieć na wiadomość. Pobiera selektor metody jako
argument i zwraca, czy odbiorca ma dostęp do metody pasującej do selektora:
if ( [anObject respondsToSelector:@selector(setOrigin::)] )
[anObject setOrigin:0.0 :0.0];
else
fprintf(stderr, "%s can’t be placed\n",
[NSStringFromClass([anObject class]) UTF8String]);
Test respondsToSelector: jest szczególnie ważny podczas wysyłania wiadomości do obiektów, nad
którymi nie masz kontroli w czasie kompilacji. Na przykład, jeśli napiszesz kod, który wysyła wiadomość
do obiektu reprezentowanego przez zmienną, którą inni mogą ustawić, upewnij się, że odbiornik
implementuje metodę, która może odpowiedzieć na wiadomość.
Uwaga: Obiekt może również zorganizować przekazywanie otrzymanych wiadomości do innych
obiektów, jeśli nie będzie w stanie odpowiedzieć na nie bezpośrednio. W takim przypadku wydaje się,

że obiekt może obsłużyć wiadomość, nawet jeśli obiekt odpowiada na wiadomość pośrednio,
przypisując ją do innego obiektu

Obsługa wyjątków
Włączanie obsługi wyjątków
Używając GNU Compiler Collection (GCC) w wersji 3.3 i nowszych, Objective-C zapewnia obsługę na
poziomie języka dla obsługi wyjątków. Aby włączyć obsługę tych funkcji, użyj przełącznika -fobjcwyjątki GNU Compiler Collection (GCC) w wersji 3.3 i nowszych. (Należy zauważyć, że powoduje to, że
aplikacja jest uruchamiana tylko w systemie Mac OS X 10.3 i nowszych, ponieważ w starszych wersjach
oprogramowania nie ma obsługi w czasie wykonywania obsługi wyjątków i synchronizacji).
Obsługa wyjątków
Wyjątkiem jest specjalny warunek, który przerywa normalny przepływ wykonywania programu.
Istnieje wiele powodów, dla których wyjątek może zostać wygenerowany (zazwyczaj mówi się, że są
wywoływane lub odrzucane), zarówno sprzętowo, jak i oprogramowanie. Przykłady obejmują błędy
arytmetyczne, takie jak dzielenie przez zero, niedopełnienie lub przepełnienie, wywoływanie
niezdefiniowanych instrukcji (takich jak próba wywołania niezrealizowanej metody) i próba uzyskania
dostępu do elementu kolekcji poza zakresem. Obsługa wyjątków Objective-C obraca się wokół czterech
dyrektyw kompilatora: @try, @catch, @throw i @finally:
■ Kod, który może potencjalnie wygenerować wyjątek, jest zawarty w bloku @try.
■ Blok @catch() zawiera logikę obsługi wyjątków dla wyjątków zgłoszonych w bloku @try. Możesz mieć
wiele bloków @catch () do przechwytywania różnych typów wyjątków.
■ Blok @finally zawiera kod, który należy wykonać bez względu na to, czy wyjątek został zgłoszony, czy
nie.
■ Korzystasz z dyrektywy @throw, aby rzucić wyjątek, który jest zasadniczo obiektem Objective-C.
Zazwyczaj używasz obiektu NSException, ale nie musisz tego robić.
Poniższy przykład przedstawia prosty algorytm obsługi wyjątków:
Cup *cup = [[Cup alloc] init];
@try {
[cup fill];
}
@catch (NSException *exception) {
NSLog(@"main: Caught %@: %@", [exception name], [exception reason]);
}
@finally {
[cup release];
}
Łapanie różnych typów wyjątków

Aby złapać wyjątek zgłoszony w bloku @try, użyj jednego lub więcej bloków @catch () po bloku @try.
Bloki @catch () powinny być uporządkowane od najbardziej specyficznych do najmniej specyficznych.
W ten sposób możesz dostosować przetwarzanie wyjątków jako grup, jak pokazano na listingu 10-1.
Listing 10-1 Obsługa wyjątków
@try {
...
}
@catch (CustomException *ce) { // 1
...
}
@catch (NSException *ne) { // 2
// Perform processing necessary at this level.
...
}
@catch (id ue) {
...
}
@finally { // 3
// Perform processing necessary whether an exception occurred or not.
...
}
Zrzucanie wyjątku
Aby zrzucić wyjątek, musisz utworzyć instancję z odpowiednimi informacjami, takimi jak nazwa wyjątku
i powód jego rzucenia.
NSException *exception = [NSException exceptionWithName:@"HotTeaException"
reason:@"The tea is too hot" userInfo:nil];
@throw exception;
Ważne: W wielu środowiskach stosowanie wyjątków jest dość powszechne. Na przykład możesz zgłosić
wyjątek, aby zasygnalizować, że procedura nie może być wykonana normalnie - na przykład, gdy
brakuje pliku lub nie można poprawnie przeanalizować danych. Wyjątki są zasobochłonne w ObjectiveC. Nie powinieneś używać wyjątków do ogólnej kontroli przepływu lub po prostu do oznaczania
błędów. Zamiast tego należy użyć wartości zwracanej przez metodę lub funkcję, aby wskazać, że
wystąpił błąd, i podać informacje o problemie w obiekcie błędu.

Wewnątrz bloku @catch() możesz ponownie rzucić wychwycony wyjątek, używając dyrektywy @throw
bez argumentu. Może to zwiększyć czytelność kodu. Nie jesteś ograniczony do rzucania obiektów
NSException. Możesz rzucić dowolny obiekt Objective-C jako obiekt wyjątku. Klasa NSException
zapewnia metody, które pomagają w przetwarzaniu wyjątków, ale możesz zaimplementować własne,
jeśli sobie tego życzysz. Możesz także podklasować NSException, aby zaimplementować
wyspecjalizowane typy wyjątków, takie jak wyjątki systemu plików lub wyjątki komunikacyjne

Wątkowanie
Synchronizowanie wykonania wątku
Objective-C obsługuje wielowątkowość w aplikacjach. Oznacza to, że dwa wątki mogą próbować
modyfikować ten sam obiekt w tym samym czasie, co może spowodować poważne problemy w
programie. Aby zabezpieczyć sekcje kodu przed wykonywaniem przez więcej niż jeden wątek naraz,
Objective-C udostępnia dyrektywę @synchronized (). Dyrektywa @synchronized () blokuje część kodu
do użycia przez pojedynczy wątek. Inne wątki są blokowane, dopóki wątek nie wyjdzie z chronionego
kodu; to znaczy, gdy wykonanie trwa po ostatnim stwierdzeniu w bloku @synchronized (). Dyrektywa
@synchronized () przyjmuje jako jedyny argument dowolny obiekt Objective-C, w tym własny obiekt.
Ten obiekt jest znany jako semafor wzajemnego wykluczania lub muteks. Pozwala to wątkowi
zablokować część kodu, aby zapobiec jego użyciu przez inne wątki. Aby chronić różne krytyczne sekcje,
należy użyć oddzielnych semaforów programu. Najbezpieczniej jest tworzyć wszystkie obiekty
wzajemnego wykluczania, zanim aplikacja stanie się wielowątkowa, aby uniknąć warunków wyścigu.
Listing 11-1 przedstawia przykład kodu, który używa self jako muteksu do synchronizacji dostępu do
metod instancji bieżącego obiektu. Podejście podobne można zsynchronizować z metodami klasy
powiązanej klasy, używając obiektu klasy zamiast siebie. W tym ostatnim przypadku oczywiście tylko
jeden wątek może wykonywać metodę klas, ponieważ istnieje tylko jeden obiekt klasy, który jest
współużytkowany przez wszystkich wywołujących.
Listing 11-1 Blokowanie metody przy użyciu samego siebie
- (void) criticalMethod
{
@synchronized (self) {
// Kod krytyczny.
...
}
}
Listing 11-2 pokazuje ogólne podejście. Przed wykonaniem krytycznego procesu kod uzyskuje semafor
z klasy Konto i używa go do zablokowania sekcji krytycznej. Klasa Account może utworzyć semafor w
swojej metodzie inicjalizacji.
Listing 11-2 Blokowanie metody przy użyciu niestandardowego semafora
Account *account = [Account accountFromString:[accountField stringValue]];
// Get the semaphore.
id accountSemaphore = [Account semaphore];
@synchronized(accountSemaphore) {
// Critical code.
...
}

Funkcja synchronizacji Objective-C obsługuje kod rekurencyjny i reentrant. Wątek może
wykorzystywać pojedynczy semafor kilka razy w sposób rekurencyjny; inne wątki są zablokowane
przed jego użyciem, dopóki nitka nie uwolni wszystkich uzyskanych zamków; to znaczy, każdy blok
@synchronized () jest zamykany normalnie lub za pomocą wyjątku. Gdy kod w bloku @synchronized
() zgłasza wyjątek, środowisko wykonawcze Objective-C przechwytuje wyjątek, zwalnia semafor (dzięki
czemu chroniony kod może zostać wykonany przez inne wątki) i ponownie zgłasza wyjątek do
następnej procedury obsługi wyjątków .

Zdalne przesyłanie wiadomości
Podobnie jak większość innych języków programowania, Objective-C został pierwotnie
zaprojektowany dla programów, które są wykonywane jako pojedynczy proces w jednej przestrzeni
adresowej. Niemniej jednak model zorientowany obiektowo, w którym komunikacja odbywa się
między relatywnie samodzielnymi jednostkami za pośrednictwem komunikatów, które są
rozwiązywane w czasie wykonywania, również wydaje się odpowiedni do komunikacji
międzyprocesowej. Nietrudno wyobrazić sobie komunikaty Objective-C między obiektami, które
znajdują się w różnych przestrzeniach adresowych (czyli w różnych zadaniach) lub w różnych wątkach
wykonywania tego samego zadania. Na przykład w typowej interakcji serwer-klient zadanie klienta
może wysyłać swoje żądania do wyznaczonego obiektu na serwerze, a serwer może kierować
określone obiekty klienta na powiadomienia i inne wysyłane informacje. Lub wyobraź sobie
interaktywną aplikację, która musi wykonać wiele obliczeń, aby wykonać polecenie użytkownika. Może
po prostu wyświetlić okno dialogowe informujące użytkownika, aby poczekał, aż będzie zajęty, lub
może wyizolować pracę przetwarzania w podrzędnym zadaniu, pozostawiając głównej części aplikacji
swobodę akceptowania danych wprowadzanych przez użytkownika. Obiekty w dwóch zadaniach
komunikowałyby się za pomocą komunikatów Objective-C.
Obiekty rozproszone
Zdalne przesyłanie wiadomości w Objective-C wymaga systemu wykonawczego, który może
ustanawiać połączenia między obiektami w różnych przestrzeniach adresowych, rozpoznawać, kiedy
wiadomość jest przeznaczona dla obiektu w zdalnej przestrzeni adresowej, i przesyłać dane z jednej
przestrzeni adresowej do drugiej. Musi również pośredniczyć między oddzielnymi harmonogramami
dwóch zadań; musi przechowywać wiadomości, dopóki ich zdalne odbiorniki nie będą mogły na nie
odpowiedzieć. Cocoa zawiera architekturę obiektów rozproszonych, która jest zasadniczo tego rodzaju
rozszerzeniem systemu wykonawczego. Używając obiektów rozproszonych, możesz wysyłać
komunikaty Objective-C do obiektów w innych zadaniach lub mieć komunikaty wykonywane w innych
wątkach tego samego zadania. (Gdy zdalne wiadomości są wysyłane między dwoma wątkami tego
samego zadania wątki są traktowane dokładnie tak samo jak wątki w różnych zadaniach.) Należy
zauważyć, że system rozproszonych obiektów Cocoa jest zbudowany na wierzchu systemu
wykonawczego; nie zmienia podstawowego zachowania twoich obiektów Cocoa. Aby wysłać
wiadomość zdalną, aplikacja musi najpierw nawiązać połączenie ze zdalnym odbiornikiem.
Ustanowienie połączenia daje aplikacji proxy dla zdalnego obiektu we własnej przestrzeni adresowej.
Następnie komunikuje się ze zdalnym obiektem za pośrednictwem proxy. Serwer proxy przyjmuje
tożsamość obiektu zdalnego; nie ma własnej tożsamości. Aplikacja może traktować proxy tak, jakby był
obiektem zdalnym; dla większości celów jest to obiekt zdalny. Zdalne przesyłanie komunikatów
przedstawiono na rysunku, gdzie obiekt A komunikuje się z obiektem B za pośrednictwem serwera
proxy, a komunikaty B czekają w kolejce, dopóki B nie będzie gotów na nie odpowiedzieć:

Nadawca i odbiorca wykonują różne zadania i są zaplanowani niezależnie od siebie. Nie ma więc
gwarancji, że odbiorca może zaakceptować wiadomość, gdy nadawca jest gotowy do jej wysłania. W
związku z tym przychodzące wiadomości są umieszczane w kolejce i pobierane z wygody aplikacji
odbierającej. Serwer proxy nie działa w imieniu zdalnego obiektu ani nie potrzebuje dostępu do jego
klasy. To nie jest kopia obiektu, ale lekki substytut. W pewnym sensie jest przejrzysty; po prostu
przekazuje otrzymane wiadomości do zdalnego odbiornika i zarządza komunikacją międzyprocesową.
Jego główną funkcją jest podanie adresu lokalnego dla obiektu, który w przeciwnym razie nie miałby
takiego adresu. Jednak proxy nie jest w pełni przezroczyste. Na przykład serwer proxy nie pozwala na
bezpośrednie ustawienie i pobranie zmiennych instancji obiektu. Zdalny odbiornik jest zazwyczaj
anonimowy. Jego klasa jest ukryta w aplikacji zdalnej. Aplikacja wysyłająca nie musi wiedzieć, w jaki
sposób ta aplikacja została zaprojektowana ani jakich klas używa. Nie musi korzystać z tych samych
klas. Wszystko, co musi wiedzieć, to na jakie wiadomości odpowiada zdalny obiekt. Z tego powodu
obiekt, który jest przeznaczony do odbierania zdalnych wiadomości, ogłasza swój interfejs w
formalnym protokole. Zarówno aplikacja wysyłająca, jak i odbierająca deklarują protokół - oba
importują tę samą deklarację protokołu. Aplikacja odbierająca deklaruje to, ponieważ obiekt zdalny
musi być zgodny z protokołem. Aplikacja wysyłająca deklaruje, że informuje kompilator o wysyłanych
komunikatach i ponieważ może użyć metody conformsToProtocol: i @protocol () do przetestowania
zdalnego odbiornika. Aplikacja wysyłająca nie musi implementować żadnej z metod w protokole;
deklaruje protokół tylko dlatego, że inicjuje komunikaty do zdalnego odbiornika. Architektura
obiektów rozproszonych, w tym klasy NSProxy i NSConnection, jest udokumentowana w odwołanie do
ram Foundation i Tematy programowania rozproszonego.
Wsparcie językowe
Zdalne przesyłanie wiadomości podnosi nie tylko wiele intrygujących możliwości projektowania
programów, ale także rodzi kilka interesujących problemów dla języka Objective-C. Większość
problemów wiąże się ze skutecznością zdalnego przesyłania komunikatów i stopniem separacji, które
oba zadania powinny utrzymywać, gdy komunikują się ze sobą. Aby programiści mogli podawać
wyraźne instrukcje dotyczące intencji zdalnego komunikatu, Objective-C definiuje sześć kwalifikatorów
typów, których można użyć podczas deklarowania metod wewnątrz formalnego protokołu:
one-way
in
outside
inout
bycopy
byref
Te modyfikatory są ograniczone do protokołów formalnych; nie można ich używać w deklaracjach klas
i kategorii. Jeśli jednak klasa lub kategoria przyjmuje protokół, jego implementacja metod protokołu
może wykorzystywać te same modyfikatory, które są używane do deklarowania metod. Poniższe sekcje
wyjaśniają, w jaki sposób te modyfikatory są używane.
Wiadomości synchroniczne i asynchroniczne
Rozważ najpierw metodę z prostą wartością zwracaną:
- (BOOL) canDance;

Gdy wiadomość canDance jest wysyłana do odbiorcy w tej samej aplikacji, wywoływana jest metoda i
wartość zwracana jest bezpośrednio do nadawcy. Ale gdy odbiornik znajduje się w aplikacji zdalnej,
wymagane są dwa podstawowe komunikaty - jedna wiadomość, aby zdalny obiekt wywołał metodę, a
drugi komunikat, aby odesłać wynik zdalnego obliczenia. Ilustruje to poniższy rysunek

Większość komunikatów zdalnych to, w dolnej części, dwukierunkowe (lub „w obie strony”) zdalne
wywołania procedur (RPC), takie jak ten. Aplikacja wysyłająca czeka, aż aplikacja odbierająca wywoła
metodę, zakończy przetwarzanie i odeśle wskazówkę, że została zakończona, wraz z żądanymi
informacjami zwrotnymi. Oczekiwanie na zakończenie odbiornika, nawet jeśli nie zostaną zwrócone
żadne informacje, ma tę zaletę, że koordynuje dwie komunikujące się aplikacje, utrzymując je w
synchronizacji. Z tego powodu komunikaty w obie strony są często nazywane synchronicznymi.
Wiadomości synchroniczne są domyślne. Jednak nie zawsze jest konieczne lub dobry pomysł, aby
czekać na odpowiedź. Czasami wystarczy wysłać wiadomość zdalną i wrócić, pozwalając odbiornikowi
na dotarcie do zadania, kiedy tylko będzie to możliwe. W międzyczasie, nadawca może przejść do
innych rzeczy. Objective-C udostępnia modyfikator typu zwracanego, aby wskazać, że metoda jest
używana tylko dla komunikatów asynchronicznych:
- (oneway void) waltzAtWill;
Chociaż oneway jest kwalifikatorem typu (jak const) i może być używany w połączeniu z konkretną
nazwą typu, taką jak jednokierunkowy zmiennoprzecinkowy lub jednokierunkowy identyfikator,
jedyna taka kombinacja, która ma jakikolwiek sens, jest nieważna. Komunikat asynchroniczny nie może
mieć poprawnej wartości zwracanej.
Argumenty wskaźnika
Następnie rozważ metody, które przyjmują argumenty wskaźnika. Wskaźnik może być użyty do
przekazania informacji do odbiorcy przez odniesienie. Po wywołaniu metoda sprawdza, co jest
przechowywane w adresie, który minął.
- setTune: (struct tune *) aSong
{
tune = * aSong;
...
}
Ten sam rodzaj argumentu może być również użyty do zwrócenia informacji przez odniesienie. Metoda
używa wskaźnika do znalezienia miejsca, w którym powinna umieścić informacje wymagane w
komunikacie.
- getTune: (struct tune *) theSong

{
...
* theSong = melodia;
}
Sposób używania wskaźnika ma znaczenie w sposobie przeprowadzania komunikatu zdalnego. W
żadnym przypadku wskaźnik nie może być po prostu przekazany do obiektu zdalnego bez zmian;
wskazuje na lokalizację pamięci w przestrzeni adresowej nadawcy i nie ma znaczenia w przestrzeni
adresowej zdalnego odbiornika. System wykonawczy do zdalnego przesyłania wiadomości musi
dokonać pewnych korekt za kulisami.
Jeśli argument służy do przekazywania informacji przez odniesienie, system wykonawczy musi
wyłuskać wskaźnik, przesłać wskazaną wartość do aplikacji zdalnej, zapisać wartość w adresie lokalnym
dla tej aplikacji i przekazać ten adres do zdalnego odbiornika . Jeśli natomiast wskaźnik jest używany
do zwracania informacji przez odniesienie, wartość, na którą wskazuje, nie musi być wysyłana do innej
aplikacji. Zamiast tego wartość z innej aplikacji musi zostać odesłana i zapisana w miejscu wskazanym
przez wskaźnik. W pierwszym przypadku informacje są przekazywane w pierwszym etapie podróży w
obie strony. W drugim przypadku informacje są zwracane w drugim etapie podróży w obie strony.
Ponieważ przypadki te powodują bardzo różne działania ze strony systemu wykonawczego do zdalnego
przesyłania komunikatów, Objective-C udostępnia modyfikatory typów, które mogą wyjaśnić intencję
programisty:
■ Modyfikator typu wskazuje, że informacje są przekazywane w wiadomości:
- setTune: (in struct tune *) aSong;
■ Wyjście modyfikatora wskazuje, że argument jest używany do zwrócenia informacji przez
odniesienie:
- getTune: (out struct tune *) theSong;
■ Trzeci modyfikator, inout, wskazuje, że argument jest używany zarówno w celu dostarczenia
informacji, jak i odzyskania informacji:
- adjustTune: (inout struct tune *) aSong;
System rozproszonych obiektów Cocoa przyjmuje domyślny modyfikator dla wszystkich argumentów
wskaźnika, z wyjątkiem tych zadeklarowanych jako const, dla których in jest wartością domyślną. Inout
jest najbezpieczniejszym założeniem, ale także najbardziej czasochłonnym, ponieważ wymaga
przekazywania informacji w obu kierunkach. Jedyny modyfikator, który ma sens dla argumentów
przekazywanych przez wartość (bez wskaźników), jest włączony. Chociaż można go użyć z dowolnym
argumentem, to out i inout mają sens tylko dla wskaźników. W języku C wskaźniki są czasami używane
do reprezentowania wartości złożonych. Na przykład ciąg jest reprezentowany jako wskaźnik znaku
(znak *). Chociaż w notacji i implementacji istnieje poziom orientacji, w pojęciu nie ma. Pojęciowo
łańcuch jest jednostką samą w sobie, a nie wskaźnikiem do czegoś innego.
W takich przypadkach system obiektów rozproszonych automatycznie wyreferencjonuje wskaźnik i
przekazuje wszystko, co wskazuje na wartość. Dlatego modyfikatory out i inout nie mają sensu w
przypadku prostych wskaźników znaków. W zdalnym komunikacie wymagany jest dodatkowy poziom
przekierowania, aby przekazać lub zwrócić łańcuch przez odniesienie:

- getTuneTitle: (out char **) theTitle;
To samo dotyczy obiektów:
- adjustRectangle: (inout Rectangle **) theRect;
Konwencje te są wymuszane w czasie wykonywania, a nie przez kompilator.
Proxy i kopie
Na koniec rozważ metodę, która przyjmuje obiekt jako argument:
- danceWith: (id) aPartner;
A danceWith: wiadomość przekazuje identyfikator obiektu do odbiorcy. Jeśli nadawca i odbiorca
znajdują się w tej samej aplikacji, obaj mogliby odwoływać się do tego samego obiektu Partnera. Dzieje
się tak nawet wtedy, gdy odbiornik znajduje się w aplikacji zdalnej, z wyjątkiem tego, że odbiorca musi
odwoływać się do obiektu przez proxy (ponieważ obiekt nie znajduje się w jego przestrzeni adresowej).
Wskaźnik, który danceWith: dostarcza do zdalnego odbiornika, jest w rzeczywistości wskaźnikiem do
proxy. Wiadomości wysyłane do serwera proxy byłyby przekazywane przez połączenie do obiektu
rzeczywistego, a wszelkie informacje zwrotne byłyby przekazywane z powrotem do aplikacji zdalnej.
Czasami serwery proxy mogą być niepotrzebnie nieefektywne, gdy lepiej jest wysłać kopię obiektu do
zdalnego procesu, aby mógł on z nim współdziałać bezpośrednio we własnej przestrzeni adresowej.
Objective-C udostępnia modyfikator typu bycopy:
- danceWith: (bycopy id) aClone;
bycopy można również używać do zwracania wartości:
- (bycopy)dancer;
Podobnie może być użyte bez wskazania, że obiekt zwrócony przez odniesienie powinien zostać
skopiowany, a nie dostarczony w postaci proxy:
- getDancer: (bycopy out id *) theDancer;

Uwaga: Gdy kopia obiektu jest przekazywana do innej aplikacji, nie może być anonimowa. Aplikacja
odbierająca obiekt musi mieć klasę obiektu załadowaną do swojej przestrzeni adresowej.
bycopy ma tak duże znaczenie dla niektórych klas - na przykład klas, które mają zawierać zbiór innych
obiektów - że często klasy te są zapisywane tak, że kopia jest wysyłana do zdalnego odbiornika, zamiast
zwykłego odniesienia. Możesz jednak zmienić to zachowanie za pomocą byref, określając w ten sposób,
że obiekty przekazywane do metody lub obiektów zwracanych przez metodę powinny być
przekazywane lub zwracane przez referencję. Ponieważ przekazywanie przez referencję jest
domyślnym zachowaniem dla większości obiektów Objective-C, rzadko, jeśli kiedykolwiek używa słowa
kluczowego byref.
Jedynym typem, który ma sens do modyfikacji przez bycopy lub byref, jest obiekt, niezależnie od tego,
czy jest dynamicznie wpisywany id, czy statycznie wpisywany przez nazwę klasy.
Chociaż bycopy i byref nie mogą być używane w deklaracjach klas i kategorii, mogą być używane w
ramach formalnych protokołów. Na przykład możesz napisać formalny protokół foo w następujący
sposób:

@Protocol foo
- (bycopy)array;
@end
Klasa lub kategoria może następnie zaadoptować protokół foo. Pozwala to na konstruowanie
protokołów, które dostarczają „podpowiedzi”, jak obiekty powinny być przekazywane i zwracane za
pomocą metod opisanych przez protokół.

Używanie C ++ z Objective-C
Mieszanie funkcji języka Objective-C i C ++
W Objective-C ++ można wywoływać metody z dowolnego języka w kodzie C ++ i metodach ObjectiveC. Wskaźniki do obiektów w obu językach są tylko wskaźnikami i jako takie mogą być używane w
dowolnym miejscu. Na przykład, możesz dołączyć wskaźniki do obiektów Objective-C jako członków
danych klas C ++ i możesz dołączyć wskaźniki do obiektów C ++ jako zmienne instancji klas ObjectiveC. Listing 13-1 ilustruje to.
Uwaga: Xcode wymaga, aby nazwy plików miały rozszerzenie „.mm”, aby rozszerzenia Objective-C ++
były włączane przez kompilator.
Listing 13-1 Używanie instancji C ++ i Objective-C jako zmiennych instancji
/* Hello.mm
* Compile with: g++ -x objective-c++ -framework Foundation Hello.mm -o hello
*/
#import <Foundation/Foundation.h>
class Hello {
private:
id greeting_text; // holds an NSString
public:
Hello() {
greeting_text = @"Hello, world!";
}
Hello(const char* initial_greeting_text) {
greeting_text = [[NSString alloc]
initWithUTF8String:initial_greeting_text];
}
void say_hello() {
printf("%s\n", [greeting_text UTF8String]);
}
};
@interface Greeting : NSObject {
@private
Hello *hello;
}

- (id)init;
- (void)dealloc;
- (void)sayGreeting;
- (void)sayGreeting:(Hello*)greeting;
@end
@implementation Greeting
- (id)init {
if (self = [super init]) {
hello = new Hello();
}
return self;
}
- (void)dealloc {
delete hello;
[super dealloc];
}
- (void)sayGreeting {
hello->say_hello();
}
- (void)sayGreeting:(Hello*)greeting {
greeting->say_hello();
}
@end
int main() {
NSAutoreleasePool *pool = [[NSAutoreleasePool alloc] init];
Greeting *greeting = [[Greeting alloc] init];
[greeting sayGreeting]; // > Hello, world!
Hello *hello = new Hello("Bonjour, monde!");
[greeting sayGreeting:hello]; // > Bonjour, monde!
delete hello;
[greeting release];

[pool release];
return 0;
}
Ponieważ możesz zadeklarować struktury C w interfejsach Objective-C, możesz także zadeklarować
klasy C ++ w interfejsach Objective-C. Podobnie jak w przypadku struktur C, klasy C ++ zdefiniowane w
interfejsie Objective-C mają zasięg globalny, nie są zagnieżdżone w klasie Objective-C. (Jest to spójne
ze sposobem, w jaki standard C - choć nie C ++ - promuje zagnieżdżone definicje struktury do zakresu
plików.) Aby umożliwić warunkowanie kodu w oparciu o wariant języka, kompilator Objective-C ++
definiuje zarówno stałe preprocesora __cplusplus, jak i __OBJC__ określone przez (odpowiednio)
standardy języka C ++ i Objective-C. Jak wcześniej wspomniano, Objective-C ++ nie pozwala dziedziczyć
klas C ++ z obiektów Objective-C, ani nie pozwala dziedziczyć klas Objective-C z obiektów C ++.
class Base { /* ... */ };
@interface ObjCClass: Base ... @end // ERROR!
class Derived: public ObjCClass ... // ERROR!
W przeciwieństwie do Objective-C, obiekty w C ++ są typowane statycznie, z polimorfizmem
wykonawczym dostępnym jako wyjątkowy przypadek. Modele obiektów obu języków nie są zatem
bezpośrednio kompatybilne. Zasadniczo układ obiektów Objective-C i C ++ w pamięci jest wzajemnie
niezgodny, co oznacza, że generalnie niemożliwe jest utworzenie instancji obiektu, która byłaby ważna
z perspektywy obu języków. W związku z tym dwóch hierarchii typów nie można łączyć.
Możesz zadeklarować klasę C ++ w deklaracji klasy Objective-C. Kompilator traktuje takie klasy jako
zadeklarowane w globalnej przestrzeni nazw, jak następuje:
@interface Foo {
class Bar { ... } // OK
}
@end
Bar *barPtr; // OK
Object-C pozwala na użycie struktur C (zadeklarowanych wewnątrz deklaracji Objective-C lub nie) jako
zmiennych instancji.
@interface Foo {
struct CStruct { ... };
struct CStruct bigIvar; // OK
} ... @end
Objective-C ++ podobnie stara się zezwolić instancjom klas C ++ na obsługę zmiennych instancji. Jest
to możliwe, o ile dana klasa C ++ (wraz ze wszystkimi nadklasami) nie ma zdefiniowanych żadnych
wirtualnych funkcji składowych. Jeśli obecne są jakiekolwiek wirtualne funkcje składowe, klasa C ++
może nie służyć jako zmienna instancji Objective-C.
#import <Cocoa/Cocoa.h>

struct Class0 { void foo(); };
struct Class1 { virtual void foo(); };
struct Class2 { Class2(int i, int j); };
@interface Foo : NSObject {
Class0 class0; // OK
Class1 class1; // ERROR!
Class1 *ptr; // OK—call 'ptr = new Class1()' from Foo's init,
// 'delete ptr' from Foo's dealloc
Class2 class2; // WARNING - constructor not called!
...
@end
C ++ wymaga, aby każda instancja klasy zawierającej funkcje wirtualne zawierała odpowiedni wskaźnik
tabeli funkcji wirtualnych. Jednak środowisko wykonawcze Objective-C nie może zainicjować
wskaźnika tabeli funkcji wirtualnych, ponieważ nie zna modelu obiektowego C ++. Podobnie,
środowisko wykonawcze Objective-C nie może wywoływać wywołań konstruktorów lub destruktorów
C ++ dla tych obiektów. Jeśli klasa C ++ ma jakieś konstruktory lub destruktory zdefiniowane przez
użytkownika, nie są one wywoływane. Kompilator wysyła ostrzeżenie w takich przypadkach. ObjectiveC nie ma pojęcia zagnieżdżonych przestrzeni nazw. Nie można deklarować klas Objective-C w
przestrzeniach nazw C ++ ani zadeklarować przestrzeni nazw w klasach Objective-C. Obiektów C,
protokołów i kategorii nie można zadeklarować wewnątrz szablonu C ++, ani szablonu C ++ nie można
zadeklarować wewnątrz zakresu interfejsu, protokołu lub kategorii Objective-C.
Jednak klasy Objective-C mogą służyć jako parametry szablonu C ++. Parametry szablonu C ++ mogą
być również używane jako odbiorniki lub parametry (choć nie jako selektory) w wyrażeniach
komunikatu Objective-C.
Niejasności i konflikty leksykalne C ++
Istnieje kilka identyfikatorów zdefiniowanych w plikach nagłówkowych Objective-C, które musi
zawierać każdy program Objective-C. Te identyfikatory to id, Class, SEL, IMP i BOOL. Wewnątrz metody
Objective-C kompilator wstępnie deklaruje własne identyfikatory i super, podobnie jak słowo kluczowe
w C ++. Jednak w przeciwieństwie do tego C ++ to słowo kluczowe, własne i super, jest zależne od
kontekstu; mogą być używane jako zwykłe identyfikatory poza metodami Objective-C. Na liście metod
w protokole znajduje się pięć bardziej zależnych od kontekstu słów kluczowych (one, in, out, inout i
bycopy). Nie są to słowa kluczowe w żadnym innym kontekście. Z punktu widzenia programisty
Objective-C, C ++ dodaje kilka nowych słów kluczowych. Nadal można używać słów kluczowych C ++
jako części selektora Objective-C, więc wpływ nie jest zbyt poważny, ale nie można ich używać do
nazywania klas Objective-C lub zmiennych instancji. Na przykład, mimo że klasa jest słowem
kluczowym C ++, ty wciąż może używać klasy metody NSObject:
[foo class]; // OK
Ponieważ jednak jest to słowo kluczowe, nie można używać klasy jako nazwy zmiennej:
NSObject *class; // Error

W Objective-C nazwy klas i kategorii żyją w oddzielnych przestrzeniach nazw. Oznacza to, że zarówno
@interface foo, jak i @interface (foo) mogą istnieć w tym samym kodzie źródłowym. W Objective-C ++
możesz również mieć kategorię, której nazwa pasuje do nazwy klasy lub struktury C ++. Specyfikatory
protokołu i szablonu używają tej samej składni do różnych celów:
id <someProtocolName> foo;
TemplateType <SomeTypeName> bar;
Aby uniknąć tej dwuznaczności, kompilator nie zezwala na używanie id jako nazwy szablonu. Wreszcie,
w C ++ istnieje leksykalna niejasność, gdy po etykiecie następuje wyrażenie, które wymienia globalną
nazwę, jak w:
label: ::global_name = 3
Wymagana jest przestrzeń po pierwszym dwukropku. Objective-C ++ dodaje podobny przypadek, który
również wymaga spacji:
receiver selector: ::global_c++_name;
Ograniczenia
Objective-C ++ nie dodaje funkcji C ++ do klas Objective-C, ani nie dodaje funkcji Objective-C do klas C
++. Na przykład nie można używać składni Objective-C do wywoływania obiektu C ++, nie można
dodawać konstruktorów lub destruktorów do obiektu Objective-C, a słów kluczowych to i siebie nie
można używać zamiennie. Hierarchie klas są oddzielne; klasa C ++ nie może dziedziczyć z klasy
Objective-C, a klasa Objective-C nie może dziedziczyć z klasy C ++. Ponadto obsługa wyjątków
wielojęzycznych nie jest obsługiwana. jest, wyjątek rzucony w kodzie Objective-C nie może zostać
przechwycony w kodzie C ++ i odwrotnie, wyjątek zgłoszony w kodzie C ++ nie może zostać
przechwycony w kodzie Objective-C

